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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 256, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Relatórios Finais dos
cursos par cipantes do
Ciclo PIBID de 2018 -
 Campus de Porto
Velho

 

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

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

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

Homologação pela Presidência dos Conselhos Superiores - Documento 0477173;

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

Decreto Presidencial 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

 
RESOLVE
 
 

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

I - Biologia e Química - Doc. 0421195;

II - Educação Física - Doc. 0421161;

III - Filosofia - Doc. 0421265; 

IV - História - Doc. 0421172;

V - Inglês e Espanhol - Doc. 0424353.

Art. 2º Revogadas as disposições contrárias.

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

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
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Conselho Superior Acadêmico - CONSEA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
11/09/2020, às 17:51, 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
0493417 e o código CRC 0FCB955D.

 

Referência: Proces s o nº 999119625.000033/2020-79 SEI nº 0493417
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Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 6.
CEP: 70.040-020 Brasília/DF

Brasil

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ANO BASE: 2018-2 e 2019

FINAL

Projeto/subprojeto UNIR - Multidisciplinar (Biologia, Química)

PROGRAMA DEB

PORTO VELHO
2020
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Relatório de Atividades (  ) Parcial  ( x  ) Final

Este Núcleo de Iniciação à Docência desenvolveu uma proposta multidisciplinar com alunos dos
Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e em Química. A atuação se deu em parceria com três
escolas,  três  supervisores  e  30  acadêmicos,  sendo  26  bolsistas  e  4  voluntários.  A  área  de  ciências
biológicas contou com 16 bolsistas e 4 voluntários divididos em duas escolas, com supervisores formados
em ciências biológicas. A área de química contou com 10 bolsistas e um supervisor formado em química,
atuando em uma escola. A coordenação do núcleo foi realizada de agosto de 2018 à julho de 2019 pela
coordenadora Andreia Dias de Almeida e posteriormente foi substituída pela coordenadora Sheila Barreto
Guterres.  As  atividades  desenvolvidas  foram  pautadas  pela  pesquisa-ação  proposta  por  Kemmis  e
Wilkinson (PEREIRA & ZEICHNER, 2002), de vertente emancipatória, que apresenta três condições:  a
colaboração entre diferentes atores (pesquisadores, professores e estudantes em processo de formação); a
co-produção de conhecimentos  e ciclos sucessivos de  reflexão crítica. Neste contexto os ciclos de ação,
reflexão, ação costumam ser divididos em fases que são fundamentais para o desenvolvimento das ações
propostas neste plano de trabalho:

1ª.  Fase:  Diagnóstico  da  escola,  do  público  escolar,  de  recursos  disponíveis  e  necessidades,
identificação de problemas educacionais de Biologia e Química, situadas na área de Ciências da Natureza e
suas Tecnologias; 

2ª.  Fase: Planejamento e execução de ações previstas com reflexão à luz de referencial  teórico
sobre os problemas educacionais que estarão sendo enfrentados; 

3ª. Fase: Avaliação e replanejamento de ações com vistas ao desenvolvimento do currículo e ao
aperfeiçoamento profissional dos envolvidos.

A configuração da pesquisa ação colaborativa foi fundamental para o desenvolvimento do projeto,
pois cada escola apresentou um movimento peculiar  que deve ser percebido pelos bolsistas. Estes são
inseridos no cotidiano da escola, em atividades, com níveis crescentes de complexidade: planejamento,
monitoria de aulas, principalmente aulas práticas, participação em projetos, desenvolvimento de oficinas,
jogos,  mostras  científicas  e  aulas  utilizando  as  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação,
participação em conselho de classe, conselho de escola, reuniões com pais e reuniões pedagógicas e estudo
da  Base  Nacional  Comum  Curricular.  Além  do  desenvolvimento  de  ações  no  espaço  escolar  foram
realizadas ações em outros espaços formativos através de aulas de campo.

Foram desenvolvidos encontros quinzenais com os bolsistas e voluntários para leitura e discussão
de referenciais teóricos contemporâneos educacionais e de formação, de temas referentes a metodologias
de  aprendizagem,  políticas  públicas  educacionais,  formação  de  professores,  educação  em  ciências,
conceitos  científicos,  letramento  científico,  experimentação,  contribuindo  para  o  aperfeiçoamento  das
habilidades de leitura, de escrita e de fala do licenciando. Análise do processo de ensino-aprendizagem dos
conteúdos de química e biologia de forma a promover a interdisciplinaridade dos currículos educacionais
da educação básica. 

Os  bolsistas  de  iniciação  à  docência,  bem  como  dos  alunos  voluntários  desenvolveram  as
atividades  previstas,  acompanhadas  pelo  professor  supervisor  nas  escolas,  cumprindo  as  32h mensais
propostas pelo programa. 

Foram desenvolvidos encontros com supervisores para planejamento, avaliação e replanejamento das
atividades.  Para o registro das atividades  foram utilizados o caderno de campo e todos os bolsistas e
supervisores  planejaram  suas  ações  utilizando  um  plano  de  trabalho  elaborado  de  acordo  com  as
necessidades formativas dos bolsistas e das necessidades levantadas nas escolas parceiras. As atividades
foram divulgadas através do site oficial do PIBID/UNIR, e seminário local do PIBID.
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1) COORDENADORAS: 

Nome Instituição Função
Andreia Dias de Almeida UNIR Coordenadora (de agosto de 2018

até julho 2019)
Sheila Barreto Guterres UNIR Coordenadora (de agosto de 2019

a atual)

2) PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARTICIPANTES DO PROJETO

Nome Instituição Função
Adriana Mesquita EEEFM.  Barão  dos

Solimões
Supervisora  (agosto  de  2018  à
fevereiro de 2019)

Adriana Carlos Ferreira da Silva EEEM.  Major
Guapindaia

Supervisora  (agosto  de  2018  à
janeiro de 2020)

Verônica Gonçalves EEEM.  Major
Guapindaia

Supervisora  (agosto  de  2018  à
outubro  de  2019  como  bolsista,
até  janeiro  de  2020  como
voluntária)

Judite Lina dos Anjos Longhi EEEFM.  Prof.
Eduardo  Lima  e
Silva

Supervisora  (março  de  2019  à
janeiro de 2020)

3) ESCOLAS PARTICIPANTES

3.1) OUTROS COLABORADORES DO PROJETO (ALÉM DOS BOLSISTAS)

Nome da escola IDEB Número de alunos na 
escola

Número de alunos
envolvidos  no
projeto

Escola EEFM Barão do Solimões (substituída
em  março  de  2019  pela   E.E.E.F.M.  Prof.
Eduardo Lima e Silva)

4.5 795 550

E.E.E.M.Major Guapindaia 3.2 1000 838
E.E.E.F.M. Prof. Eduardo Lima e Silva 5.1 1.160 450

Nome Função no projeto
Gean Carla  da Silva Sganderla Professora 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

Indicador da
atividade 

Objetivo da atividade Descrição da atividade Resultados alcançados

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  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  do
subprojeto,  bem  como
realização de avaliação.
(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

4.

( x ) SIM

(  ) 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

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
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ano letivo e no final. mapeamentos para planejar aulas diferenciadas
e  adequadas  ao  nível  de  conhecimento  dos
alunos.

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)

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  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
durante  todo  o  período  do  programa.  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,
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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 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 durante a vigência do PIBID.

-  compreensão  de  todos  os  elementos  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. Elaboração  de  relatório  e
balanço  das  atividades

Relatório  das  atividades  desenvolvidas  por  cada
Subprojeto.

Elaboração  de  relatório,  prestação  de  contas
pelos coordenadores. 
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( x ) SIM

(  ) NÃO

desenvolvidas.
(Atividade Comum)

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.

   12.

(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  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  LOCAL  DO
PIBID, Campus de  Porto Velho  realizado no
dia 21 de novembro de 2019. 

Biologia e química: Elaboração e apresentação
de 05 banners

13. Articular  teoria  e  prática
sobre  conteúdos  da  área  de
Ciências da Natureza, e suas
Tecnologias  através  de
atividades práticas, projetos ,
jogos e maquetes.

INICIO: agosto 2018 – TERMINO: janeiro de 2020.
Apoio  aos  Professores  de  Ciências  (EF)  e  Biologia
(EM) das  3  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
Desenvolvimento de aulas de campo(estudo do
meio)
Palestras educativas
Planejamento de seqüências didáticas

14. Sistematizar  as  experiências
desenvolvidas  e  as
investigações realizadas para
desenvolvimento  de
competências  de  leitura  e
escrita pelos educadores.

INICIO: agosto de 2018 – TERMINO: janeiro de 2020
1.Desenvolvimento  de  pesquisa  educativa  sobre
projetos realizados 

2. Orientação de bolsistas em Trabalho de Conclusão
de  Cursos  (TCC)  sobre  experiências  docentes
desenvolvidas em estágio e PIBID

01 monografia em andamento(biologia)

15. Grupo  de  estudos  para INICIO:  Agosto  de  2018 –  TERMINO:  janeiro  de Contato  com  outras  experiências  relacionadas
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apresentação,  discussão  e
reflexão  de  artigos  e  relatos
de  experiências.
Desenvolvimento  de  mini-
cursos

2020.
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.  Elaboração e apresentaçãod
e  oficinas  sobre  recursos  de  ensino  de  química  e
biologia  com  a  participação  e  envolvimento  dos
bolsistas, sob a orientação da coordenadora. 

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.
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5. DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA

A descrição dos itens foi realizada conforme as orientações abaixo:

Obs. 1: As produções deverão ser apresentadas individualmente em cada tabela e em ordem alfabética.
Insira novas linhas para o mesmo tipo de produto. Ao final, a tabela deverá apresentar a quantidade
total da produção.

Obs. 2: Os produtos devem ser apresentados em ANEXOS numerados, em formato digital (CD ou
DVD) e, quando possível, disponibilizado na website da IES. O link deve ser informado no campo
apropriado.  Cada  anexo  deve  conter  apenas  um  produto  e  deve  ser  numerado  e  nomeado
adequadamente. Caso o produto tenha sido publicado/disponibilizado online, a indicação do endereço
eletrônico/link pode substituir  o envio do anexo, mas o produto deve ser igualmente numerado e
nomeado.
Obs. 3: O anexo, presente na mídia digital, deverá trazer com maiores detalhes a produção gerada.

Obs.4:  Os  produtos  estão  relacionados  às  atividades  desenvolvidas.  Portanto,  para  cada  tipo  de
produto, deverá ser apresentado o indicador da atividade correspondente (ver quadro 4).

Obs.5: Os produtos não devem ser repetidos com nomes diferentes, portanto é preciso fazer a escolha
do melhor tipo para o produto e fazer com que conste uma única vez.

Obs.6: Restrinja a apresentação de fotos para aqueles produtos em que as fotos são absolutamente
necessárias, por exemplo, apresentação de peça teatral, realização de sarau, espetáculo de dança etc.

Obs.7: No que diz respeito aos vários tipos de publicações, após uma abreve descrição devem ser
apresentadas as referências completas de acordo com a ABNT.

5.1) PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

1) Tipo do produto: BANNERS/POSTERS (CIENTÍFICOS)____Indicador atividade: 12

a) Descrição do produto gerado
Os alunos participaram do SEMINÁRIO LOCAL DO PIBID, Campus de Porto Velho realizado no
dia 21 de novembro de 2019. Biologia e  química: Elaboração e apresentação  de 05 banners no
evento

Quantidade total 05

2) Tipo do produto: PROJETOS PEDAGÓGICOS__________________Indicador atividade: 13
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a) Projeto Feira de Ciências
Foi realizado a feira de ciências na escola Barão dos Solimões no segundo semestre de 2018, com o 
objetivo de estimular a curiosidade científica e a prática de pesquisa, assim como estimular o 
trabalho em grupo. A Feira foi desenvolvida com os alunos os terceiros anos (A, B e C – Terceirão, 
59 alunos)  e os bolsistas ficaram responsáveis por auxiliar os alunos da escola. Foram trabalhados 
temas de física química e biologia, os alunos em grupos deveriam pesquisar e apresentar seus temas 
para comunidade durante a feira de ciências. 

Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/FEIRA_DE_CI_NCIAS_DO_
ensino_m_dio_Bar_o_502302874.pdf
b)  Projeto Gincana do conhecimento:  foi desenvolvido com os alunos da Escola Major Guapindaia,
buscando estimular e desenvolver a aprendizagem através  de jogos e circuito radical com atividades
lúdicas sobre a tabela periódica. Os bolsistas participação juntamente com a professora supervisora 
no planejamento e execução do projeto. 

Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim__Gincana_do_conhec
imento___OFICIAL_1484902295.pdf
c) Projeto Química ambiental
Os alunos dos primeiros anos A, B, F e G da escola estadual de ensino médio da Escola Major 
Guapindaia realizaram uma atividade que integra o projeto de química ambiental, onde se tem o 
objetivo de mostrar e conscientizar a população sobre os problemas, os causadores e os riscos que o 
lixo trás para a sociedade. Este projeto desenvolvido pela professora de química Verônica 
juntamente com os bolsistas do PIBID da UNIR, dentre as atividades propostas, os alunos teriam de 
restaurar um ambiente físico da escola, concedendo uma harmonização ambiental através de 
materiais recicláveis..
Acesse os links:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/projeto_ambiental__major_20
18_qu_mica_2021347191.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/BOLETIM__LIMPEZA__E_
AMBIENTE_1188001336.pdf

d) Projeto sobre Drogas
Projeto sobre drogas foi desenvolvido na escola Major Guapindaia pelos bolsistas do PIBID e a
supervisora de química. Atingiu os alunos dos 1°, 2° e 3° anos do ensino médio do período da tarde.
Através de palestras e atividades lúdicas o tema foi abordado com o público alvo.

Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/PIBID_de_qu_mica_drogas_m
ajor_quimica_140950040.pdf
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e) Projeto Feira de Química e Física, foi realizado na escola Major Guapindaia para alunos do 1º ao
3º ano do ensino médio (manhã e tarde), ocorrida no dia 10/10/2018, com a finalidade de gerar
conhecimento prático para os alunos. Cada bolsista ficou responsável em orientar grupos de alunos,
onde  os  mesmos  poderiam  tirar  as  dúvidas  sobre  conceitos  químicos,  realizar  testes  nos
experimentos  e  treinar  com  os  pibidianos  para  a  apresentação.  Com  os  alunos  orientados  e
experimentos  testados,  os  pibidianos  realizaram  no  dia  da  amostra  uma  análise  qualitativa  dos
experimentos para identificar se a orientação foi eficaz.
Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/PIBID_de_qu_mica_boletim_
_2018_541297440.pdf
e) Gincana da tabela periódica: o projeto foi realizado no mês julho de 2019 em comemoração aos
150 anos  da  tabela  periódica  realizaram uma gincana  com jogos  relacionados  a  ela. Dentre  as
atividades que ocorreram pode-se citar as paródias sobre a tabela e seus elementos, cruzadinha com
perguntas relacionadas a tabela, caça elementos, distribuição eletrônica dentre outros, todos feitos de
uma forma que os alunos pudessem aprender fazendo na prática também se divertindo com as provas
físicas que ocorriam depois da tarefa realizada.
Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/boletim_jogos_tabela_Major_
Guapindaia_1417955627.pdf
f) Projeto interdisciplinar: “MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA” 
 Foi realizado na escola Eduardo Lima e Silva em forma de gincana com alunos do 6º, 7º e 8º e 9º
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.                
Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_01__Meio_ambiente__
sustetabilidade_e_cidadania__Eduardo_Lima_e_Silva_48774915.docx
g) Projeto: O uso da realidade virtual e vídeos para o ensino de citologia e sua relação com uma
alimentação saudável.  O projeto foi desenvolvido com as turmas da segunda série A, B, C e D do
ensino médio.   Teve o intuito de introduzir ao ensino de ciências uma tecnologia que estivesse ao
alcance dos alunos, tal tecnologia escolhida foram os vídeos e a realidade virtual.
Acesse o link:
https://drive.google.com/open?id=0B-
7kNb7oLXZRQU4tSFY1cXNqN3lxT1FHR3gyYTdLTHdud1Z3
h) Projeto Plantas Medicinais:  O trabalho foi realizado com as turmas do segundo ano do Ensino
Médio e coordenado pelos bolsistas do PIBID que orientaram a pesquisa das informações sobre as
plantas, a confecção dos folders, banners e a organização da exposição que foi realizada no pátio da
escola para a comunidade escolar.
O objetivo  do projeto  foi  abordar  as  propriedades  medicinais  das  plantas,  foram envolvidos  os
alunos dos 2º anos A,B,C e D da escola(120 alunos).
Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Relat_rio_Eduardo_Lima_e__
Silva__2019_2_858031553.doc

11

Relatório Multidisciplinar - Biologia e Química (0421195)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 13

http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Relat_rio_Eduardo_Lima_e__Silva__2019_2_858031553.doc
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Relat_rio_Eduardo_Lima_e__Silva__2019_2_858031553.doc
https://drive.google.com/open?id=0B-7kNb7oLXZRQU4tSFY1cXNqN3lxT1FHR3gyYTdLTHdud1Z3
https://drive.google.com/open?id=0B-7kNb7oLXZRQU4tSFY1cXNqN3lxT1FHR3gyYTdLTHdud1Z3
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_01__Meio_ambiente__sustetabilidade_e_cidadania__Eduardo_Lima_e_Silva_48774915.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_01__Meio_ambiente__sustetabilidade_e_cidadania__Eduardo_Lima_e_Silva_48774915.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/boletim_jogos_tabela_Major_Guapindaia_1417955627.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/boletim_jogos_tabela_Major_Guapindaia_1417955627.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/PIBID_de_qu_mica_boletim__2018_541297440.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/PIBID_de_qu_mica_boletim__2018_541297440.pdf


i) Projeto:  “FISIOLOGIA  HUMANA  NO  ENSINO  MÉDIO  POR  MEIO  DE  DIFERENTES
RECURSOS  DIDÁTICOS”.  Foi realizado  em  forma  de  apresentação  de  vídeos,  maquetes
funcionais, cartazes e jogos com alunos do 3º anos 3º A, B, C, D, E, F, G e H (total de 240 alunos)
do ensino médio da Escola Major Guapindaia. O objetivo foi estender o conhecimento na disciplina
de Fisiologia Humana a estudantes do ensino médio,  descrever uma experiência da aplicação de
recursos didáticos que integra todos os sistemas do organismo, a fim de ter  um aprendizado de
forma lúdica da fisiologia humana e facilitando a aquisição do conhecimento.

Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/fotos_projeto_fisiologia__cx_
entomologica_e_demais_958980969.docx

j) Confecção de caixa entomológica : A prática de confecção de caixa entomológica foi elaborada e
aplicada pelos bolsistas, para alunos dos 2º anos da tarde, o conteúdo já havia sido apresentado em
sala  de  aula.  O  momento  da  prática  era  para  eles  fixarem ainda  mais,  assim os  alunos  foram
divididos  em  grupos,  foram  distribuídos  os  roteiros,  os  materiais  e  os  artrópodes  que  haviam
coletado, cada bolsista auxiliou um grupo ajudando nos momentos da separação dos artrópodes em
classes  e  tirando  dúvidas  e  olhando  através  do  Microscópio  lupa  estereoscópica.    Objetivos:
observar  e  conhecer  melhor  as  estruturas  dos  artrópodes  coletados,  assim  como  entender  as
características utilizadas como critérios de classificação.

Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/fotos_projeto_fisiologia__cx_
entomologica_e_demais_958980969.docx

Quantidade total 11

3- Tipo do produto:  MAPEAMENTO E/OU DIAGNÓSTICO ______Indicador atividade: 04

a) Descrição do produto gerado (Max. 100 palavras): 
Foi realizado diagnóstico das escolas participantes pelos bolsistas, visando conhecer a estrutura 
física, os ambientes disponíveis , os projetos pedagógicos , o laboratório de ciências e de 
informática, assim como os aspectos pedagógicos e a dinâmica do sistema escolar.
O diagnóstico foi desenvolvido com base no roteiro em anexo e as informações foram apresentadas 
através de slides pelos bolsistas durante as reuniões de planejamento.

Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_02_Diagn_stico_Escol
as_2018_387487549.doc

 Quantidade total 01

4- Tipo do produto: SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS ________ Indicador atividade: 13

a) Elaboração e aplicação de estudo dirigido sobre plantas, alimentos e evolução realizado na escola 
Eduardo Lima e Silva
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Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_09_Estudo_dirigido_bi
ologia_Eduardo_Lima_e_Silva_1167718447.docx
b) Aula de Campo: A aula de campo foi realizada com turmas do 3° ano do ensino médio (A,B e C) 
da Escola Eduardo Lima e Silva, no parque natural municipal de Porto Velho, Olavo Pires. Os 
alunos foram orientados a fotografar a fauna e flora observada durante a trilha, para uma exposição 
na escola. A proposta da aula, era de que fosse uma aula de campo alternativa, aos quais os alunos 
pudessem aproveitar e aprender mais sobre os assuntos ministrados na sala.

Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_10_Aula_de_campo_E
scola_Eduardo_Lima_e_Silva_783699294.docx
c)  Aula  de  campo.  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 a
UNIR. Foi realizada aula do estudo do meio na UNIR, os pibidianos levaram os alunos da escola
Barão  dos  Solimões  para  uma  aula  sobre  biodiversidade  na  coleções  zoológicas  e  laboratórios
integrados, onde tiveram uma aula que abordava a biodiversidade de espécimes. Ocorreu com as
turmas do 2ª ano do Ensino Médio, no qual participarão 42 alunos. Objetivos: Estimular o interesse
dos  alunos  sobre  a  biodiversidade;  -  Gerar  sensibilização  para  a  preservação  dos  habitats;  -
Compreender a importância da preservação e conservação da fauna e da flora..
Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/AULA_DE_CAMPO_bar_o_2
018_93117642.pdf
d) Aula de campo (visita as coleções zoológicas da UNIR) 
Descrição:  Esse  estudo  do  meio  teve  o  objetivo  de  contribuir  para  a  compressão  do  conteúdo
abordado sobre a biodiversidade, as turmas participantes foram alunos do 2º ano do ensino médio no
turno vespertino.  Foi  feito  um roteiro  adaptado de  aulas  ministradas  pela  professora.  Os alunos
foram orientados  como seria  mostrado  toda  as  coleções  zoológicas  da  Universidade  Federal  de
Rondônia, e todo trajeto nos 3 laboratórios do prédio, após a observação dos alunos eles fizeram um
questionário,  para  avaliar  o  conhecimento  que  eles  tiveram  durante  a  visita.  Escola  Major
Gaupindaia.
Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_11_Aula_de_campo__
_cole_es_zool_gicas_UNIR___Major_Guapindaia_598840577.docx
e)  Como parte  do  projeto  de  química  ambiental,  os  alunos  do  Ensino  médio  da  Escola  Major
Guapindaia  realizaram  uma  visita  técnica  Juntamente  com  a  Professora  Verônica  da  Costa
Gonçalves na Vila Princesa, para verem a realidade do destino do lixo doméstico e hospitalar da
cidade, com e sem coleta seletiva.
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim_Q_766869516.pdf
f) Depois de aulas introdutórias sobre a radioatividade,  foi realizado um júri onde os alunos tiveram
que mostrar seus pontos positivos e negativos sobre a radioatividade.
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/boletim_radioatividade_15241
34980.pdf
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g)     Visita à Universidade Federal de Rondônia – UNIR
A visita aconteceu com os alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Eduardo Lima e Silva,
acompanhados dos professores de biologia, geografia, coordenadora e dos bolsistas do PIBID. Os
bolsistas  acompanharam  os  grupos  de  alunos  orientando-os  na  observação,  na  organização  e
confecção dos relatórios.  Os alunos do terceiro ano do ensino médio foram levados para a UNIR,
com o objetivo de visitar e Conhecer os espaços e os cursos da universidade. As turmas atendidas
foram os alunos do 3º ano A, B e C (90 alunos).

Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Relat_rio_Eduardo_Lima_e__
Silva__2019_2_858031553.doc
h) Foi realizada uma aula com os alunos dos 1º anos do ensino médio no Colégio Major
Guapindaia com o conteúdo de sais e óxidos como assunto de revisão para as provas e
foi realizado uma aula prática em seguida para fixação de conteúdo.

Anexo no link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim___Aula_de_sais_e__
xidosMajor_Guapindaia_661863016.docx
i) Esta aula foi realizada com algumas turmas do 1° ano do ensino médio da escola, onde foram 
oferecidos macetes e técnicas para balancear determinada reação, como também, foram realizados 
inúmeros exercícios relacionados ao tema.

Anexo no link: 
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim_Estequiometria_balan
ceamento__527370240.docx
j) Foram abordados aulas de hibridização, número de orbitais com as ligações formadas, orbitais s, 
p, d, e f pelo princípio da incerteza de Heisenberg, com exemplificações e contextualização.
Anexo no link:

http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim___HIBRIDIZA__O_

210782307.docx
k) Foram ministradas aulas de estequiometria, para os alunos do terceiro ano do ensino médio, como
uma revisão para o ENEM.

http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/boletim__Aula_Rendimento__
476955008.docx

Quantidade total 11

5- Tipo do produto:  JOGOS PEDAGÓGICOS       ________Indicador atividade: 13

a) Durante a  gincana sobre a tabela periódica, foram aplicados vários jogos sobre a tabela periódica 
e sua história.
Anexo no link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/boletim_jogos_tabela_Major_
Guapindaia_1417955627.pdf
b) Durante a gincana do conhecimento foram aplicados vários jogos didáticos. Química nos jogos e 
circuito radical (circuito esse que são realizados atividades lúdicas com o tema tabela periódica).
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http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/boletim_jogos_tabela_Major_Guapindaia_1417955627.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/boletim_jogos_tabela_Major_Guapindaia_1417955627.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/boletim__Aula_Rendimento__476955008.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/boletim__Aula_Rendimento__476955008.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim___HIBRIDIZA__O_210782307.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim___HIBRIDIZA__O_210782307.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim_Estequiometria_balanceamento__527370240.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim_Estequiometria_balanceamento__527370240.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim___Aula_de_sais_e__xidosMajor_Guapindaia_661863016.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim___Aula_de_sais_e__xidosMajor_Guapindaia_661863016.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Relat_rio_Eduardo_Lima_e__Silva__2019_2_858031553.doc
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Relat_rio_Eduardo_Lima_e__Silva__2019_2_858031553.doc


Anexo no link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim__Gincana_do_conhec
imento___OFICIAL_1484902295.pdf
c) Durante a atividade de taxonomia foi utilizado um jogo de classificações, onde consistia em uma
lista com nomes de alimentos, objetos, utensílios domésticos e etc., para análise e comparação das
características e depois realizar a classificação dos materiais criando seus próprios critérios. Após
algumas conversas e intervenções, a turma chegou à hipótese final sobre a relação da classificação
fazendo assimilação do conteúdo didático.  O objetivo foi compreender a existência de toda uma
sistemática  na  classificação  e  organização  dos  seres  vivos,  compreendendo  a  dinâmica  e  a
importância da classificação dos seres vivos.
 Anexo no link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/fotos_projeto_fisiologia__cx_e
ntomologica_e_demais_958980969.docx
d) Confecção do jogo didático sobre briófitas.

O jogo consiste  em uma cruzadinhas  das  Briófitas  e  de  acordo com as  dicas  contidas  no jogo
( impressas em papel sulfite e coladas sob papel iluminado e colado nos E.V.As e cartolinas) os
alunos responderam com o auxílio do livro didático e completarão com letras confeccionadas  de A à
Z, os devidos espaços no jogo. 
O jogo foi desenvolvido como uma complementação da revisão de um dos grupos do reino plantae
como meio de fixar e ajudar os alunos a absorverem o conteúdo de forma simples e lúdica.
Foi elaborado também jogo sobre as angiospermas.
Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_05__Confec__o_do_jo
go_did_tico_sobre_bri_fitas_Eduardo_Lima_e_Silva_157528904.docx     

Quantidade total 04

06- Tipo do produto:  CRIAÇÃO ROTEIROS DE EXPERIMENTAÇÃO_Indicador atividade: 13

a)  As aulas práticas foram planejadas e executadas pelos bolsistas PIBID em parceria com a 
professora supervisora, visando uma ligação 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 07 roteiros de aulas práticas da escola Major Guapindaia – Biologia.

Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_06_Roteiros_aulas_ex
perimentais__Escola_Major_guapindaia_Biologia_1012585650.docx
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http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_05__Confec__o_do_jogo_did_tico_sobre_bri_fitas_Eduardo_Lima_e_Silva_157528904.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_05__Confec__o_do_jogo_did_tico_sobre_bri_fitas_Eduardo_Lima_e_Silva_157528904.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_06_Roteiros_aulas_experimentais__Escola_Major_guapindaia_Biologia_1012585650.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_06_Roteiros_aulas_experimentais__Escola_Major_guapindaia_Biologia_1012585650.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/fotos_projeto_fisiologia__cx_entomologica_e_demais_958980969.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/fotos_projeto_fisiologia__cx_entomologica_e_demais_958980969.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim__Gincana_do_conhecimento___OFICIAL_1484902295.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim__Gincana_do_conhecimento___OFICIAL_1484902295.pdf


b)  As  aulas  práticas  foram  planejadas  e  executadas  pelos  bolsistas  PIBID  em  parceria  com  a
professora supervisora Adriana Mesquita, visando uma ligação entre teoria e prática de acordo com
os conteúdos ministrados em sala de aula em cada bimestre. Todas as aulas práticas contavam com
um roteiro pronto e cedido pelos bolsistas aos alunos, com momentos de discussão dos resultados e
conclusão  dos  mesmos.  Foram produzidos  4  roteiros  e  aplicados  para  turmas  do  ensino  médio
regular e EJA. Escola Barão dos Solimões.
 Objetivos:
- Despertar o interesse dos alunos para o ensino de Ciências;
- Colocar em prática as aulas teóricas;
- Relacionar o desempenho dos alunos quando usado uma metodologia de aulas práticas aliadas a
aulas teóricas.

Anexo 07 e nos links
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/mucosa_bucal_PIBID_EJA_B
ar_o_84932804.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/aula_pr_tica_leveduras_Bar_o
__2018_1947826433.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/PR_TICA_DE_ANATOMIA_
E_MORFOLOGIA_DE_ANEL_DEOS_bar_o_882169902.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/PR_TICA_DE_IDENTIFICA_
_O_DE_GRUPOS_DE_MICROORGANISMOS_EJA_Bar_o_1127221900.pdf
c) Roteiros de aulas experimentais realizadas na Escola Eduardo Lima e Silva, pelos bolsistas e a
Supervisora Judith Longhi . Foram desenvolvidas várias aulas práticas nas turmas de 8 ano e ensino
médio,com produção de 5 roteiros .
Anexo os links:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Extra__o_de_DNA___Escola_
Eduardo_Lima_e_Silva_1606808273.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_08_Roteiros_experime
ntais_Escola_Educardo_Lima_e_Silva_1243808659.docx

d)  Os  bolsistas  de  química  desenvolveram  aulas  experimentais  sobre  Torre  de  líquidos  e
saponificação, sendo dois roteiros produzidos.
Links:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim_Aula_Fevereiro__990
458643.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/BOLETIM_SAPONIFICA__
O_913481017.pdf

e)  Foi  realizada  uma aula  experimental  sobre  propriedades  coligativas  onde os  alunos puderam
observar  as  alterações  realizadas  em  um  solvente  ao  ser  adicionado  um  soluto.  Escola  Major
Guapindaia.
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/BOLETIM__Aula_pratica__Pr
opriedades_coligtivas__1451471552.pdf
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http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/BOLETIM__Aula_pratica__Propriedades_coligtivas__1451471552.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/BOLETIM__Aula_pratica__Propriedades_coligtivas__1451471552.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/BOLETIM_SAPONIFICA__O_913481017.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/BOLETIM_SAPONIFICA__O_913481017.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim_Aula_Fevereiro__990458643.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Boletim_Aula_Fevereiro__990458643.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_08_Roteiros_experimentais_Escola_Educardo_Lima_e_Silva_1243808659.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_08_Roteiros_experimentais_Escola_Educardo_Lima_e_Silva_1243808659.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Extra__o_de_DNA___Escola_Eduardo_Lima_e_Silva_1606808273.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Extra__o_de_DNA___Escola_Eduardo_Lima_e_Silva_1606808273.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/PR_TICA_DE_IDENTIFICA__O_DE_GRUPOS_DE_MICROORGANISMOS_EJA_Bar_o_1127221900.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/PR_TICA_DE_IDENTIFICA__O_DE_GRUPOS_DE_MICROORGANISMOS_EJA_Bar_o_1127221900.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/PR_TICA_DE_ANATOMIA_E_MORFOLOGIA_DE_ANEL_DEOS_bar_o_882169902.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/PR_TICA_DE_ANATOMIA_E_MORFOLOGIA_DE_ANEL_DEOS_bar_o_882169902.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/aula_pr_tica_leveduras_Bar_o__2018_1947826433.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/aula_pr_tica_leveduras_Bar_o__2018_1947826433.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/mucosa_bucal_PIBID_EJA_Bar_o_84932804.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/mucosa_bucal_PIBID_EJA_Bar_o_84932804.pdf


f) Observando uma flor (angiospermas) A prática consistiu na observação da estrutura reprodutora
das angiospermas a flor, os alunos foram divididos em grupos e tiveram que fazer um desenho do
que foi observado e identificar as estruturas da flor.  O principal objetivo da aula foi proporcionado
aos alunos, uma aula dinâmica, saindo da rotina de sala de aula e indo para o laboratório. Prática
realizada na Escola Major Guapindaia, com alunos do 2º Ano D, E, I e J ( totalizando 114 alunos).

Anexo no link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/fotos_projeto_fisiologia__cx_
entomologica_e_demais_958980969.docx

Quantidade total  06

07 - Tipo do produto:  MAPAS CONCEITUAIS________Indicador atividade: 10

a) No mês de junho de 2019, na escola Major Guapindaia, os bolsistas desenvolveram atividade
didática com produção de mapas conceituais sobre ligações químicas, polaridade, geometria química
e  forças  intermoleculares  que  foram  elaborados  pelos  alunos  do  ensino  médio,  os  bolsistas
participaram  da  etapa  de  orientação  e  avaliação  das  apresentações  dos  alunos  e  em  seguida
avaliamos em sala de aula a apresentação dos alunos.

(Anexo: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/185BqvgZMlCvRF8qn0Jwro8jdip0XkDRG)
Quantidade total 01

08- Tipo do produto: Avaliação de olimpíada de conhecimento Indicador atividade: 07

a) A prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - OBA foi aplicada no dia 17 de
maio de 2019 na escola Eduardo Lima e Silva para alunos do 6° ao 9° anos do ensino fundamental,
a pedido da vice-diretora Yara Gabriela a correção foi realizada por pibidianos e lançadas na home
page  www.oba.org.br.  A  Olimpíada  é  uma  forma  de  incentivar  o  aluno  na  busca  de  novos
conhecimentos  e  os  bolsistas  passaram  a  conhecer  esta  importante  estratégia  de  estímulo  ao
interesse pela ciência.

Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_12___Corre__o_de_pr
ova_da_OBA___Eduardo_Lima_e_Silva_466979854.docx
Quantidade total 01

5.2. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

1) Tipo do produto: PUBLICAÇÃO DE CAPÍTULO DE LIVRO; _____Indicador atividade: 
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http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_12___Corre__o_de_prova_da_OBA___Eduardo_Lima_e_Silva_466979854.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_12___Corre__o_de_prova_da_OBA___Eduardo_Lima_e_Silva_466979854.docx
http://www.oba.org.br/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/185BqvgZMlCvRF8qn0Jwro8jdip0XkDRG
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/fotos_projeto_fisiologia__cx_entomologica_e_demais_958980969.docx
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/fotos_projeto_fisiologia__cx_entomologica_e_demais_958980969.docx


a) ALMEIDA, Andreia Dias. Ações do PIBID Biologia e sua contribuição para a formação inicial
no  Curso  de  Ciências  Biológicas  da  Universidade  Federal  de  Rondônia.  In:  LIMA,  Márcia
Machado, BURGEILE, Odete (Orgs.) Iniciação à Docência na Universidade Federal de Rondônia:
Experiências junto ao PIBID, Porto Velho: temática Editora, 2018.

Quantidade total 01

2) TIPO DO PRODUTO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ANDAMENTO OU 
CONCLUÍDA Indicador atividade: 14

a) TCC em andamento : Contribuições do PIBID para a aprendizagem dos bolsistas em relação às 
aulas práticas de biologia e química.

Acesse o link:
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_03__Projeto_de_TCC
_Mayara_Junia_1658155915.pdf
Quantidade total 01

6.  DESCRIÇÃO  DE  IMPACTOS  DAS  AÇÕES/ATIVIDADES  DO  PROJETO  NA:
FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES;  LICENCIATURAS  ENVOLVIDAS;  EDUCAÇÃO
BÁSICA; PÓS-GRADUAÇÃO e ESCOLAS PARTICIPANTES

 Formação continuada  em regime de colaboração de três  professores  da rede pública  que
atuarão como supervisores;

 Melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem na área de Ciências da Natureza nas escolas
parceiras;

 Desenvolvimento de práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar;

 Aumento da frequência das atividades experimentais na escola, com registro e reflexão sobre
elas, buscando torná-las mais investigativas;

 Aumento da valorização do magistério entre os alunos do curso de Ciências Biológicas e de
Química da UNIR;

 Aperfeiçoamento das habilidades de leitura, de escrita e de comunicação do licenciando;

 Estreitamento dos laços entre Universidade e Escola Básica.

7. DIFICULDADES ENCONTRADAS E JUSTIFICATIVAS DE ATIVIDADES PREVISTAS 
E NÃO REALIZADAS

Os recursos tecnológicos nas escolas são precários, o acesso a internet nem sempre é possível o que
atrapalha o andamento de algumas ações que envolvem o uso de novas tecnologias.
A interrupção  possibilidade  de  substituição  de  bolsitas  foi  negativa  para  o  desenvolvimento  do
projeto, a equipe foi ficando cada vez menor, pois muitos bolsistas deveriam ter sido substituídos
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http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_03__Projeto_de_TCC_Mayara_Junia_1658155915.pdf
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br/uploads/18764273/arquivos/Anexo_03__Projeto_de_TCC_Mayara_Junia_1658155915.pdf


devido ao término do prazo de bolsas, ou porque não estavam atendendo às normas do programa e o
sistema não permitiu a troca.

Porto Velho, 20 de janeiro de 2020.
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NÚCLEO/SUBPROJETO BIOLOGIA E QUÍMICA

CAMPUS UNIR PORTO VELHO

O núcleo/subprojeto de biologia e química, é formado de 26 bolsistas de 
Iniciação à Docência, 03 supervisoras e 01 coordenadora. A seleção dos bolsistas de 
Iniciação à Docência e dos supervisores foi realizada através de editais de seleção, 
conforme tabela abaixo:

2018
EDITAL PIBID UNIR 01/2018 – SUBPROJETO DE BIOLOGIA E QUÍMICA/ PORTO VELHO
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS LICENCIANDOS– PIBID/UNIR 

EDITAL PIBID UNIR nº 002/2018
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUPERVISOR – PIBID/UNIR/ SUBPROJETO DE BIOLOGIA 
E QUÍMICA

EDITAL PIBID UNIR 03/2018 – SUBPROJETO DE BIOLOGIA E QUÍMICA/ PORTO VELHO
PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS LICENCIANDOS– PIBID/UNIR 

2019
EDITAL PIBID UNIR 01/2019 – SUBPROJETO DE BIOLOGIA E QUÍMICA/ PORTO VELHO
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS LICENCIANDOS– PIBID/UNIR 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID

EDITAL PIBID UNIR 01/2018 – SUBPROJETO DE BIOLOGIA E QUÍMICA/ PORTO VELHO
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS LICENCIANDOS– PIBID/UNIR 

A comissão de seleção do Sub-projeto de Biologia e Química – Campus de Porto Velho do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/UNIR torna pública a abertura de 
inscrições para o processo de seleção de 26(vinte e seis) vagas para bolsistas de iniciação à docência e 
4(quatro) vagas para não bolsistas de iniciação à docência do referido programa (valor da bolsa R$ 400,00), 
mais cadastro reserva.
1. DAS VAGAS

1.1. As vagas serão distribuídas conforme quadro a seguir:

Componente Curricular 
(Curso)

Vagas para licenciandos 
Bolsistas

Vagas para licenciandos não 
Bolsistas

Licenciatura em Ciências 
Biológicas

16 04

Licenciatura em Química 10 00
TOTAL DE VAGAS 26 04

1.2. A distribuição do número de vagas poderá ser alterada conforme necessidade do programa.

2. DAS INSCRIÇÕES
 
 2.1. As inscrições serão individuais e gratuitas.

2.2. As inscrições dos candidatos a que se refere este Edital serão realizadas no período de 02/07/2018 a 
11/07/2018, através do formulário disponível no link: https://goo.gl/forms/Aq5qgHFb5O8mfJwk2

2.3. No dia da prova (12/07/2018) os candidatos deverão obrigatoriamente trazer os seguintes documentos: 

a) Cópia do RG e do CPF;
b) Comprovante de situação cadastral do CPF obtido no sítio: 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
c) Comprovante de quitação eleitoral obtido no sítio 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
d) Comprovante de matrícula no curso de licenciatura;
e) Histórico atualizado do curso de licenciatura; no caso de alunos do primeiro período, o histórico 
escolar do ensino médio;
f) Cópia do comprovante de residência (conta de água, energia ou telefone);

Relatório Multidisciplinar - Biologia e Química (0421195)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 23



g) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (anexa a este Edital).

2.4. Os pedidos de inscrição que não preencherem os requisitos constantes neste edital serão indeferidos.

3. DOS REQUISITOS

3.1. São requisitos mínimos para participação do programa
a) Ser brasileiro ou possuir visto de permanência definitivo;
b) Estar regularmente matriculado nos cursos de licenciatura da Instituição de Ensino Superior (IES), são 
eles: Ciências Biológicas e Química; 
c) Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES; 
d) Estar cursando a primeira metade do curso de licenciatura, não tendo ultrapassado 60% da carga 
horária do curso;
e) Declarar a possibilidade de dedicar-se 32 horas mensais, no período de vigência da bolsa, às 
atividades do PIBID, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares;
f) Firmar termo de compromisso;
g) Cadastrar e manter atualizado currículo na Plataforma Freire, disponível no endereço eletrônico 
http://freire2.capes.gov.br, que será utilizado para fins de comprovação dos requisitos para concessão das 
bolsas.
h) Declarar estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto, conforme determinam a PORTARIA Nº 
45, DE 12 DE MARÇO DE 2018

3.2. O estudante de licenciatura que possuir vínculo empregatício ou estiver realizando estágio remunerado, 
poderá ser bolsista do PIBID, desde que não possua relação de trabalho com a IES participante ou com a 
escola onde desenvolverá as atividades do subprojeto. 

4.DA SELEÇÃO

4.1. A seleção será feita pela Comissão de seleção do Subprojeto de Biologia e Química – Campus José 
Ribeiro Filho – Porto Velho.

4.2. A avaliação será realizada em duas etapas:
a) Prova de Redação: o candidato fará uma dissertação sobre suas expectativas com relação à docência 
com tema a seguir: Por que quero ser professor? A prova terá duração máxima de 1:30h, a ser realizada 
no dia 12/07/2018 às 10:00 horas, CAMPUS DE PORTO VELHO: Laboratório de Ensino de Ciências – 
EDUCIÊNCIA, Bloco 2G. Na prova de redação será avaliado o domínio da escrita e do tema, sendo 
atribuída nota de zero a cem;
b) Análise de Histórico Escolar: para os alunos do 2º período em diante média de todas as disciplinas 
cursadas no curso. No caso de alunos do primeiro período será realizada a média das notas de biologia  
dos três anos do ensino médio(para os alunos do curso de biologia) e de química(para os alunos do curso 
de química)

4.3. A nota final do candidato será obtida por média aritmética entre as notas da prova e do histórico escolar.

a)  Havendo empate a vaga será ocupada pelo candidato mais velho em relação à idade.
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4.4. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou maior que 60 (sessenta).

4.5. A substituição de bolsistas, quando necessária, será realizada prioritariamente pelo discente de iniciação 
à docência não bolsista aprovado na seleção, após, havendo vagas, serão chamados os alunos aprovados do 
quadro de cadastro reserva.

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

5.1. O resultado será divulgado no dia 17/07/2018 na página do PIBID (www.pibid.unir.br) 
5.2. O candidato aprovado deverá assinar a documentação impreterivelmente no dia 30/07/2018, das 10 às 
11h, no auditório do Educiência (bloco 2G)-campus Porto Velho, comprovar ser correntista, 
preferencialmente do Banco do Brasil indicando nº da Agência e conta corrente e endereço da agência; 
(não poderá ser conta poupança, conta fácil, conta salário ou conjunta).

6.DOS RECURSOS

6.1. Os recursos deverão ser entregues em forma de requerimento devidamente instruído, de forma clara, 
objetiva e fundamentada sob pena de indeferimento, ao Coordenador Institucional, através do e-mail 
pibid@unir.br, que indicará uma Comissão para avaliar o recurso no prazo de 3 (três) dias úteis e divulgar a 
decisão.

7. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:

7.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão do “Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência - PIBID/UNIR”;
7.2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

8. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO (DATA E HORÁRIO)

Inscrição 02/07/2018 a 11/07/2018 Através do formulário: 
https://goo.gl/forms/Aq5qgHFb5O8mfJwk2

Seleção – Prova escrita 12/07/2018 10h às 11:30h – Auditório Educiência, Bloco 2G
Resultado Final 17/07/2018 A partir das 18:00h – site do PIBID 

www.pibid.unir.br
Assinatura da 
Documentação e 
apresentação do 
comprovante da conta 
corrente conforme item 
5.2 deste edital.  

30/07/2018 08:30 às 11:30– Educiência, Bloco 2G

Porto Velho, 29 de junho de 2018.

Andreia Dias de Almeida
Presidente da comissão de seleção do subprojeto PIBID-Biologia e Química - Campus de Porto Velho.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu,___________________________________________________________________, discente do Curso de 

Licenciatura em ____________________ da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob matrícula 

N°:_______________________, Rua:_________________________________________________________ 

N°_________ Complemento:_______________________, Bairro:_________________________________, 

CEP:__________________________, na cidade de ____________________, venho solicitar minha inscrição 

no Subprojeto de Biologia e Química, do PIBID, Campus José Ribeiro Filho/Porto Velho - RO. 

Outros dados: 

E-mail:_____________________________________________________________

Telefone fixo:____________________________________Celular:___________________________

Data de Nascimento: ____/____/______; CPF:___________________________

RG:_______________ Órgão:_____________Data de Expedição________________ 

Estado Civil___________________________

(  ) Declaro estar de acordo com as normas explícitas no Edital PIBID n.01/2018 referente à seleção para 
bolsista de iniciação à docência e discentes não bolsistas de iniciação à docência /PIBID/UNIR.
(  ) Declaro não possuir outro tipo de bolsa (exceção para os auxílios, auxílio alimentação, auxílio transporte 
etc.);
(  ) Declaro ter disponibilidade de dedicar 32 horas mensais, no período de vigência do programa, às 
atividades do PIBID, sem prejuízo as atividades discentes regulares;
(  ) Declaro estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto, conforme  determinam o Edital Nº 7/2018 
PIBID/CAPES https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-7-2018-PIBID.pdf e a 
PORTARIA Nº 45, DE 12 DE MARÇO DE 2018.

Porto Velho, __________ de _______________________ de 2018.

________________________________________
Assinatura do Candidato
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA - PIBID

EDITAL PIBID UNIR nº 002/2018
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUPERVISOR – PIBID/UNIR/ SUBPROJETO DE 

BIOLOGIA E QUÍMICA

A Comissão de seleção do Subprojeto de Biologia e Química do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência - PIBID/UNIR, torna pública a abertura de inscrições para o processo de seleção de 
professor supervisor que irá compor o quadro do referido programa. 

1. DAS VAGAS E BOLSAS

1.1. O processo seletivo visa o provimento de 03 vagas na cidade de Porto Velho, conforme a tabela a seguir. 

Tabela 1. Distribuição de vagas conforme área e escola participante.

Área Escola Número de vagas
Biologia Escola Estadual de Ensino Médio Major Guapindaia 01

Biologia Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Barão 
dos Solimões

01

Química Escola Estadual de Ensino Médio Major Guapindaia 01

1.2. Poderão concorrer à bolsa de professor supervisor os professores em efetivo exercício docente, na área 
de Biologia e Química, que atuem na educação básica (ensino médio ou fundamental) nas escolas 
participantes.

1.3. O valor da bolsa para os professores supervisores é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) 
mensais, e será concedida diretamente aos beneficiários em conta-corrente, pela CAPES, durante a execução 
do programa.

1.4. O período de duração da bolsa será de 18 meses, a partir de agosto de 2018 Edital PIBID/CAPES no 
07/2018.

1.5. Durante a execução do programa, será permitida a substituição do professor supervisor, no caso de 
descumprimento das exigências previstas para o programa.

2. DOS REQUISITOS E DAS RESPONSABILIDADES

2.1. Ser brasileiro ou possuir visto de permanência definitivo;

2.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
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2.3. Dedicar às atividades do PIBID, estando apto a iniciá-las imediatamente, sem prejuízo de suas demais 
atividades escolares. Essa disponibilidade deverá ser declarada no ato da inscrição;

2.4. Estar efetivamente no exercício da função de professor da disciplina que supervisionará no programa;

2.5. Não ter previsão de se licenciar ou afastar-se, a qualquer título, da escola, durante o período de execução 
do programa.

2.6. Participar integralmente das atividades do PIBID/UNIR, inclusive as específicas de cada subprojeto;

2.8. Cadastrar e manter atualizado o currículo na Plataforma Freire https://freire2.capes.gov.br/

2.9. Acompanhar o plano de atividades dos bolsistas PIBID/UNIR, promovendo a sua adequação à realidade 
escolar, em concordância com o professor coordenador do subprojeto;

2.10. Apresentar relatórios e demais documentos quando solicitados pelos coordenadores do PIBID/UNIR;

2.11. Auxiliar os bolsistas e os professores coordenadores do PIBID/UNIR na organização, divulgação e 
disseminação dos resultados do programa em eventos acadêmicos;

2.12. Comunicar ao coordenador do subprojeto o descumprimento ou o impedimento do estudante bolsista na 
execução de tarefas;

2.13. Receber nas dependências da sua escola e das suas salas-de-aula, periodicamente, os estudantes 
bolsistas, integrando-os às suas atividades didáticas e facilitando aproximação deles ao cotidiano escolar.

2.14. Realizar reuniões de planejamento, acompanhamento e avaliação, com os bolsistas na escola.

2.15. Participar das reuniões de planejamento, acompanhamento e avaliação junto à coordenadora de área.

 
3. DAS INSCRIÇÕES
 
3.1. As inscrições serão individuais e gratuitas.

3.2. As inscrições dos candidatos a que se refere este Edital serão realizadas no período de 06 a 11/07/2018, 
através do preenchimento do formulário disponível no link: https://goo.gl/forms/g1CL63EjpEzHWNJr2

3.3. No dia da entrevista (12/07/2018), os candidatos deverão entregar, além dos documentos para análise 
curricular, cópia impressa dos seguintes documentos:

a) Cópia do RG e do CPF.
b) Comprovante de situação cadastral do CPF obtido no sítio: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp.

Relatório Multidisciplinar - Biologia e Química (0421195)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 28



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA - PIBID

c) Comprovante de quitação eleitoral obtido no sítio  
http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm.
d) documento comprobatório do exercício efetivo e atual de cargo de professor na rede pública estadual, tais 
como: declaração do dirigente escolar, contracheque etc.;
e) Cópia do comprovante de residência (conta de água, energia ou telefone).
f) Comprovante de conta Bancária (Cópia de extrato ou cartão bancário – preferencialmente Banco do 
Brasil).
g) Ficha de inscrição (em anexo deste edital) preenchida e assinada. 

3.4. Os pedidos de inscrição que não preencherem os requisitos constantes neste edital serão indeferidos;

 
4. DA SELEÇÃO

4.1. A seleção será realizada pela Comissão de seleção do Subprojeto de Biologia e Química;

4.2. A seleção será realizada através análise curricular e entrevista individual, que ocorrerá no dia 12/07/18, 
às 10:30h, na sala 1 do Educiência (bloco 2G). A nota da análise curricular será expressa de 0 a 100 (sendo a 
pontuação obtida por cada candidato oriunda da tabela abaixo, submetida à uma regra de três simples). A 
nota final será obtida através da média aritmética entre a nota da análise curricular e a nota da entrevista.

4.3. O currículo será pontuado de acordo com a tabela abaixo, os documentos comprobatórios deverão ser 
organizados conforme a ordem da tabela:

1. Títulos             PONTUAÇÃO

Doutorado 3030  30

Mestrado 20

Especialização 10

Aperfeiçoamento (Cursos com carga horária mínima de 200 h) 5

Capacitação (cursos com carga horária mínima de 8h) 1

2. Atividades didáticas nos últimos 5 anos : máximo de 25 pontos                                         PONTUAÇÃO

2.1. Ensino  
2.1.1. Graduação 3 

(por semestre)
2.2. Pós-Graduação  
2.2.1. Stricto Sensu 3 

(por semestre)
2.2.2. Lato Sensu 3

(por semestre)
 2.3. Médio e Fundamental 8

(por ano)
3. Atividades profissionais nos últimos 5 anos: máximo de 25 pontos

 
3.1. Acompanhamento de estagiários da licenciatura – (máximo de 10 estagiários a 
serem pontuados)

1
(por aluno) 
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3.2. Coordenação de Feiras de Ciência ou Feiras do Conhecimento 5
(por ano) 

3.3. Coordenação de área 4
(por ano)

3.4. Avaliador de Feiras de Ciência ou Feiras do Conhecimento 2
(por ano)

3.5. Organização de visitas e trabalhos de campo 3
(por atividade)

3.6. Coordenação ou supervisão escolar  3
(por ano)

3.7. Direção e vice-direção escolar 4 
(por ano)

3.8. Organização de eventos escolares (vernissage, festivais, olimpíadas) 3
(por atividade)

3.9. Montagem e estruturação de laboratórios de ciências e biologia 5
(por ano)

3.9. Participação em congressos e eventos científicos e escolares 1
(por evento)

3.10. Participação em mini-cursos com carga horária mínima de 6 horas 2
(por mini-curso)

3.11. Docência no ensino fundamental e médio nas disciplinas de ciências 5
(por ano)

3.12. Supervisor no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência  
(PIBID)

5
(por ano)

4. Produção científica e/ou artística nos últimos 5 anos: máximo de 20 pontos
4.1. Artigos publicados em periódicos científicos na área de educação 5

(por artigo)
4.2. Artigos publicados em periódicos escolares 4

(por artigo)
4.3. Comunicações em congressos científicos  
4.3.1. Resumos ou resumos expandidos 1

(por resumo)
4.3.2. Trabalhos completos (mínimo de 3 páginas) 2

(por resumo)
4.4. Palestras e Conferências proferidas (máximo de 10 pontos). Comprovadas 

através de certificado emitido pela Instituição onde foi ministrada.
2

4.5. Mini-cursos de reforço escolar (mínimo de 4 horas, até 10 pontos) 2
4.6. Livros Técnicos e didáticos  
4.6.1. Livros didáticos publicados 10

(autoria)
4.6.2. Capítulos de livros publicados 5

(por capítulo)
4.6.3. Traduções de Livros ou Capítulos 2

(por tradução)
4.7. Relatórios Técnicos 1

(por relatório)

4.4. Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.

4.5. Serão aprovados os candidatos que obtiverem as maiores notas, conforme número de bolsas previsto 
neste edital.

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
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5.1. O resultado será divulgado dia 17/07/18, no site www.pibid.unir.br

5.2. Candidatos aprovados no limite de vagas serão convocados a assinarem documentação no dia 30/07/18, 
das 10 às 11h no auditório do Educiência, bloco 2G.

7. DOS RECURSOS

7.1. Os recursos deverão ser enviados em forma de requerimento devidamente instruído, de forma clara, 
objetiva e fundamentados sob pena de indeferimento, ao Coordenador Institucional até 24h depois da 
divulgação dos resultados, através do e-mail pibid@unir.br, que indicará uma Comissão para avaliar o 
recurso no prazo de 3 dias úteis e divulgar a decisão.

8. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:

8.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência /UNIR.

8.2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO (DATA E HORÁRIO)
Inscrição 06/07/2018 a 11/07/2018 Através do formulário: 

https://goo.gl/forms/g1CL63EjpEzHWNJr2

Seleção – Entrevista e 
análise curricular 

12/07/2018 10:30 h – Auditório Educiência, Bloco 2G

Resultado Final 17/07/2018 A partir das 18:00h – site do PIBID 
www.pibid.unir.br

Assinatura da 
Documentação 

30/07/2018 08:30 às 11:30– Educiência, Bloco 2G

Porto Velho, 06 de julho de 2018.

Profa. Andreia Dias de Almeida
Presidente da Comissão de seleção do Subprojeto PIBID/UNIR Biologia e Química- Porto  Velho

Relatório Multidisciplinar - Biologia e Química (0421195)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 31



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA - PIBID

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Eu,_______________________________________________, docente da área de____________________na 

Escola___________________________________,residente à__________________________N°_________ 

Complemento:____________, Bairro:________________, CEP:________________, na cidade 

de_______________________, venho solicitar minha inscrição no EDITAL 02/2018 PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIÇÃO À DOCÊNCIA – SUBPROJETO BIOLOGIA E 

QUÍMICA – UNIR/PORTO VELHO.

Declaro para devidos fins estar de acordo com as normas explícitas no EDITAL 02/2018 PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIÇÃO À DOCÊNCIA – SUBPROJETO BIOLOGIA E 

QUÍMICA – UNIR/PORTO VELHO,  para a escolha dos respectivos supervisores.

Outros dados: 
E-mail:_____________________________________________________________
Telefone fixo:____________________________________Celular:___________________________
Data de Nascimento:___/___/______; CPF:___________________________
RG:_______________ Órgão:_____________Data de Expedição________________ 

Ano que terminou a graduação:_____________    Atua como docente desde:_________________ 

Possui bolsa de qualquer programa: (     ) não            (       ) sim, caso afirmativo indique o programa e a data 
de término da respectiva bolsa: ____________________  
      

Porto Velho, ____ /_____/ 2018.

________________________________________
Assinatura do Candidato
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EDITAL PIBID UNIR 03/2018 – SUBPROJETO DE BIOLOGIA E QUÍMICA/ PORTO VELHO
PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS LICENCIANDOS– PIBID/UNIR 

A Comissão de seleção do Sub-projeto de Biologia e Química – Campus de Porto Velho do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/UNIR torna pública a abertura de 
inscrições para o processo simplificado de seleção de 03 (três) vagas para bolsistas e 01 (uma) vaga para não 
bolsista de iniciação à docência do referido programa (valor da bolsa R$ 400,00), mais cadastro reserva.

1. DAS VAGAS

1.1. As vagas serão distribuídas conforme quadro a seguir:

Componente Curricular (Curso) Vagas para 
licenciandos Bolsistas

Vagas para licenciandos 
não Bolsistas

Licenciatura em Química 03 00
Licenciatura em Ciências Biológicas 00 01
TOTAL DE VAGAS 03 01

1.2. A distribuição do número de vagas poderá ser alterada conforme necessidade do programa.

2. DAS INSCRIÇÕES
 
 2.1. As inscrições serão individuais e gratuitas.

2.2. As inscrições dos candidatos a que se refere este Edital serão realizadas no período de 20/07/2018 a 
25/07/2018, através do formulário disponível no link: https://goo.gl/forms/TGlT9OqWHBMlAF5F3

2.3. Até o dia 26/07/2018, os candidatos deverão enviar para o e-mail anacarolina@unir.br os seguintes 
documentos: 

a) Cópia do RG e do CPF;
b) Comprovante de situação cadastral do CPF obtido no sítio: 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
c) Comprovante de quitação eleitoral obtido no sítio 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
d) Comprovante de matrícula no curso de licenciatura;
e) Histórico atualizado do curso de licenciatura;
f) Cópia do comprovante de residência (conta de água, energia ou telefone);
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g) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (anexa a este Edital).

2.4. Os pedidos de inscrição que não preencherem os requisitos constantes neste edital serão indeferidos.

3. DOS REQUISITOS

3.1. São requisitos mínimos para participação do programa
a) Ser brasileiro ou possuir visto de permanência definitivo;
b) Estar regularmente matriculado nos cursos de licenciatura da Instituição de Ensino Superior (IES), são 
eles: Ciências Biológicas e Química; 
c) Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES; 
d) Estar cursando a primeira metade do curso de licenciatura, não tendo ultrapassado 60% da carga 
horária do curso;
e) Declarar a possibilidade de dedicar-se 32 horas mensais, no período de vigência da bolsa, às 
atividades do PIBID, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares;
f) Firmar termo de compromisso;
g) Cadastrar e manter atualizado currículo na Plataforma Freire, disponível no endereço eletrônico 
http://freire2.capes.gov.br, que será utilizado para fins de comprovação dos requisitos para concessão das 
bolsas.
h) Declarar estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto, conforme determinam a PORTARIA Nº 
45, DE 12 DE MARÇO DE 2018

3.2. O estudante de licenciatura que possuir vínculo empregatício ou estiver realizando estágio remunerado, 
poderá ser bolsista do PIBID, desde que não possua relação de trabalho com a IES participante ou com a 
escola onde desenvolverá as atividades do subprojeto. 

4.DA SELEÇÃO

4.1. A seleção será feita pela Comissão de seleção do Sub-projeto de Biologia e Química – Campus José 
Ribeiro Filho – Porto Velho.

4.2. A avaliação será realizada através da Análise de Histórico Escolar: média de todas as disciplinas 
cursadas.

4.3. Os candidatos serão classificados em ordem crescente da média do histórico escolar

4.4. Havendo empate será considerado o melhor rendimento acadêmico nas disciplinas relacionadas à 
docência.

4.5. A substituição de bolsistas, quando necessária, será realizada prioritariamente pelo discente de iniciação 
à docência não bolsista aprovado na seleção, após, havendo vagas, serão chamados os alunos aprovados do 
quadro de cadastro reserva.

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

5.1. O resultado será divulgado no dia 27/07/2018 na página do PIBID (www.pibid.unir.br);
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5.2. O candidato aprovado deverá assinar a documentação impreterivelmente no dia 30/07/2018, das 10 às 
11h, no auditório do Educiência (bloco 2G)-campus Porto Velho, comprovar ser correntista, 
preferencialmente do Banco do Brasil indicando nº da Agência e conta corrente e endereço da agência; 
(não poderá ser conta poupança, conta fácil, conta salário ou conjunta).

6.DOS RECURSOS

6.1. Os recursos deverão ser entregues em forma de requerimento devidamente instruído, de forma clara, 
objetiva e fundamentada sob pena de indeferimento, ao Coordenador Institucional, através do e-mail 
pibid@unir.br, que indicará uma Comissão para avaliar o recurso no prazo de 3 (três) dias úteis e divulgar a 
decisão.

7. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:

7.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - PIBID/UNIR;

7.2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

8. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO (DATA E HORÁRIO)

Inscrição 20/07/2018 a 25/07/2018 Através do formulário: 
https://goo.gl/forms/TGlT9OqWHBMlAF5F3

Entrega de 
documentação 

26/07/18 Para o e-mail anacarolina@unir.br

Resultado Final 27/07/2018 A partir das 16:00h  no site PIBID 
(www.pibid.unir.br)

Assinatura da 
Documentação e 
apresentação do 
comprovante da conta 
corrente conforme 
item 6.2 deste edital.  

30/07/2018 10h às 11h– Educiência, Bloco 2G

Porto Velho, 20 de julho de 2018.

Comissão de seleção
Subprojeto PIBID-Biologia e Química - Campus de Porto Velho.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu,___________________________________________________________________, discente do Curso de 

Licenciatura em ____________________ da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob matrícula 

N°:_______________________, Rua:_________________________________________________________ 

N°_________ Complemento:_______________________, Bairro:_________________________________, 

CEP:__________________________, na cidade de ____________________, venho solicitar minha inscrição 

no Subprojeto de Biologia e Química, do PIBID, Campus José Ribeiro Filho/Porto Velho - RO. 

Outros dados: 

E-mail:_____________________________________________________________

Telefone fixo:____________________________________Celular:___________________________

Data de Nascimento: ____/____/______; CPF:___________________________

RG:_______________ Órgão:_____________Data de Expedição________________ 

Estado Civil___________________________

(  ) Declaro estar de acordo com as normas explícitas no Edital PIBID n.01/2018 referente à seleção para 
bolsista de iniciação à docência e discentes não bolsistas de iniciação à docência /PIBID/UNIR.
(  ) Declaro não possuir outro tipo de bolsa (exceção para os auxílios, auxílio alimentação, auxílio transporte 
etc.);
(  ) Declaro ter disponibilidade de dedicar 32 horas mensais, no período de vigência do programa, às 
atividades do PIBID, sem prejuízo as atividades discentes regulares;
(  ) Declaro estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto, conforme  determinam o Edital Nº 7/2018 
PIBID/CAPES https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-7-2018-PIBID.pdf e a 
PORTARIA Nº 45, DE 12 DE MARÇO DE 2018.

Porto Velho, __________ de _______________________ de 2018.

________________________________________
Assinatura do Candidato
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID

EDITAL PIBID UNIR 01/2019 – SUBPROJETO DE BIOLOGIA E QUÍMICA/ PORTO VELHO
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS LICENCIANDOS– PIBID/UNIR 

A Coordenadora do Sub-projeto de Biologia e Química – Campus de Porto Velho do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/UNIR torna pública a abertura de inscrições para o 
processo de seleção de 02(duas) vagas para bolsistas de iniciação à docência (valor da bolsa R$ 400,00), mais 
cadastro reserva.
1. DAS VAGAS

1.1. As vagas serão distribuídas conforme quadro a seguir:

COMPONENTE CURRICULAR 
(CURSO)

VAGAS PARA 
LICENCIANDOS BOLSISTAS

Licenciatura em Ciências Biológicas 01
Licenciatura em Química 01
TOTAL DE VAGAS 02

1.2. A distribuição do número de vagas poderá ser alterada conforme necessidade do programa.

2. DAS INSCRIÇÕES
 
 2.1. As inscrições serão individuais e gratuitas.

2.2. As inscrições dos candidatos a que se refere este Edital serão realizadas no período de 27/02/2019 a 
07/03/2019, através do formulário disponível no link: https://goo.gl/forms/CLcyDKBCaPeSjuec2

2.3. No dia da prova (08/03/2019) os candidatos deverão obrigatoriamente trazer os seguintes documentos: 

a) Cópia do RG e do CPF;
b) Comprovante de situação cadastral do CPF obtido no sítio: 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
c) Comprovante de quitação eleitoral obtido no sítio 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
d) Comprovante de matrícula no curso de licenciatura;
e) Histórico atualizado do curso de licenciatura; no caso de alunos do primeiro período, não será 
necessário este documento.
f) Cópia do comprovante de residência (conta de água, energia ou telefone);
g) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (anexa a este Edital).
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2.4. Os pedidos de inscrição que não preencherem os requisitos constantes neste edital serão indeferidos.

3. DOS REQUISITOS

3.1. São requisitos mínimos para participação do programa
a) Ser brasileiro ou possuir visto de permanência definitivo;
b) Estar regularmente matriculado nos cursos de licenciatura da Instituição de Ensino Superior (IES), são 
eles: Ciências Biológicas e Química; 
c) Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES; 
d) Estar cursando a primeira metade do curso de licenciatura, não tendo ultrapassado 60% da carga 
horária do curso;
e) Declarar a possibilidade de dedicar-se 32 horas mensais, no período de vigência da bolsa, às 
atividades do PIBID, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares;
f) Firmar termo de compromisso;
g) Cadastrar e manter atualizado currículo na Plataforma Freire, disponível no endereço eletrônico 
http://freire2.capes.gov.br, que será utilizado para fins de comprovação dos requisitos para concessão das 
bolsas.
h) Declarar estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto, conforme determinam a PORTARIA Nº 
45, DE 12 DE MARÇO DE 2018

3.2. O estudante de licenciatura que possuir vínculo empregatício ou estiver realizando estágio remunerado, 
poderá ser bolsista do PIBID, desde que não possua relação de trabalho com a IES participante ou com a 
escola onde desenvolverá as atividades do subprojeto. 

4.DA SELEÇÃO

4.1. A seleção será feita pela coordenadora do Subprojeto de Biologia e Química – Campus José Ribeiro 
Filho – Porto Velho.

4.2. A avaliação será realizada através de uma Prova de Redação: o candidato fará uma dissertação sobre o  
tema: “O professor de Ciências no Século XXI: Desafios e possibilidades”, a prova terá duração máxima de 
1:30h, a ser realizada no dia 08/03/2019 às 10:00 horas, CAMPUS DE PORTO VELHO: Laboratório de 
Ensino de Ciências – EDUCIÊNCIA, Bloco 2G. Na prova de redação será avaliado o domínio da escrita e do 
tema, sendo atribuída nota de zero a cem;

4.3. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou maior que 60 (sessenta).

 a)  Havendo empate a vaga será ocupada pelo candidato mais velho em relação à idade.

4.4. Os candidatos aprovados excedendo o número de vagas constituirão o cadastro reserva e serão chamados 
conforme a necessidade do programa

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

Relatório Multidisciplinar - Biologia e Química (0421195)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 38



5.1. O resultado será divulgado no dia 08/03/2019 na página do PIBID (www.pibid.unir.br e 
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br) 
5.2. O candidato aprovado deverá assinar a documentação impreterivelmente no dia 11/03/2018, 08:30 às 
10:00h – Educiência, Bloco 2G - campus Porto Velho, comprovar ser correntista, preferencialmente do 
Banco do Brasil indicando nº da Agência e conta corrente e endereço da agência; (não poderá ser conta 
poupança, conta fácil, conta salário ou conjunta).

6.DOS RECURSOS

6.1. Os recursos deverão ser entregues em forma de requerimento devidamente instruído, de forma clara, 
objetiva e fundamentada sob pena de indeferimento, ao Coordenador Institucional, através do e-mail 
pibid@unir.br, que indicará uma Comissão para avaliar o recurso no prazo de 3 (três) dias e divulgar a 
decisão.

7. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:

7.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do “Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/UNIR”;
7.2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

8. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO (DATA E HORÁRIO)

Inscrição 27/02/ a 07/03/2019 Através do formulário: 

Seleção – Prova escrita 08/03/2019 10h às 11:30h – Auditório Educiência, Bloco 2G
Resultado Final 08/03/2019 A partir das 18:00h – site do PIBID 

www.pibid.unir.br e 
http://www.pibidbiologiaquimica.unir.br

Assinatura da 
Documentação e 
apresentação do 
comprovante da conta 
corrente conforme item 
5.2 deste edital.  

11/03/2019 08:30 às 10:00h – Educiência, Bloco 2G

Porto Velho, 26 de fevereiro de 2019.

Andreia Dias de Almeida
Coordenadora do Subprojeto PIBID-Biologia e Química - Campus de Porto Velho.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL PIBID UNIR 01/2018 – SUBPROJETO DE BIOLOGIA E QUÍMICA/ PORTO VELHO

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS LICENCIANDOS– PIBID/UNIR 

Eu,___________________________________________________________________, discente do Curso de 

Licenciatura em ____________________ da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob matrícula 

N°:_______________________, Rua:_________________________________________________________ 

N°_________ Complemento:_______________________, Bairro:_________________________________, 

CEP:__________________________, na cidade de ____________________, venho solicitar minha inscrição 

no Subprojeto de Biologia e Química, do PIBID, Campus José Ribeiro Filho/Porto Velho - RO. 

Outros dados: 

E-mail:_____________________________________________________________

Telefone fixo:____________________________________Celular:___________________________

Data de Nascimento: ____/____/______; CPF:___________________________

RG:_______________ Órgão:_____________Data de Expedição________________ 

Estado Civil___________________________

(  ) Declaro estar de acordo com as normas explícitas no Edital PIBID n.01/2018 referente à seleção para 
bolsista de iniciação à docência e discentes não bolsistas de iniciação à docência /PIBID/UNIR.
(  ) Declaro não possuir outro tipo de bolsa (exceção para os auxílios, auxílio alimentação, auxílio transporte 
etc.);
(  ) Declaro ter disponibilidade de dedicar 32 horas mensais, no período de vigência do programa, às 
atividades do PIBID, sem prejuízo as atividades discentes regulares;
(  ) Declaro estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto, conforme  determinam o Edital Nº 7/2018 
PIBID/CAPES https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-7-2018-PIBID.pdf e a 
PORTARIA Nº 45, DE 12 DE MARÇO DE 2018.

Porto Velho, __________ de _______________________ de 2019.

________________________________________
Assinatura do Candidato
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O presente relatório contém descrição das atividades do 

subprojeto Educação Física desenvolvidas durante o 

período de execução do projeto institucional 

PIBID/UNIR, aprovado no Edital CAPES nº 7/2018, 

sob a coordenação institucional da Profª Laudilene 

Olenka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO: AGOSTODE 2018 A JANEIRO DE 2020 
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INTRODUÇÃO 

 

O Subprojeto PIBID/Educação Física /UNIR foi desenvolvido no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/MEC/CAPES. Este programa, instituído 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) no âmbito da CAPES, tem como objetivo fomentar 

atividades de iniciação à docência, visando à melhoria da qualidade dos cursos de licenciatura de 

instituições de ensino superior. O projeto institucional do PIBID/UNIR, edital nº 7/2018, foi 

desenvolvido objetivando contribuir com a formação dos alunos de cursos de licenciatura da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) através da pesquisa e da prática no contexto da escola 

básica, bem como colaborar com o processo de ensino-aprendizagem nas escolas parceiras através 

da construção de práticas pedagógicas inovadoras que potencializassem a aprendizagem dos 

estudantes das escolas públicas da educação básica.  

O subprojeto/PIBID/Educação Física/UNIR desenvolveu ações desde o mês de agosto do 

ano de 2018, nas seguintes escolas públicas: Padre Mário Castagna, Padre Chiquinho, João Bento 

da Costa. Sendo, que em fevereiro de 2019 a escola Padre Mário Castagna foi substituída pela 

escola Tancredo de Almeida Neves – Extensão VIII. Essencialmente, o referido subprojeto 

desenvolveu atividades voltadas para discentes e docentes destas escolas, buscando promover 

experiências metodológicas de caráter inovador, utilizando recursos didáticos variados, de modo a 

contribuir para a superação de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem das 

escolas parceiras e proporcionar aos participantes contatos  com diferentes manifestações da cultura 

corporal do movimento humano para que desenvolvam cuidado com o corpo e a saúde.  

A equipe do Subprojeto PIBID/Educação Física/UNIR foi formada: por dois professores da 

Universidade Federal de Rondônia, a coordenadora Institucional Professora Laudilene Olenka e a 

coordenadora de área Professora Angeliete Garcez Militão; quatro professores supervisores da rede 

pública de ensino, Paulo Henrique Oliveira da Costa, da escola Padre Mario Castagna, Paulo 

Fernando Bezerra Bispo, da escola Padre Chiquinho, Francisca da Silva Taveira, da escola João 

Bento da Costa e Maria Sílvia Galdino de Morais da escola Tancredo de Almeida Neves – Extensão 

VIII e por 30 discentes do curso licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de 

Rondônia, Andriele Soares Leigue, Ana Beatriz Tavares Miranda de Moraes, Brenda Gomes Prata, 

charles Jhonatan Martins de Andrade, Everaldo Pereira da Silva Neto, Gigliane Pereira da Silva 

Marques, Iago Carneiro Oliveira, Ingrid Rodrigues Maciel, Jaaziel de Souza Almeida, Jerson 

Guimarães dos Santos, Jhonatan Junior Alexandre Christ, Jose Victor Cavalcante  Ribeiro, Josué da 

Silva Aires, Katiane Amarante Cabral, Larissa Moreira Lizardo, Lilia Jarina Almeida Martins dos 

Santos, Livia Maria Amorim Lopes, Lucas Gabriel Rocha Martins, Lucas Farias Menezes, Lucas 
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Vinícius de Souza Passos, Luiz Davi rocha Martins, Marllana Costa de Souza, Max Limo Campos, 

Pedro Henrique Noza de Sousa, Queila Rodrigues da Silva, Rayaty Favero Lima, Renildo Meireles 

Gonçalves, Stefhany Soares Maia, Thalyta Cristina Leite de Souza e Victor Gabriel Souza Rios. 

Essa equipe, apoiada na produção científica atual, nos documentos oficiais, e na estreita 

relação entre teoria e prática, buscaram contribuir para mudanças qualitativas e urgentes na área da 

Educação Física escolar, principalmente em estratégias que permitiram discutir os problemas da 

inatividade física e maus hábitos alimentares por intermédio de metodologias que associaram 

vivencias de práticas de atividades físicas e de informações que promoveram  a reflexão da 

importância da adoção de hábitos saudáveis para prevenir e reduzir os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. 

 

OBJETIVOS DO SUBPROJETO PIBID/EDUCAÇÃO FÍSICA/UNIR 

 

Permitir a aproximação do acadêmico do curso de licenciatura em Educação Física da UNIR 

com dia-a-dia da escola pública, para que ele se reconheça no papel de professor de Educação 

Física, bem como contribuir com a escola parceira, na troca de experiências e vivências didático 

pedagógicas.  

Proporcionar aos acadêmicos do curso de Educação Física a compreensão de forma 

contextualizada e orientada as possibilidades de planejar e executar, em escolas inseridas em 

diferentes realidades ações referentes a promoção de um estilo de vida saudável. 

Esclarecer aos acadêmicos que com planejamento é possível proporcionar aos escolares o 

contato com diferentes manifestações da cultura corporal do movimento e o estímulo para que 

valores possam ser cultivados, auxiliando-os a se tornarem, além de indivíduos fisicamente ativos 

durante toda a vida, indivíduos críticos e reflexivos acerca da sociedade onde vivem. 

Promover   a formação contínua dos professores supervisores (das escolas parceiras), para 

que estes, também ampliem a sua base teórica e prática, aproximando-os do consenso de que é 

possível uma articulação e complementação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, ou entre a 

universidade e as escolas da Educação Básica. 

ATIVIDADES PLANEJADAS E EXECUTADAS  

1. Atividades planejadas  

Os discentes de iniciação à docência (ID) farão observações na escola, para conhecer, sua 

estrutura física e humana, seu Projeto Político Pedagógico e identificar os problemas, as 
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necessidades e possibilidades socioculturais e educacionais da escola e da Educação Física e as 

condições de trabalho dos professores dessa área. 

 1. Atividades realizadas 

 Foi realizada reunião no dia 10/08/2018 no Laboratório de Práticas Pedagógicas da 

Universidade Federal de Rondônia com os professores supervisores Paulo Henrique Oliveira da 

Costa, da Escola Padre Mario Castagna, professor Paulo Fernando Bezerra Bispo, da escola Padre 

Chiquinho, e a professora Francisca da Silva Taveira, da escola João Bento da Costa. 

                                         
Reunião com os supervisores no Laboratório de Práticas Pedagógicas- UNIR 

  

  Nessa reunião foi apresentado o plano de trabalho e definido que no dia 16/08/2018 os ID 

iniciariam as atividades nas escolas. Também foi elaborado um roteiro para as observações dos ID, 

e definido que esse seria o modelo para o primeiro relatório. Além disso, os supervisores se 

comprometeram de apresentar o Projeto Político Pedagógico das suas escolas e planejarem as 

atividades da semana com os discentes para cumprirem o plano de ação do subprojeto 

PIBID/Educação Física/UNIR. 

As fotos abaixo mostram a recepção dos alunos no primeiro dia de atividade nas escolas 

pelos seus supervisores. 

   
       Escola João Bento                                        Escola Padre Chiquinho                      Escola Padre Mário Catagna. 
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Os ID no primeiro mês realizaram observações nas escolas seguindo o modelo da foto 

abaixo, e entregaram no final do mês de setembro o relatório com as observações realizadas 

(anexo). 

                                                                      

 
Roteiro para observação e serviu de modelo para o primeiro relatório dos ID 

 
 

Essas observações foram importantes para que os ID conhecessem as estruturas física e 

humana das escolas que atuaram, identificassem os hábitos alimentares, comportamento dos alunos 

e encontrassem um problema para ser trabalhados nas escolas com relação ao estilo de vida 

saudável.  

Os professores supervisores apresentaram e discutiram com os ID o Projeto Politica 

Pedagógico da escola e suas condições de trabalho. Portanto, das atividades previstas no item 1, 

todas foram cumpridas. 
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2. Atividades planejadas 

Participarão das reuniões pedagógicas e, dos planejamentos das aulas e atividades do professor 

supervisor na escola. 

2. Atividades realizadas 

Os alunos ID participaram das reuniões pedagógica da escola, o que permitiu que 

compreendessem os problemas que afligiam a comunidade escolar. Participaram dos planejamentos 

e das aulas e de Educação Física e de várias atividades realizadas na escola, tais como: feira da 

ciência, gincana, organização e arbitragem dos jogos internos; aulas com alunos com deficiência, 

sarau literário, atividades do dia da criança, aplicação de questionário sócio econômico com os 

discentes da escola João Bento, curso sobre as BNCC, aplicação de simulados para provas do 

Exame Nacional do Ensino Médio com os alunos do terceiro ano e desenvolveram aulas junto com 

o supervisor para inclusão de alunos com necessidades especiais, etc. 

                
                   Reunião pedagógica                                               Planejamento das aulas na escola com a supervisora 

    

 

                 
                      Planejamento na UNIR com a supervisora              Planejamento na UNIR com a coordenadora de área 
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                      Feira da ciência -  alimentação saudável                                                 Gincana 

 

 

                    
         Organização dos jogos internos                                           Aulas de Educação Física inclusiva  
  

 

                 
                                         Sarau literário                                                           Dia das crianças 
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          Curso sobre a BNCC                                                           Aplicação de simulados para o ENEM 

 

         
                                                          Participação na aula junto com o professor supervisor  

 

                 
                                                  Participação nas aulas em dias de chuvas junto com o professor supervisor. 

 

Todas as atividades previstas no item 2 foram realizadas, as fotos acima são apenas algumas 

das atividades realizadas pelos ID do subprojeto PIBID/Educação Física/ UNIR. 

 

3. Atividades planejadas 

           Realizarão avaliação física dos alunos, dos funcionários e da comunidade em torno da escola 

e realizarão atividades com essa população para estimular um estilo de vida ativo.  
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3. Atividades realizadas 

 Foi realizado treinamento com os ID no laboratório de práticas pedagógicas para que 

realizassem as avaliações física nas escolas. Abaixo estão fotos dos tipos de avaliação que foram 

realizadas com os alunos e funcionários das escolas parceiras do PIBID.  

     

 
Avaliação Física – Peso dos alunos e funcionários 

        

 

 
Avaliação Física – Estatura dos alunos e funcionários 
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             Avaliação Física – Envergadura                                            Avaliação Física – Força membros superiores 

 

 

              
                Avaliação Física – Força abdominal                                     Avaliação Física - Flexibilidade 

          

 

       
     Circunferência de pescoço                           Circunferência de cintura                       Força membros inferiores 
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Foi realizado atividades nas escolas pelos ID para estimular um estilo de vida saudável.  

   
         Explicação sobre os rótulos dos alimentos                                   Explicação sobre alimentação saudável    

 

     
                                                                     Importância das frutas  

           
 Palestra sobre a importância do exercício físico   e                  Pesquisa com os alunos e confecção de cartazes sobre   as         
 alimentação saudável.                                                                    doenças hipocinéticas  

 

 

        De todas as atividades previstas no item 3, apenas não foi realizada as avaliações física com a 

comunidade em torno da escola, devido ao tempo do projeto ser muito curto para essa atividade.
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4. Atividades planejadas 

Realizarão estudos de bibliografia, legislação e documentos oficiais que regulamentem a 

educação básica e a Educação Física, assim como os conteúdos referentes a práticas corporais 

(jogos, esportes, danças e outras) visando a adoção de um estilo de vida saudável, frente às 

dificuldades apontadas pelos professores supervisores para trabalhar com tais temas nas aulas. A 

ação permitirá articular teoria e prática e dará subsídios à prática pedagógica dos supervisores. 

4. Atividades realizadas 

       Os ID realizaram os estudos na escola, na biblioteca e no laboratório de práticas pedagógicas da 

Universidade Federal de Rondônia. De todas as atividades previstas no item 4, todas foram 

realizadas 
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5. Atividades planejadas 

Os grupos apresentarão a realidade das escolas e discutirão as dificuldades encontradas em 

cada escola para encontrar possíveis soluções com base no referencial teórico estudado. 

5. Atividades realizadas 

 Todos os subgrupos do subprojeto PIBID/Educação Física/UNIR se reuniram com a 

coordenadora de área no laboratório de práticas pedagógicas na UNIR e apresentaram as 

dificuldades encontradas em cada escola. Após as discussões foram definidas as atividades a serem 

realizadas nas escolas. As atividades previstas no item 5, foram concretizadas. 

 

        
Reuniões com os subgrupos do subprojeto PIBID/Educação Física/UNIR no laboratório 

 

6. Atividades planejadas 

Desenvolverão estratégias de ensino que se constituirão em ferramentas para intervenção 

docente em ação de questões que se apresentarem como problemáticas, podendo, inclusive, 

constituírem-se como objetos de investigação científica e contribuir com a ressignificação das 

práticas pedagógicas tratadas como tema nas aulas de Educação Física. 

6. Atividades realizadas 

 Os ID encontraram como problema na intervenção docente, a falta de material didático para 

desenvolverem os conteúdos indicados pela BNCC, por isso criaram vários materiais alternativos 

para serem usados nas aulas como ferramentas de ensino. Desta forma, foram confeccionadas 

raquetes, dardos, cordas de câmera de pneu, arcos com mangueira, xadrez humano, balangandãs, 

tacos de golfe, pernas de pau, pé de lata, jogo de memória com figuras de frutas, tabuleiro de 

xadrez, etc. 
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Raquetes de papelão  

 

                                                                                       
Balangandãs 

 

     
                     Tabuleiro de xadrez humano                                                                     Dardo 
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                                     Pé de lata                                                                               Pernas de pau 

 

          
                     Jogo de memória                                                                 Corda de câmera de pneu 

 

                      
                                                                                Sexta de basquete adaptada 

 

 Várias estratégias de ensino foram utilizadas pelos ID junto com os professores supervisores, 

portanto as atividades previstas no item 6, foram realizadas. 
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7. Atividades planejadas 

Cada bolsista apresentará um estudo de caso didático-pedagógico baseado nas atividades 

realizadas com a comunidade escolar.  

7. Atividades realizadas 

 Os bolsistas apresentaram estudo de caso didático pedagógico em grupos, no I Seminário 

Estadual de Esporte e Lazer do Estado de Rondônia e no I Seminário Integrado PIBID/RP. 
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Os ID também apresentaram os resultados das ações do PIBID Educação Física a 

comunidade escolar por meio de painéis, fotografias, textos e palestras na escola. 
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CONCIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As ações efetivadas pela equipe do subprojeto PIBID/Educação Física/UNIR promoveram 

avanços qualitativos no processo de formação de todos os envolvidos, mesmo que em níveis 

distintos. Foi consenso entre todos os ID que a oportunidade de estar nas escolas, semanalmente, 

inseridos no ambiente escolar, vivenciando experiências ao lado dos seus pares e supervisores, foi 

um aspecto muito importante do PIBID, pois proporcionou a relação teoria e prática, carregando de 

significados conteúdos aprendidos na universidade e concomitantemente as experiências 

vivenciadas nas escolas. 

 Cabe, por fim destacar, que o arcabouço teórico, as atividades dos bolsistas de ID, em 

parceria com os supervisores do Subprojeto, promovem também repercussões positivas nas aulas 

oferecidas para as crianças e aos jovens nas intervenções. Os supervisores afirmam que a presença 

dos bolsistas os motivam a aprimorar e a diversificar o seu trabalho, além disso, incentivam os 

futuros professores a levantar novos conteúdos que enriquecem a prática educativa, aprimorando a 

educação oferecida nas escolas parceiras. 

 Portanto, pode-se afirmar que foi alcançado os resultados esperados propostos no plano de 

trabalho do subprojeto PIBID/Educação Física/UNIR que foram: 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO PROGRAD

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID

EDITAL PIBID CAPES nº 7/2018 SUBPROJETO DE FILOSOFIA/PORTO VELHO

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS LICENCIANDOS PIBID/UNIR

O coordenador do Subprojeto Filosofia/UNIR/PVH do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - PIBID/UNIR Profº Fernando Danner, torna pública a abertura de inscrições para o
processo de seleção de 24 (vinte e quatro) vagas para bolsista licenciando do referido programa (valor da 
bolsa R$ 400,00), e mais 06 bolsistas voluntários.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. A ficha de inscrição deve ser encaminhada para o e-mail fernando.danner@gmail.com, no período de 
28/06/2018 a 10/07/2018. Os demais documentos serão entregues no dia da prova/entrevista, que será 
realizada no dia 11/07/2018, à partir das 14:00, na sala 07 do Grupo de Estudos de Teoria Política 
Contemporânea prédio dos grupos de pesquisa do NCH (ao lado da cantina).

1.2. As inscrições serão individuais e gratuitas.

1.3. Para as inscrições os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Cópia do RG, CPF, título de eleitor e comprovante de votação da última eleição;
b) Comprovante de matrícula do semestre 2018/I, no curso de Licenciatura em Filosofia;
c) Histórico escolar;
d) Cópia do comprovante de residência (conta de água, energia ou telefone);
e) Ficha de inscrição preenchida e assinada (modelo em anexo neste edital).

1.4. Os pedidos de inscrição que não preencherem os requisitos constantes neste edital serão indeferidos.

2. DOS REQUISITOS

2.1. Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá:
a) estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES na área do subprojeto; 
b) ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES; 
c) estar na primeira metade do curso de licenciatura, conforme definido pela IES, e possuir pelo menos 32 
(trinta e duas horas) mensais para dedicação às atividades do PIBID; 
d) firmar termo de compromisso. 
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e) declarar estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto, conforme determina a PORTARIA Nº 45, 
DE 12 DE MARÇO DE 2018, publicada no DOU nº 51, 15.03.2018, Seção 1, p.40.

3. DA SELEÇÃO

3.1. A seleção será feita pelo coordenador do Subprojeto FILOSOFIA Campus Porto Velho , e pelo 
representante do Centro Acadêmico de Filosofia CAFA.
3.2. A avaliação será realizada através de entrevista e de análise do histórico escolar, a ser realizada no 
dia 11/07/2018, às 14:00 horas, na sala 07 do Grupo de Estudos de Teoria Política Contemporânea 
prédio dos grupos de pesquisa do NCH (ao lado da cantina).
3.3. A nota final será a soma das notas:
Entrevista: valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos;
Histórico: valor de 0 (zero 0 a 10 (dez) pontos;
Serão considerados aprovados os acadêmicos que obtiverem nota final maior que 60 pontos.

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

4.1. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 13/07/2018 no site do Departamento 
de Filosofia:  http://www.dfil.unir.br. 

4.2. O resultado final do processo seletivo, após julgamento dos recursos, será divulgado no dia 14/07/2018
no site do Departamento de Filosofia:  http://www.dfil.unir.br.

5. DOS RECURSOS

5.1. Os recursos deverão ser enviados até o dia 13/07/2018, em forma de requerimento, com descrição clara, 
objetiva e fundamentada ao Coordenador do subprojeto FILOSOFIA, através do e-mailpibid@unir.br, que 
terá prazo de três dias úteis para avaliar o recurso e divulgar a decisão.

6. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:

6.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão do 
de Iniciação à Docência - PIBID/UNIR ;
6.2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Porto Velho, 28 de junho de 2018.

Fernando Danner
Coordenador do subprojeto PIBID/FILOSOFIA Campus de Porto Velho.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu,_______________________________________________________, discente do Curso de Licenciatura 
em _________________________________ da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob matrícula
N°:______________________, Residente na Rua: _____________________________________________
N°_________ Complemento:_______________________, Bairro:_________________________________, 
CEP:__________________________, na cidade de _________________________________, venho solicitar 
minha inscrição no PROJETO PIBID/FILOSOFIA/ PORTO VELHO.

Dados complementares: 

E-mail:_________________________________ Estado civil: ______________________

Telefone fixo:_____________________________Celular:_________________________

Dados de conta corrente para recebimento da bolsa
Banco:   _______________________ Agência:  _____________ Conta corrente: _____________
(Preferencialmente Banco do Brasil. Não pode ser conta poupança, conta conjunta ou conta salário)

(  ) Declaro estar de acordo com as normas explícitas no EDITAL PIBID CAPES n.7/2018 para a escolha dos 
respectivos Bolsistas/PIBID/UNIR.
( ) Declaro não possuir outro tipo de bolsa (exceção para os auxílios, auxílio alimentação, auxílio transporte 
etc.);
( ) Declaro ter disponibilidade de dedicação de 32 horas mensais, no período de vigência da bolsa, às 
atividades do PIBID, sem prejuízo as atividades discentes regulares;
(  ) Declaro estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto, conforme determina a PORTARIA Nº 45, 
DE 12 DE MARÇO DE 2018 da FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE 
PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, publicada no DOU nº 51, 15.03.2018, Seção 1, p.40.

Porto Velho, __________ de _______________________ de 2018.

________________________________________
Assinatura do Candidato

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EDITAL-PIBID/UNIR n.o 01/2016

Recebi de _______________________________________________, discente do Curso de Licenciatura em Física/ Porto Velho da 
Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob matrícula N°:____________________, documentos referentes à inscrição para 
seleção de bolsistas, conforme Edital n.o 7/2018 PIBID/UNIR/FILOSOFIA.

Porto Velho, ____ /____/ 2018.                       _______________________________________
Assinatura do responsável pela inscrição
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7. CRONOGRAMA DO EDITAL

28/06/2018 Divulgação do edital
28/06/2018 a 10/07/2018 Período de inscrição
11/07/2018 Processo de seleção: entrevista e análise de histórico escolar
12/07/2018 Divulgação preliminar dos bolsistas selecionados
13/07/2018 Período de interposição de recurso
14/07/2018 Divulgação do resultado final do processo seletivo

Relatório Filosofia - Porto Velho (0421265)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 108



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO PROGRAD

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID

EDITAL PIBID CAPES nº 7/2018 SUBPROJETO DE FILOSOFIA/PORTO VELHO

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS/ PIBID/UNIR 

BOLSISTAS

ALUNO ESCOLA
1. Débora de Oliveira Almeida Braga EEEFM Castelo Branco
2. Bruno Barbosa Silva Oliveira EEEFM Risoleta Neves
3. Valner Dieudus EEEFM Castelo Branco
4. José Océlio Peixoto Bessa EEEFM Castelo Branco
5. Sáimon Felipe da Silva Lucas EEEFM Castelo Branco
6. Emili Ane Machado Alves 

Nascimento
EEEFM Castelo Branco

7. Paulo José Pereira EEEFM Risoleta Neves
8. Welliton Viana Simões EEEFM Risoleta Neves
9. Gracimeyre Fernandes de Freitas 

Silva
EEEFM Castelo Branco

10. David Barroso Rodrigues Júnior EEEFM Castelo Branco
11. Caroline Santos de Oliveira EEEFM Castelo Branco
12. Samai Áquila Oliveira Souza EEEFM Castelo Branco
13. Jeimisson Willian Vieira Alencar EEEFM Risoleta Neves
14. Daniel Silva Medeiros EEEFM Risoleta Neves
15. Marcos Henrique Borges de Araújo EEEFM Risoleta Neves
16. Guenon Maus Pinheiro EEEFM Castelo Branco
17. Franquielisson Marciel Da Silva EEEFM Risoleta Neves
18. Jonathan Ramos da Silva Araújo EEEFM Risoleta Neves
19. Edinéia Rosa dos Santos Poli EEEFM Risoleta Neves
20. Mateus Galvão Nascimento EEEFM Castelo Branco
21. Pedro Henrique Santos do 

Nascimento
EEEFM Risoleta Neves

22. Madson Rodrigues de Souza Lima EEEFM Risoleta Neves
23. Samara Maria Vieira Pantoja EEEFM Risoleta Neves
24. Dieugrand Philippe EEEFM Castelo Branco
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BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS

1. Joaquim Gonçalves de Lima EEEFM Risoleta Neves
2. Damião Herculano Pereira EEEFM Risoleta Neves
3. Alda da Silva Cruz Filha EEEFM Castelo Branco
4. Murilo Mascarenhas Freitas EEEFM Castelo Branco
5. Marconi Moraes de Vasconcelos EEEFM Risoleta Neves
6. Teresinha da Silva Claudino EEEFM Castelo Branco

ALUNOS SUPLENTES

Jorge Pedro Bahia dos Santos EEEFM Risoleta Neves
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PROJETO PIBID 2019.1

CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM

OBJETIVO GERAL

Propor um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM para 

comunidade escolar da região leste da cidade de Porto Velho (RO), especialmente para 

a comunidade escolar da Escola Estadual Marcos Freire. O objetivo do curso é oferecer 

um estudo mais aprofundado dos principais autores e temas da filosofia ocidental. Desse 

modo, por meio de aulas teóricas e práticas e, além disso, com o auxílio dos recursos de 

mídia e das provas e conteúdos das outras edições do ENEM, buscamos preparar 

adequadamente os alunos para o EXAME NACIONAL DO ESINO MÉDIO (ENEM)

deste ano. O curso será realizado aos sábados, no período matutino, com carga horária 

semanal de 4 horas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio;

Ofertar aos alunos um curso de filosofia preparatório para o ENEM, tendo em mente a 

diminuição da desigualdade social por meio da educação;

Fornecer, por meio de um curso preparatório para o ENEM, a oportunidade de diminuir 

a distância entre os alunos da área periférica da Escola Estadual Marcos Freire, 

localizada na Zona Leste da cidade de Porto Velho, em relação às outras escolas de 

faixas econômicas mais altas. 

MATERIAL: Caneta, quadro branco, dada show, filmes, instrumentos musicais, dança, 

teatro. 

Cronograma das possíveis datas 

Dia Tema Carga horária

20/04/2019 Filosofia Antiga: as 

origens 

O pensamento
filosófico a 

4h
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passagem do 
pensamento mítico 
para o cientifico 

27/04/2019 A physis, a 

causalidade , arké,

o cosmo, o logos, o

caráter crítico.

4h

04/05/2019 Os pré-socráticos:

apresentação geral 

da filosofia dos pré-

socráticos.

4h

11/05/2019 Sócrates e os 

sofistas 

4h 

18/05/2019 O período clássico, 

Platão, 

4h

25/05/2019 Platão 4h

01/06/2019 Aristóteles e o 

sistema aristotélico 

4h 

08/06/2019 Aristóteles 4h

15/06/2019 O HELENISMO E 

SUAS PRINCIPAiS 

correntes 

4h

PARTE II FILOSOFIA MEDIEVAL 

Data Tema Carga horária 

22/06/2019 A formação do 

mundo ocidental 

4h 

29/06/2019 Uma 4h 
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caracterização da 

filosofia medieval 

03/07/2019 O surgimento da 

filosofia cristã no 

contexto do 

helenismo 

4h

10/08/2019 O 

desenvolvimento 

da escolástica 

4h

17/08/2019 A filosofia árabe: 

um encontro entre 

Ocidente e Oriente 

4h

24/08/2019 São Tomás de 

Aquino e o 

aristotelismo 

cristão 

4h

31/08/2019 Guilherme de 

Ockham e a crise 

da escolástica 

4h

PARTE III FILOSOFIA MODERNA 

07/09/2019 As origens do 

pensamento 

moderno 

4h

14/09/2019 Descartes e a 

Filosofia do cogito 

4h

21/09/2019 A tradição 

empirista 

4h

28/09/2019 A tradição 

racionalista pós 

cartesiana 

4h
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05/10/2019 Kant 4h

PARTE IV FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA 

12/10/2019 A problemática da 

filosofia no século 

XX

4H

19/01/2019 Os herdeiros da 

modernidade 

4h

26/10/2019 A ruptura com 

tradição 

4h

SUBSIDIOS: Livros e provas do Enem anteriores.
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Fotos das atividades desenvolvidas no PIBID/Filosofia
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RELATÓRIO ACERCA DA SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA EQUIPE DO PIBID HISTÓRIA/PVH – UNIR 

Profª Drª Sônia Ribeiro de Souza 
Coordenação de Área 

 
APRESENTAÇÃO GERAL 

A preocupação com a publicização das ações desenvolvidas pelo projeto foi ponto de atenção permanente durante toda a execução do 

projeto. Para alcançarmos os resultados esperados de participação dos trabalhos desenvolvidas para as escolas campo, foram tomadas as 

seguintes medidas: 

1º. Manutenção e atualização das informações da página virtual do PIBID História PVh / UNIR; 

2º. Produção de relatórios semestrais com a apresentação das atividades realizadas nas escolas e com reflexões teóricas realizadas 

durante o semestre de aplicação do PIBID; 

3º. Visitas da coordenação de área e professores orientadores voluntários(professores do Departamento de História) às escolas 

campo; 

4º. Reuniões bimestrais com os professores supervisores realizando planejamentos e estudos de capacitação; 

5º. Reuniões semestrais com o corpo dirigente da unidade escolar atualizando os mesmos acerca das ações dos projetos; 

6º. Após os dois primeiros semestres de execução do PIBID História PVh, incentivo aos alunos para participarem de eventos como 

Seminários e Conferências em outras instituições de Ensino Superior, apresentando relatórios produzidos a partir das 

experiências no PIBID. 

Considerando essa condição permanente de diálogo com os sujeitos envolvidos no PIBID, abaixo apresento a produção científica dos 

alunos 
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PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

Durante a aplicação dos projetos de Intervenção, os grupos produziram em cada escola um fascículo de jornal da escola, um filme com 

o cotidiano do adolescente reunindo a experiência das três escolas, material artístico produzido pelos alunos do ensino fundamental e 

médio sobre a História de Porto Velho. Esse material está sendo apresentado dentro dos relatórios dos alunos postados nos links 

referentes a Etapa . “Desenvolvimento de Atividades Formativas e Didático-Pedagógicas nas Escolas” na atividade de núcleo “Outra - 

Realização de intervenções com sequências didáticas, tendo como foco (leitura, interpretação e escrita) em História.”. 

 

PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES PIBID EM SEMINÁRIOS 

EVENTO INSTITUIÇÃO DATA CONDIÇÃO DISCENTES 

IV SEMINÁRIO 

INTEGRADO DE ENSINO 

E PESQUISA EM 

HISTÓRIA - 

Departamento de 

História – Campus 

Porto Velho - UNIR 

14 a 19 de 

outubro de 

2019 

 

Apresentação de Comunicação – 

Escola e Comunidade 

Adolfo Mateus S. de Carvalho 
Amanda Cristina O. Lemos 
Beatriz Mota Ribeiro 
Daniele Vasconcelos Dantas 
Demetrius R. O. Estevam 
Emanuelle Gonçalves Costa 
Erika Francelino Vieira 
Fabricia da Silva Lopes 
Lorrany de Freitas Pinto 
Matheus Rios Cruz 
Norma Rodrigues de Oliveira 
Ocineide Costa Silveira 
Sergio Abner A. Franca 
Vanessa Moura da Silva 
Welysson Cutrim Vital 
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EVENTO INSTITUIÇÃO DATA CONDIÇÃO DISCENTES 

IV SEMINÁRIO 

INTEGRADO DE ENSINO 

E PESQUISA EM 

HISTÓRIA - 

Departamento de 

História – Campus 

Porto Velho - UNIR 

14 a 19 de 

outubro de 

2019 

 

Apresentação de Comunicação – 

Cotidiano em Sala de Aula 

Agatha Alice T. Paixão 
Andressa Giovana S. Martins 
Gabriel Borges de Oliveira 
Gabriele Maia Bezerra 
Gessica Cristiane F. Pinto 
Glenda Cristina de S. Pinto 
Glendha Stefhany G. da Silva Pereira 
Lorenzo Cappelli Savaris 
Lucas Pereira de Moraes 
Maeli Ribeiro Bezerra 
Manuela Almeida de Miranda 
Maria Luiza F. C. Souza 
Sâmia Evelyn A. Menezes 

I Seminário Integrado 
PIBID/RP 

 

PIBID UNIR & 

Programa 

Residência 

Pedagógica UNIR 

 

DATA: 
21/11/2019 

Das 08 as 12 / 
14 as 18 horas 

Apresentação de Banner – Escola 

e Comunidade 

Adolfo Mateus S. de Carvalho 
Amanda Cristina O. Lemos 
Beatriz Mota Ribeiro 
Daniele Vasconcelos Dantas 
Erika Francelino Vieira 
Fabricia da Silva Lopes 
Matheus Rios Cruz 
Norma Rodrigues de Oliveira 
Ocineide Costa Silveira 
Sergio Abner A. Franca 
Welysson Cutrim Vital 

I Seminário Integrado 
PIBID/RP 

 

PIBID UNIR & 

Programa 

Residência 

Pedagógica UNIR 

DATA: 
21/11/2019 

Das 08 as 12 / 
14 as 18 horas 

Apresentação de Banner – 

Cotidiano em Sala de aula 

Agatha Alice T. Paixão 
Andressa Giovana S. Martins 
Gabriele Maia Bezerra 
Maeli Ribeiro Bezerra 
Manuela Almeida de Miranda 
Sâmia Evelyn A. Menezes 
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EVENTO INSTITUIÇÃO DATA CONDIÇÃO DISCENTES 

I Seminário Integrado 
PIBID/RP 

 

PIBID UNIR & 

Programa 

Residência 

Pedagógica UNIR 

 

DATA: 
21/11/2019 

Das 08 as 12 / 
14 as 18 horas 

Apresentação de Banner – Projetos 

de Intervenção nas Escolas 

Demetrius R. O. Estevam 
Emanuelle Gonçalves Costa 
Gabriel Borges de Oliveira 
Gessica Cristiane F. Pinto 
Glenda Cristina de S. Pinto 
Glendha Stefhany G. da Silva Pereira 
Larissa O. de Albuquerque 
Lorenzo Cappelli Savaris 
Lorrany de Freitas Pinto 
Lucas Pereira de Moraes 
Mª Luiza F. Carmo Souza 
Vanessa Moura da Silva. 

Seminário - SELL em 
perspectiva 2019: 

licenciaturas em foco 

Departamento 
Acadêmico de 

Estudos Linguísticos 
e Literários – DELL – 

Campus Vilhena / 
UNIR 

Data: 13 a 14 
de novembro 

de 2019 

Apresentação em Simpósio 
Temático: Tema “A aprendizagem 
e experiência obtidas através da 
observação em sala de aula – 

PIBID e Estágio Supervisionado III” 

Maria Luiza Ferreira do Carmo Souza 

 

PUBLICAÇÕES DOS DISCENTES DO PIBID 

AUTOR(ES) TÍTULO DO TEXTO 
TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 
EVENTO LINK 

Adolfo Mateus S. de Carvalho 
Amanda Cristina O. Lemos 
Beatriz Mota Ribeiro 
Daniele Vasconcelos Dantas 
Demetrius R. O. Estevam 
Emanuelle Gonçalves Costa 
Erika Francelino Vieira 

Escola e Comunidade 

 

Resumo Expandido 

 

Anais: IV SEMINÁRIO 

INTEGRADO DE 

ENSINO E PESQUISA 

https://editorakarywa.files.wor
dpress.com/2019/11/ensino-e-

pesquisa-em-histc3b3ria.pdf 
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AUTOR(ES) TÍTULO DO TEXTO 
TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 
EVENTO LINK 

Fabricia da Silva Lopes 
Lorrany de Freitas Pinto 
Matheus Rios Cruz 
Norma Rodrigues de Oliveira 
Ocineide Costa Silveira 
Sergio Abner A. Franca 
Vanessa Moura da Silva 
Welysson Cutrim Vital 

EM HISTÓRIA – Dpto de 

História PVh / UNIR 

Agatha Alice T. Paixão 
Andressa Giovana S. Martins 
Gabriel Borges de Oliveira 
Gabriele Maia Bezerra 
Gessica Cristiane F. Pinto 
Glenda Cristina de S. Pinto 
Glendha Stefhany G. da Silva Pereira 
Lorenzo Cappelli Savaris 
Lucas Pereira de Moraes 
Maeli Ribeiro Bezerra 
Manuela Almeida de Miranda 
Maria Luiza F. C. Souza 
Sâmia Evelyn A. Menezes 

Cotidiano da sala de 

aula 
Resumo Expandido 

Anais: IV SEMINÁRIO 

INTEGRADO DE 

ENSINO E PESQUISA 

EM HISTÓRIA – Dpto de 

História PVh / UNIR 

https://editorakarywa.files.wor
dpress.com/2019/11/ensino-e-
pesquisa-em-histc3b3ria.pdf 

Adolfo Mateus S. de Carvalho 
Amanda Cristina O. Lemos 
Beatriz Mota Ribeiro 
Daniele Vasconcelos Dantas 
Erika Francelino Vieira 
Fabricia da Silva Lopes 
Matheus Rios Cruz 
Norma Rodrigues de Oliveira 
Ocineide Costa Silveira 

Escola e Comunidade 

 

Resumo 

 

ANAIS: I Seminário 
Integrado PIBID/RP 

 

O Formato será ebook e está 
em etapa de editoração. 
(atrasos em função da 

pandemia covid19) 
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AUTOR(ES) TÍTULO DO TEXTO 
TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 
EVENTO LINK 

Sergio Abner A. Franca 
Welysson Cutrim Vital 

Agatha Alice T. Paixão 
Andressa Giovana S. Martins 
Gabriele Maia Bezerra 
Maeli Ribeiro Bezerra 
Manuela Almeida de Miranda 
Sâmia Evelyn A. Menezes  

Cotidiano da Sala de 

aula 

 

Resumo 

 

ANAIS: I Seminário 
Integrado PIBID/RP 

 

O Formato será ebook e está 
em etapa de editoração. 
(atrasos em função da 

pandemia covid19). 

Demetrius R. O. Estevam 
Emanuelle Gonçalves Costa 
Gabriel Borges de Oliveira 
Gessica Cristiane F. Pinto 
Glenda Cristina de S. Pinto 
Glendha Stefhany G. da Silva Pereira 
Larissa O. de Albuquerque 
Lorenzo Cappelli Savaris 
Lorrany de Freitas Pinto 
Lucas Pereira de Moraes 
Mª Luiza F. Carmo Souza 
Vanessa Moura da Silva. 

Projetos de 

Intervenção 

 

Resumo 

 

ANAIS: I Seminário 
Integrado PIBID/RP 

 

O Formato será ebook e está 
em etapa de editoração. 
(atrasos em função da 

pandemia covid19) 

Maria Luiza Ferreira do Carmo Souza “A aprendizagem e 
experiência obtidas 

através da observação 
em sala de aula – 
PIBID e Estágio 

Supervisionado III” 

Resumo Expandido Seminário - SELL em 
perspectiva 2019: 

licenciaturas em foco – 
DELL/Vilhena/UNIR 

http://docplayer.com.br/16781
3555-Sell-em-perspectiva-
licenciaturas-em-foco.html 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  

SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA  INGLESA  
PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 
Aluno bolsista:   ALBA LUCIA ALVES CANUTO Nº Matrícula na IES:  

201720288 
IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso  Letras Espanhol 

 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUAINGLESA 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado  
 

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile  

 
Professor 
Supervisor: 

 
LAYDE DAYANA DO NASCIMENTO                   
 

Escola campo  EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA             
 

 
 

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA – 
Atividade  
 
  

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID. 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 
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Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e  planejamento das 
atividades executadas pelo PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas  

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
            

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019 

 
Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes. 
 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo. 

 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 
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AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

Descrição da Atividade 
 

Período da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID. 

28/02/2019 4 horas 

Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 07/03/2019 4 horas 
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Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas. 
Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento  Repensando ” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR,  

 
19/08/2019 
 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade  

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID. 

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula.  

A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto e setembro de 
2018 
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Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 
 
- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- Alemmar Laborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras.  
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a dezembro de 
2019 
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apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade. 
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

 
 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.   

 
 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc) 
 

 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade  

Quantidade de 
horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 
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O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
V Seminário de integração dos cursos de letras/inglês 
e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 
Apresentação de trabalho 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

Apresentação dos conteúdos;  
Pronúncia do vocabulário em espanhol; 
Atividade relacionada ao assunto; 
Cada aluno irá procurar com ajuda do dicionário os 
significados de nomes, apelido, sobrenome e os 
meses do ano em espanhol. 
 

 
 
 
19/03/19 

 
 
 
     05 horas 

Cantando em Inglês e Espanhol  
 

 

 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 
 

 
 
5.1 Meu crescimento profissional a partir do Progra ma do PIBID 
 
 A minha experiência transcorreu a meu ver, muito tranquila e satisfatória, e devo a isso, a 
incansável dedicação e atenção da minha  orientadora de campo Layde Dayane do 
Nascimento, pois soube trazer novas perspectivas, deixando-me bastante à vontade em 
sala de aula para a prática do projeto. Posso considerar-me que alcancei meu objetivo 
perante o projeto. Registro que a partir dessa experiência do PIBID obtive mais reflexão de 
todas as atividades desenvolvida no projeto. Foi uma experiência ímpar, a partir do PIBID 
diagnosticamos a realidade escolar e a prática de sala de aula, e assim conseguimos 
conhecer o contexto pedagógico da escola João Bento. Esse projeto foi muito importante 
para mim, pois nos deu mais conhecimento de toda a organização da escola, desde a 
elaboração do PPP até a realidade da sala de aula, tudo somado aos encontros em que 
tivemos na universidade e na escola com os professores orientadores e professora 
supervisora. 
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5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Le tras-Estrangeiras. 
 
Nesse campo de formação obtive um bom resultado, seja por meio de conhecimentos ao 
qual utilizo no dia a dia da minha vida acadêmica, seja pela nova experiência que poderei 
colocar em prática na sala de aula como docente.  
Além disso, todos os alunos pibidianos participaram das etapas do projeto e mostraram 
interesse na participação das atividades durante a executada pelo PIBID. 
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Porto Velho-RO, 28 de abril de 2020. 
 
 
 
 

ALBA LUCIA ALVES CANUTO 
250.900.114-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I 
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Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
 
 
 
 
 

 
Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18 
 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19 

 
Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
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Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19 
 

 
Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 
 

 
Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/2019.  
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Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19  

 
 
 
 

 
ministrando aula de adjetivos, horas, desportes e verbos  25/06/2019 
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MINISTRANDO AULA SOBRE: VOCABULARIO EM CONTEXTO 19/03/2019 
 

 
AUXILIANDO EM ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO 26/03/2019 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA  INGLESA  

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 

Aluno bolsista:   Allan Adrian Silva Gomes Matrícula: 201720289 
 

IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso  Letras Espanhol 

 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA 

 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado  

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile  

 
Meu Professor 
Supervisor: 

 
FABIO DE OLIVEIRA XISTO                               (   ) 
LAYDE DAYANA DO NASCIMENTO                (   ) 
LUCIANA BONA SHREDER                                 (X) 
 

Escola campo  EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA              (   ) 
EEEM MAJOR GUAPINDAIA                              ( X ) 

 
 

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA 
Atividade  
 
  

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizada com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 
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Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID. 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018. 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e planejamento das 
atividades executadas pelo PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas. 

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
            

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019 
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Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes. 
 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo. 

 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

Descrição da Atividade 
 

Período da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir da sala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 

28/02/2019 4 horas 
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atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID. 
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas. 

07/03/2019 4 horas 

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento  Repensando ” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR,  

 
19/08/2019 
 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade  

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID. 

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto e 
setembro 
de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40h 
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o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula.  

 
A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira. 
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 
 
- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- Alemmar Laborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
 
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras.  
 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fevereiro a 
dezembro 
de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80h 
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A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade. 
 
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

 
 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.   

 
 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja. 
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4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc). 

 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade  

Quantidade de 
horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
V Seminário de integração dos cursos de letras/inglês 
e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 
Apresentação de trabalho 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

XXIII SELL – Seminário de Estudos Linguísticos e 
Literários. (UNIR - Campus Vilhena) 
  

07, 08 e 
09/11/2018 

26 horas 

II Jornada Rondoniense de Literatura, Linguística e 
Filologia da Língua Portuguesa e II Colóquio sobre 
literatura e transversalidade. 

30/11 e 
01/11/2018 

20 horas 

II Encontro do Grupo de Estudos Linguísticos e 
Literários da Região Norte – GELLNORTE (UEA – 
Manaus, AM) 
 
 

28, 29, 30 
e 
31/05/2019 

45 horas 

Seminário Permanente sobre Línguas e Literaturas 18/04/2019 02 horas 

II Seminário Internacional de Estudos Linguísticos e 
Literários das Amazônias - SIELLA 

09, 10, e 
11/10/2019 

30 horas 

IV Seminário do Estágio Supervisionado de Língua 
Portuguesa e Literatura - SESLIL 

04/12/2019 08 horas 
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5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 

 
 
5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID. 
 
O Programa Institucional de Iniciação à Docência foi de suma importância para meu 
crescimento profissional durante minha graduação da universidade. Através deste 
programa, pude adquirir muitas experiências não somente para os futuros estágios 
obrigatórios da graduação, mas também, como por exemplo, experiências para minhas 
outras dedicações como professor voluntário em cursinhos pré-enem. Na escola campo em 
que realizei minhas atividades do programa, tive a oportunidade de poder trabalhar com 
séries de todo o ensino médio da rede estadual pública de ensino e com alunos de várias 
faixas etárias. 
Durante todas as visitas e realizações de atividades na escola tive acompanhamentos e 
orientações da professora da escola, havendo sempre uma interação e troca de 
conhecimento, assim, contribuindo para minha experiência como futuro licenciado. 
 
 
 
 
5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras. 
 
Assim como complemento para meu crescimento profissional, a realização do PIDIB na 
escola contribui grandemente para meu crescimento também como aluno de licenciatura 
em letras estrangeira (espanhol). Como já relatado, tive a oportunidade de trabalhar com 
alunos de várias faixas etárias e todas as séries do ensino médio da rede pública estadual. 
Assim, com minha atuação no programa, pude estar desenvolvendo diversas atividades 
que foram realizadas com as diversas turmas da escola campo, onde cada vez mais 
contribuíram, não somente para minha experiência e aprimoramento na prática docência, 
mas também para saber como agir em diversas realidades sociais. Ressalto também a 
troca de informações e conhecimento com a equipe gestora da escola e principalmente, a 
professora orientadora que nos acompanhou e nos auxiliou em cada momento. 
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SILVESTRE, M. A. C., SARMENTO, M. E. do R.,  MILANEZ, M. K. Práticas de leitura e 
escrita- inglês. Natal: SEDIS- UFRN, 2018. (formato de e-book). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I 
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Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
 
 

 
Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
 
 

 
Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18 
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Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 
 
 
 
 
 

 
 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19 
 

 
Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
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Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19 
 

 
Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 
 

 
Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/2019.  
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Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade inicial realizada com turmas do 1º e 2º anos, em 27/09//2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Atividades realizadas com turmas do 2º ano. 
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Atividade realizada com turmas do 1º ano. 
 
 
 
 
 

Porto Velho, 27 de abril de 2020. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  

SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA  INGLESA  
PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 
Aluno bolsista:  AMANDA PINTO DO 

NASCIMENTO 
Nº Matrícula na IES: 
201720678 

 
IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso   Letras Inglês 

 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUA INGLESA 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado  
 

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile  

 
Professor 
Supervisor: 

 
FABIO DE OLIVEIRA XISTO                                
 

Escola campo  EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA              
 

 
 

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA – 
Atividade  
 
  

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 
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Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID. 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente 
supervisora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para 
as orientações e  planejamento 
das atividades executadas pelo 
PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas  

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
            

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 
a Novembro de 
2019 
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Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes. 
 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo. 

 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

Descrição da Atividade 
 

Período da 
realização 
da atividade  

Quantidade 
de horas 

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente 
orientadora para organização e divulgação e 
elaboração de materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a 
docente orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos 
bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 

28/02/2019 4 horas 
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atividades, orientações, correções da escrita do 
projeto e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID. 
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do 
roteiro da ação e a confecção dos planos de aulas. 

07/03/2019 4 horas 

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías 
de aprendizaje  de Francisco Luis Hernández 
Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento  Repensando ” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR,  

 
19/08/2019 

 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para orientações para a 
escrita de relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre 
de 2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade  

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso 
de formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184
>) e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto 
com alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento 
do PIBID. 

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância 
da escola no contexto social, projeto pedagógico da 
escola, histórico e legislação das línguas estrangeiras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto e setembro de 2018 
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nas escolas, identidade do professor de língua 
estrangeira, o “outro” estrangeiro na sala de aula de 
língua estrangeira, interação na sala de aula.  

 
A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira. 
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 
 
- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade 
no Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- Alemmar Laborda, professora de espanhol, 
apresentou o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para 
a organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
❖ Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. 
de Moraes A importância do Inglês no século XXI e 
os Projetos e programas ofertados pela embaixada, 
com os eventos e com as atividades desenvolvidas 
pelas orientadoras e preceptoras.  
❖ Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para 
o seminário final do Residência e do Pibid com os 
títulos: A Função educativa e o papel social da escola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a dezembro de 
2019 
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João Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O 
bullying na escola o ensino da língua inglesa por meio 
de materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da 
inteligência coletiva de Pierre Lévy e o uso de 
tecnologias da informação nas aulas de língua 
inglesa; O uso excessivo de smartphones na sala de 
aula de língua inglesa; A língua espanhola dos países 
hispânicos: ensino de línguas e interculturalidade; 
Ensino de espanhol e interculturalidade. 
 
❖ Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos 
fatos científicos, análise da sala de aula, abordagens 
e métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

❖ A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.   

❖ A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele 
S. Pantoja. 
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4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc) 
 

 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da atividade  

Quantidade 
de horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
V Seminário de integração dos cursos de 
letras/inglês e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 
Apresentação de trabalho 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

 
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 

5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa d o PIBID. 
 

Através do programa passei a entender melhor o funcionamento da escola e da sala 
de aula, aprendi a como abordar assuntos com os alunos de forma para que os 
estudantes tenham facilidade no aprendizado.  
 
 
 
5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de L etras-Estrangeiras. 
 
O programa me ajudou a entender como é o funcionamento do ensino de Letras 
Estrangeiras em escolas públicas, baseada nisso, pude observar que cada aluno 
tem um nível diferente em determinada língua, o que acaba exigindo, do 
professor(a), diferentes técnicas e abordagens para o melhor ensino possível de 
forma em que o aluno leve esse conhecimento para a vida. 
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Anexo I 
 
 

 
Aplicação de atividade para o Terceiro Ano da EEEB Profº João Bento da Costa, em 
04/04/2019 
 
Acadêmicas: Amanda Nascimento e Rosane Rodrigues 
 
 
 

 
Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
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Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
 
 
 
 
 
 

 
Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18 
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Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19 

 
Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
 

 
Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19 
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Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 

 
Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
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Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/2019.  

 
Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA  INGLESA  

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 
Aluno bolsista:  Andressa Reis Maia  201720672 

 
IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso  Letras Inglês 

 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUAINGLESA 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado  
 

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile  

 
Professor 
Supervisor: 

 
FABIO DE OLIVEIRA XISTO                               
 

Escola campo  EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA       
        

 
 

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA – 
Atividade  
 
  

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 
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dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID. 
Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e  planejamento das 
atividades executadas pelo PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas  

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
            

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019 

 
Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes. 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo. 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
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  sala de aula. 

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

Descrição da Atividade 
 

Período da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 

28/02/2019 4 horas 

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 239



PIBID. 
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas. 

07/03/2019 4 horas 

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento  Repensando ” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR,  

 
19/08/2019 
 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade  

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID. 

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto e setembro de 
2018 
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A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira. 
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 
 
- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- Alemmar Laborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispano falantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispano falantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras.  
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a dezembro de 
2019 
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relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade. 
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

 
 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.   

 
 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc) 
 

 
Descrição da Atividade Período da 

realização da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 
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Sem medo de errar: Comunicação para falar em 
Público 

29/09/2018 04 horas 

3rd-Effective Teaching: Carrying our noble pursuit   05/10/2020 18 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
V Seminário de integração dos cursos de 
letras/inglês e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 
Apresentação de trabalho 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

PROJETO PODEMOS + 
 

Outubro/2019 12 horas 

BRAZ-TESOL RONDONIA IGNITE WORKSHOP 
 

17 e 
18/10/2019 

16 horas 

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- 
MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

Projeto Incubadoras Pedagógicas: ‘as alternativas 
de negócios para estudantes.” 

14/12/2019 03 horas 

 
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 

 
 

 
5.1 Meu crescimento profissional a partir do Progra ma do PIBID 
 
A experiência que eu tive com o PIBID foi um divisor de águas na minha trajetória no curso, 
pois, foi a partir dela que tive certeza que eu queria de fato seguir a carreira na licenciatura. 
Apesar do nervosismo ao dar a primeira aula, ver o quanto que a minha presença e postura 
como professora somava no conhecimento e perspectiva de vida dos alunos foi algo 
indiscutivelmente inspirador. 
 
 
 
5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letra s-Estrangeiras.  
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A experiência me deu uma perspectiva da realidade que me espera e também analisar os 
teóricos que estudei ao longo do curso. 
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Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
 
 

 
Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
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 Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18 
 
 
 
 
 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
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Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 
 
 
 
 

 
Prof. Dra. Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19 
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Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19 
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Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 
 
 

 
Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
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Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19  

 
 

 
 

Porto Velho, 28 de abril de 2020. 
 

 
Andressa Reis Maia 

___________________________ 
CPF. 036.517.532-39 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  

SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA  INGLESA  
PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 
Aluno bolsista:  ANTONIA MAIA ARAUJO 

MARTINS 
CPF. 648.897.852-72 

 
IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso  LETRAS ESPANHOL 

 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUAINGLESA 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado  
 

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile  

 
Meu Professor 

LAYDE DAYANA DO NASCIMENTO                   
 

Escola  EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA              
 

 
 

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA – 
Atividade  
 
  

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 252



anuais dos bolsistas do 
PIBID. 
Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e  planejamento das 
atividades executadas pelo PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas  

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
            

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019 

 
Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes. 
 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo. 

 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
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sala de aula. 

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

Descrição da Atividade 
 

Período da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 

28/02/2019 4 horas 
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PIBID. 
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas. 

07/03/2019 4 horas 

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento  Repensando ” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR,  

 
19/08/2019 
 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade  

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID. 

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto e setembro de 
2018 
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A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira. 
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 
 
- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- Alemmar Laborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras.  
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a Dezembro de 
2019 
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relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade. 
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

 
 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.   

 
 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc) 
 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade  

Quantidade de 
horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 
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O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
V Seminário de integração dos cursos de letras/inglês 
e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 
Apresentação de trabalho 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 
 
5.1 Meu crescimento profissional a partir do Progra ma do PIBID. 
 
       O PIBID poderia ser para todos que estudam uma Licenciatura, pois, ele nos prepara 
para a sala de aula aprendemos em grupo, nos permitiu vivenciar o dia a dia da escola. 
Para mim foi fundamental participar do PIBID, foram intensos os encontros, tudo que 
passamos a conhecer na escola. 
 
 
 
 
5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de L etras-Estrangeiras. 
 
   O PIBID contribuiu de maneira exemplar na minha formação enquanto aluna e futura 
professora de espanhol. Os encontros e discussões na universidade deu a todos a 
oportunidade de vivências práticas, novos conceitos a partir da realidade de uma sala de 
aula de escola pública. Sinto-me mais segura, com menos medo de assumir o próximo 
passo – ser professora. 
 
 
Referências  
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Porto Velho-RO, 29 de abril de 2020. 
 
 

ANTONIA MAIA ARAUJO MARTINS 
CPF. 648.897.852-72 

Anexo I  
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 UMAS DE NOSSAS 1ª FOTOS como estagiarias do Pibid/ Setembro 2018
                                                                        
                                                         
 

 PARTICIPAÇÃO no Projeto Social da Es
DANÇA /todos os alunos do 1° e 2° ano ensino médio

15/11 d/e 2018 

    

                   
UMAS DE NOSSAS 1ª FOTOS como estagiarias do Pibid/ Setembro 2018

                                                                         
                                                  

PARTICIPAÇÃO no Projeto Social da Escola João Bento da Costa/ MUSIC
DANÇA /todos os alunos do 1° e 2° ano ensino médio/ NOVEMBRO 

                             
15/11/2018 

                           

 
UMAS DE NOSSAS 1ª FOTOS como estagiarias do Pibid/ Setembro 2018                                                                                    

 
cola João Bento da Costa/ MUSIC e 

/ NOVEMBRO  DE 2018 

 
 de 2018 
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    NOVEMBRO 2018  
                      
       

         
 Encerramento do envento/  15 de novembro 2018
 
 
 
 
 
 

REUNIÃO DAS  COODENADORAS DEJENANE E RENY / 2019
 
 

15/11/2018 

 
Encerramento do envento/  15 de novembro 2018 

REUNIÃO DAS  COODENADORAS DEJENANE E RENY / 2019 
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PARTICIPAÇÃO EM SALA DE AULA /2019 
 
 

   
Prática em sala de aula/ 2019 
               

       

 
DIA DE LOS MUERTOS/ última aula com terceirão antes do Enen 31/10/2019 
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                    Apresentação do Banner PIBID/  11/2019 
 
 

  
Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
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Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
 
 
 
 
 
 

 
Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18 
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Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19 
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Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
 

 
Público no Seminário Final do Residência e Pibid, em 21/11/19 
 

 
Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 
 
 

 
Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  

SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA  INGLESA  
PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 
Aluno bolsista:  DANIEL MACHADO TEIXEIRA 

MONTEIRO 
Nº Matrícula na IES:  
201720690 

 
IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso  LETRAS INGLÊS 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUAINGLESA 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado  
 

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile  

 
Professor 
Supervisor: 

 
FABIO DE OLIVEIRA XISTO                               
 

Escola campo  EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA            
 

 
 

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA – 
Atividade  
 
  

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 
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Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID. 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e planejamento das 
atividades executadas pelo PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas  

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
            

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019 
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Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes. 
 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo. 

 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

 
Descrição da Atividade 

 
Período da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 

28/02/2019 4 horas 
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Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID. 
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas. 

07/03/2019 4 horas 

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento  Repensando ” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR,  

 
19/08/2019 
 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade  
Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 
- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID. 
- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula.  
 
A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto e setembro de 
2018 
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Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 
 
- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- Alemmar Laborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
 
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras.  
 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a dezembro de 
2019 
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regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade. 
 
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

 
 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.   

 
 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc) 
 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade  

Quantidade de 
horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
V Seminário de integração dos cursos de letras/inglês 
e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 273



Apresentação de trabalho 
II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

 
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 

 
 
5.1 Meu crescimento profissional a partir do Progra ma do PIBID 
 
Minha participação no Programa foi de grande valia para minha experiência de formação na 
área da docência, pude me colocar na posição de professor e sentir um pouco da pressão 
que é ter responsabilidade pela educação de outrem, mas não só pressão, também pude 
sentir a sensação de realização após terminar as atividades que me propus a fazer, foi uma 
grande satisfação ver todos os alunos participando e interagindo durante todo o tempo que 
passei no projeto. Com a ajuda do professor supervisor eu adquiri uma gama de 
conhecimentos e técnicas para serem utilizadas em sala de aula para não deixarem as 
aulas monótonas e repetitivas, com esses conhecimentos sinto que posso ser um professor 
que sempre vai inovar. 
 
 
 
 
5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de L etras-Estrangeiras 
 
Minha participação no PIBID foi, sem sombra de dúvidas, uma das melhores experiências 
que já participei, pois foi nela que reforcei minha vontade de me tornar professor, repassar 
aos alunos tudo que aprendi durante minha graduação. E quando eu finalmente for exercer 
esta profissão que escolhi seguir, espero também, aprender com meus alunos, pois os 
alunos constituem o professor e o professor constitui os alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referências  
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Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
 
 

 
Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18 
 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19 

 
Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
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Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19 
 

 
Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 
 

 
Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/2019.  
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Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Velho- RO, 28 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 
 

DANIEL MACHADO TEIXEIRA MONTEIRO 
 

CPF. 039.836.592-09 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  

SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA  INGLESA  
PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 
Aluno bolsista:  EDNA FERNANDA REIS 

AMORIM 
Matrícula: 201420757 

 
IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso  LETRAS ESPANHOL 

 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUAINGLESA 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado  
 

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile  

 
Meu Professor 

LAYDE DAYANA DO NASCIMENTO                   
 

Escola  EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA              
 

 
 

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA – 
Atividade  
 
  

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 
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anuais dos bolsistas do 
PIBID. 
Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e  planejamento das 
atividades executadas pelo PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas  

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
            

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019 

 
Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes. 
 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo. 

 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
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sala de aula. 

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

Descrição da Atividade 
 

Período da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 

28/02/2019 4 horas 
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PIBID. 
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas. 

07/03/2019 4 horas 

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento  Repensando ” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR,  

 
19/08/2019 
 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade  

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID. 

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto e setembro de 
2018 
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A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira. 
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 
 
- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- Alemmar Laborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras.  
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a Dezembro de 
2019 
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relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade. 
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

 
 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.   

 
 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc) 
 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade  

Quantidade de 
horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 
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O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
V Seminário de integração dos cursos de letras/inglês 
e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 
Apresentação de trabalho 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 
 
5.1 Meu crescimento profissional a partir do Progra ma do PIBID. 
 
   Quando a escola abre as portas para alunos estagiários, que apenas carregam consigo 
insegurança, medo e inexperiência e mesmo assim lhes recebem de braços abertos é 
muito bom. Você olha aqueles profissionais que tem tantos afazeres e mesmo assim nos 
dedicam um pouco do seu tempo, para nos passar conhecimentos e nos acalmar, 
realmente isso tudo não tem preço. Com o passar do tempo nós começamos a fazer parte 
daquela equipe, ser chamada de professora pelos alunos, foi tão gratificante, participar de 
algumas atividades dentro da escola junto à equipe pedagógica, foi muito bom!  A equipe 
da escola na qual fui designada a estagiar como pibidiana chama-se João Bento da Costa, 
lá nos receberam muito bem, a professora Layde, professora da sala de Línguas 
Estrangeiras foi excepcional.  
    O PIBID poderia ser para todos que estudam Licenciatura, pois, ele é uma espécie de 
residência profissional, porque aprendemos, porque nos permite vivenciar na prática o que 
é ensinar.  
    Participar do PIBID foi e será de grande conhecimento e crescimento profissional. 
 
 
 
 
5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de L etras-Estrangeiras. 
 
   O PIBID contribuiu para a minha formação enquanto aluno de licenciatura, porque nos 
deu oportunidades de vivenciar a prática e conhecer a realidade de uma sala de aula junto 
a alunos antes mesmo de nos formarmos. Através do mesmo me foi permitido adquirir mais 
segurança, competências e habilidades, para que em futuro próximo possa desenvolver 
com segurança. 
   Conhecimento e aprendizagem é o melhor crescimento que um projeto como o PIBID 
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pode proporcionar a um aluno do curso de Licenciatura. Ressalto que as professoras 
coordenadoras sempre estiveram nos apoiando e incentivando durante todas as fases do 
PIBID. 
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Anexo I 
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 UMAS DE NOSSAS 1ª FOTOS como estagiarias do Pibid/ Setembro 2018
                                                                        
                                                         
 

 PARTICIPAÇÃO no Projeto Social da Es
DANÇA /todos os alunos do 1° e 2° ano ensino médio

15/11 d/e 2018 

    

                   
UMAS DE NOSSAS 1ª FOTOS como estagiarias do Pibid/ Setembro 2018

                                                                         
                                                  

PARTICIPAÇÃO no Projeto Social da Escola João Bento da Costa/ MUSIC
DANÇA /todos os alunos do 1° e 2° ano ensino médio/ NOVEMBRO 

                             
15/11/2018 

                           

 
UMAS DE NOSSAS 1ª FOTOS como estagiarias do Pibid/ Setembro 2018                                                                                    

 
cola João Bento da Costa/ MUSIC e 

/ NOVEMBRO  DE 2018 

 
 de 2018 
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    NOVEMBRO 2018  
                      
       

         
 Encerramento do envento/  15 de novembro 2018
 
 
 
 
 
 

REUNIÃO DAS  COODENADORAS DEJENANE E RENY / 2019
 
 

15/11/2018 

 
Encerramento do envento/  15 de novembro 2018 

REUNIÃO DAS  COODENADORAS DEJENANE E RENY / 2019 
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PARTICIPAÇÃO EM SALA DE AULA /2019 
 
 

   
Prática em sala de aula/ 2019 
               

       

 
DIA DE LOS MUERTOS/ última aula com terceirão antes do Enen 31/10/2019 
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                    Apresentação do Banner PIBID/  11/2019 
 
 

  
Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
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Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
 
 
 
 
 
 

 
Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18 
 
 

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 295



 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 296



Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19 

 
Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
 

 
Público no Seminário Final do Residência e Pibid, em 21/11/19 
 

 
Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 
 
 

 
Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  

SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA INGLESA  
PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 
 
Aluno bolsista:  Elissandra Reana Silva de 

Almeida 
201720670 

 
IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso  Letras Inglês 

 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUAINGLESA 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado 
 

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile 

 
Meu Professor 
Supervisor: 

 
FABIO DE OLIVEIRA XISTO                
 

Escola campo  EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA            
 

 
 

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA – 
Atividade  
 
 

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 
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roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID. 
Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações eplanejamento das 
atividades executadas pelo PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas 

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com ascorreções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
 

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019 

 
Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades 

Ação contínua, 
com encontros 
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asatividades docentes. 
 

docentesrealizadas na escola 
campo. 

 

semanais em 
sala de aula. 

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

Descrição da Atividade 
 

Período da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

EventosSeminário de Integração &Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir dasala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 

28/02/2019 4 horas 
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desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID. 
Reunião: com aDocente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas. 

07/03/2019 4 horas 

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “EventoRepensando ” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR,  

 
19/08/2019 
 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando:reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade 

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID,professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID. 

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto e setembro de 
2018 
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estrangeira, interação na sala de aula.  

 
A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira. 
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 
 
- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda PollyanaWoida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- AlemmarLaborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância doInglês no século XXIe os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras.  
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fevereiro a dezembro de 
2019 
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bullyingna escola o ensino da língua inglesa por meio 
de materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade. 
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

 
 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida 
porDelcilene R. Fogaça.  

 
 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja. 
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4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc) 
 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade  

Quantidade de 
horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
V Seminário de integração dos cursos de letras/inglês 
e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 
Apresentação de trabalho 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 
 

 
5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa  do PIBID.  
 
A minha participação como bolsista do PIBID, contribuiu grandemente para o meu 
crescimento profissional. A minha participação no programa me fez ter uma visão ampla do 
que eu vou enfrentar no futuro como profissional da área da educação. 
A minha experiência na escola foi muito gratificante, pois, todos os funcionários da escola 
sempre recebeu os pibidianos muito bem e quanto ao professor, ele sempre estava 
disposto a nos ajudar em qualquer ocasião. Pude adquirir muitos conhecimentos durante o 
programa, sobre como lecionar uma aula, de como se socializar com os alunos e de como 
elaborar uma aula. 
Tive uma ótima experiência como pibidiana, apesar de algumas dificuldades. Mas foi de 
extrema importância para a minha vida como uma futura profissional. 
 
 
 

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 305



 
 
5.2  Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras. 
 
O PIBID contribuiu grandemente para a minha formação enquanto acadêmica, pois com 
essa experiência pude adquirir alguns conhecimentos de como lecionar uma aula. Ajudou a 
me sentir mais segura comigo mesma em questão de falar em público e não me sentir 
incapaz de falar ou desenvolver um conteúdo em sala de aula.  
Com o PIBID eu pude aprender vários conteúdos da Língua Inglesa, sendo assim pude 
aprender muito mais coisas sobre o meu curso. 
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Palestra AlemmarLaborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
 
 
 

 
Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18 
 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
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Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Profa. Dra. Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , 
em 21/11/19 
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Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
 

 
Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19 
 

 
Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19. 
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ;BURGEILE, O.(Org.) . Iniciação à docência 
e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 
 
 

 
Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA INGLESA

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:
PROFESSORES ORIENTADORES

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, ODETE BURGEILE)

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA

Aluno bolsista:  NOME DO ALUNO
Erione de Oliveira Mota

Nº Matrícula na IES:
201620702

IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Curso Letras Espanhol

Subprojeto SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 
LÍNGUAINGLESA

Docente 
Orientador
(bolsistas)

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado 

Docente 
Orientador
(voluntárias)

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile 

Professor 
Supervisor:

LUCIANA BONA SHREDER                                

Escola campo EEEM MAJOR GUAPINDAIA                              

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA –
Atividade

 

Descrição da Atividade Período da 
realização da 
atividade

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2.

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade. 

Setembro 2018

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho.

Agosto de 2018
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dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID.
Reunião de trabalho na 
escola campo.

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções;

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018

Tutorias na UNIR Encontro com Docente 
supervisora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para 
as orientações e  planejamento 
das atividades executadas pelo 
PIBID.

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas 

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira.

Outubro e 
Novembro 2018

Encontros de trabalho na 
escola campo.

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo.

Setembro 2018

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno.

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade. 
           

Novembro 2018

Participação de atividades 
na escola

Feira cultural
Feiras Literárias
Feira dos países

Março 2019
Agosto 2019
Novembro 2019

Terceirão: com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM

Agosto de 2019 
a Novembro de 
2019

Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes.

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo.

Ação contínua, 
com encontros 
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semanais em 
sala de aula.

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação.

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação.

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula.

Reuniões de Trabalho Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID.

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da atividade 

Quantidade 
de horas

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente 
orientadora para organização e divulgação e 
elaboração de materiais para o evento.

16 e 
17/08/2019

4 horas

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID..

18/09/2018 4 horas

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor.

03/11/2018 4 horas

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade.

07/11/2018 4 horas

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos 
bolsistas.

08/11/2018 4 horas

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas
Leitura do OCN para complementação:
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa.

08/02/2019  4 horas

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 

28/02/2019 4 horas
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e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID.
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do 
roteiro da ação e a confecção dos planos de aulas.

07/03/2019 4 horas

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto:
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso.

15/03/2019 04 horas

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento Repensando” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, 

19/08/2019 04 horas

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 04/09/2019 04 horas
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia.
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento. 

09/09/2019 04 horas

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre 
de 2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo.

23/09/2019 4 horas

Encontros na Universidade 

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>
) e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases:

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID.

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da 
escola, histórico e legislação das línguas estrangeiras 
nas escolas, identidade do professor de língua 
estrangeira, o “outro” estrangeiro na sala de aula de 

Agosto e setembro de 
2018
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língua estrangeira, interação na sala de aula. 

A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira.
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini.

- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”.
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências.

- Alemmar Laborda, professora de espanhol, 
apresentou o tema da BNCC. 

Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:  
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. 
de Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras. 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para 
o seminário final do Residência e do Pibid com os 
títulos: A Função educativa e o papel social da escola 
João Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 

fevereiro a dezembro de 
2019

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 317



na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade.
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas.

 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.  

 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele 
S. Pantoja.

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPAÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secretaria de educação, etc)

Descrição da Atividade Período da 
realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 03/07/201 05 horas
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dos Cursos de Letras. 8
IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol

25/10/201
8

04 horas

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/201
8

05 horas

V Seminário de integração dos cursos de 
letras/inglês e letras/espanhol.

18/09/201
9

04 horas

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras 

30 e 
31/10/201

8

16 horas

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol
Apresentação de trabalho

19/09/201
9

15 horas

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia 

29, 30 e 
31/10/201
9

32 horas

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP.

21/11/201
9

08 horas

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA DO PIBID.

5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID.

O projeto PIBID foi importante para o meu crescimento acadêmico como 

discente dando a oportunidades de vivenciar a realidade educacional. O PIBID foi 

importante para o desenvolvimento do acadêmico, pois, através dele se pode obter 

experiências em relação a formação profissional, assim, colocando o acadêmico 

frente à sua futura profissão, mostrando a realidade da sala de aula.  Além de poder 

observar a experiência, postura, métodos e técnicas que o docente utilizava.

5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras.

A contribuição do PIBID no processo de formação com certeza essa foi uma 
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experiência relevante para mim, pois através dela posso imaginar e me colocar no 

lugar da professora, e fazer reflexão sobre o que ser professor, analisando ao 

mesmo tempo se realmente é aquilo que quero para meu futuro, e se estou 

verdadeiramente preparada para enfrentar os desafios do ambiente escolar. Bem 

como me levou também a percepção daquilo que me falta como competências para 

exercer a função de professora. Entretanto, o projeto PIBID buscou gerar 

experiências em relação à futura profissão e através dele pode entender melhor as 

teorias estudadas e vivenciá-las na prática, bem como obter bases para atuar 

dentro da sala de aula e em meio à sociedade; e me levou a percepção de que a 

teoria difere da prática na realidade.
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Anexo I

Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 322



Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18
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Discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 21/11/19

Aula administrada sobre tirinhas da Malfada, em 29/11/2018

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 324



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  

SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA  INGLESA  
PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 
Aluno bolsista:  ERIVONIA MELO DO NASCIMENTO 

 
CPF. 879.475.952-91 

IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso  LETRAS INGLÊS 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUAINGLESA 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado  
 

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile  

 
Professor 
Supervisor: 

 
FABIO DE OLIVEIRA XISTO                               
 

Escola campo  EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA            
 

 
 

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA – 
Atividade  
 
  

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 
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roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID. 
Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e planejamento das 
atividades executadas pelo PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas  

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
            

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019 

 
Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 

Ação contínua, 
com encontros 
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as  atividades docentes. 
 

realizadas na escola campo. 
 

semanais em 
sala de aula. 

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

 
Descrição da Atividade 

 
Período da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 

28/02/2019 4 horas 
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desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID. 
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas. 

07/03/2019 4 horas 

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento  Repensando ” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR,  

 
19/08/2019 
 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade  
Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 
- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID. 
- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula.  
 
A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira. 
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto e setembro de 
2018 
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- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- Alemmar Laborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
 
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras.  
 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a dezembro de 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 329



excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade. 
 
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

 
 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.   

 
 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc) 
 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade  

Quantidade de 
horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
V Seminário de integração dos cursos de letras/inglês 
e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 
Apresentação de trabalho 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 
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SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

 
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 

 
 
5.1 Meu crescimento profissional a partir do Progra ma do PIBID 
 
Minha participação no Programa foi de grande valia para minha experiência de formação na 
área da docência, nos colocamos na posição de professor, foi uma grande satisfação ver 
todos os alunos participando em cada aula. O professor supervisor nos ajudou, nos 
acompanhou em nosso crescimento de futuros professores. 
 
 
 
 
5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de L etras-Estrangeiras 
 
O PIBID nos proporcionou novos voos, sem sombra de dúvidas, foi uma das melhores 
experiências que tivemos na universidade. Certamente quando assumir uma sala de aula, 
tenho certeza que farei o melhor pelos meus alunos. 
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Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
 
 

 
Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18 
 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19 

 
Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
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Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19 
 

 
Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 

 
Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19. 
 
 

 
Porto Velho- RO, 30 de abril de 2020. 

 
 
 

ERIVONIA MELO DO NASCIMENTO 
CPF. 879.475.952-91 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  

SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA  INGLESA  
PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 
Aluno bolsista:  Fabiane Nunes da Costa Matrícula: 201620684 

 
IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso  Letras Espanhol 

 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUAINGLESA 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado  
 

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile  

 
Meu Professor 
Supervisor: 

 
LUCIANA BONA SHREDER                                (X) 
 

Escola campo  EEEM MAJOR GUAPINDAIA                              (X) 
 

 
2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA – 

Atividade  
 
  

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 
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anuais dos bolsistas do 
PIBID. 
Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e  planejamento das 
atividades executadas pelo PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas  

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
            

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019 

 
Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes. 
 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo. 

 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
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sala de aula. 

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

Descrição da Atividade 
 

Período da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 

28/02/2019 4 horas 
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PIBID. 
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas. 

07/03/2019 4 horas 

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento  Repensando ” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR,  

 
19/08/2019 
 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade  

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID. 

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto e 
setembro 
de 2018 
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A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira. 
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 
 
- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- Alemmar Laborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras.  
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fevereiro a 
dezembro 
de 2019 
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relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade. 
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

 
 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.   

 
 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja. 
 
 

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc) 
 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade  

Quantidade de 
horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 
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O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
V Seminário de integração dos cursos de letras/inglês 
e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 
Apresentação de trabalho 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 
 

 
 
5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID. 
  
Foi possível obter um bom conhecimento em termos práticos sobre como funciona uma 
sala de aula. Ter a oportunidade de está inserindo dentro da sala de aula mesmo antes da 
graduação é apenas para aumentar a vontade em ser um docente futuramente. A 
Professora supervisora da escola em que frequentei apenas irei agradecer e dizer que vou 
levar tudo que ela mostrou em sala para a minha sala de aula também. 
 
 
 
 
5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras. 
 
È uma forma de perceber que tudo pode ser aprendido não apenas em uma sala de aula 
com o professor falado e o aluno respondendo, mas com a prática de viver o concreto. Eu 
tive a oportunidade de aprender na prática a lidar com os alunos e a não temer, pois nada 
será fácil, mas vai de cada um absorver nesse tempo o que for necessário. 
 
 
 
 
 
Referências  
 
ABADÍA, Pilar Melero. Métodos e enfoques en la enseñanza aprendizaje del español como 
lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 2000. 
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Anexo I 
 

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 345



 
Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
 
 

 
Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18 
 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
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Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19 
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Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
 

 
Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19 
 

 
Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 
 

 
Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/2019.  
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Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19  

 
 
 
 
 
 

Porto Velho-RO, 27 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
Fabiane Nunes da Costa 

__________________________ 
CPF. 003.372.232-38 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  

SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA  INGLESA  
PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 
Aluno bolsista:  FERNANDA DE LIMA NABOA CPF. 029.746.562-77 
IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso  LETRAS INGLÊS 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUAINGLESA 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado  
 

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile  

 
Professor 
Supervisor: 

 
FABIO DE OLIVEIRA XISTO                               
 

Escola campo  EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA            
 

 
 

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA – 
Atividade  
 
  

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 
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dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID. 
Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e planejamento das 
atividades executadas pelo PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas  

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
            

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019 

 
Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes. 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo. 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 353



  sala de aula. 

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

 
Descrição da Atividade 

 
Período da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 

28/02/2019 4 horas 
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PIBID. 
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas. 

07/03/2019 4 horas 

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento  Repensando ” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR,  

 
19/08/2019 
 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade  
Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 
- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID. 
- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula.  
 
A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira. 
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto e setembro de 
2018 
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- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- Alemmar Laborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
 
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras.  
 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a dezembro de 
2019 
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inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade. 
 
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

 
 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.   

 
 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc) 
 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade  

Quantidade de 
horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
V Seminário de integração dos cursos de letras/inglês 
e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 
Apresentação de trabalho 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 357



SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

 
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 

 
 
5.1 Meu crescimento profissional a partir do Progra ma do PIBID 
 
Participar do Programa foi acima da minha expectativa, pois queria muito ter a vivência do 
espaço escola público. Na escola os estudantes participaram ativamente das atividades, 
sempre se mostravam motivados e apresentavam facilidade no entendimento das frases/ 
textos e vocabulário, isso me surpreendeu. O professor supervisor sempre muito atento 
observava nossa atuação e a dos alunos. 
 
 
 
 
5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de L etras-Estrangeiras 
 
O PIBID nos proporcionou grandes atividades, uma delas foi o produto que realizamos 
sobre o Halloween; esta atividade foi executada por todo o grupo de alunos participantes do 
PIBID. Foi muito bom por que é uma das datas festivas mais comemoradas não só nos 
países de língua inglesa como também em todo o mundo; fizemos isso também na 
universidade. 
O Programa nos preparou para sermos professores conscientes de nossa tarefa, sem 
esquecer que facilitará muito nossa atuação nos estágios de regência. 
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Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
 
 

 
Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18 
 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19 

 
Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
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Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19 
 

 
Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 

 
Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA  INGLESA  

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 
Aluno bolsista:  FRANKLIN CASTELO OLIVEIRA CPF.  578.633.182-20 

 
IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso  Letras Espanhol 

 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUAINGLESA 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado  
 

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile  

Professor 
Supervisor: 

LUCIANA BONA SHREDER                                 
 

Escola campo  EEEM MAJOR GUAPINDAIA                               
 

 
2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA – 

Atividade  
 
  

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 
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PIBID. 
Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e  planejamento das 
atividades executadas pelo PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas  

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
            

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019 

 
Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes. 
 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo. 

 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 
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AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

Descrição da Atividade 
 

Período da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID. 

28/02/2019 4 horas 

Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 07/03/2019 4 horas 

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 367



Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas. 
Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento Repensando” com a Docente 
Orientadora da Universidade Federal de Rondônia - 
UNIR,  

 
19/08/2019 
 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade  

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID. 

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula.  

 
A palestra A celebração do outro na aula de Língua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto e setembro de 
2018 
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estrangeira. 
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 
 
- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- Alemmar Laborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras.  
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fevereiro a dezembro de 
2019 
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compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade. 
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

 
 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.   

 
 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc) 
 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade  

Quantidade de 
horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
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V Seminário de integração dos cursos de letras/inglês 
e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 
Apresentação de trabalho 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 
 
 
 
Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letra s-Estrangeiras. 
 
O PIBID foi um programa que me ajudou muito, pois me ofereceu a oportunidade de estar 
na sala de aula e vivenciar aquilo que farei futuramente. O PIBID nos proporcionou a 
conhecer o dia a dia dos professores em sala de aula. O Programa também nos preparou 
como alunos de licenciatura de línguas estrangeiras, nos tirou aquela ideia que na escola é 
tudo difícil, ao contrário encontramos muita organização, companheirismo e dedicação. 
Somado a isso na universidade encontramos continuação das discussões que trazíamos da 
escola, a cada encontro com a presença das coordenadoras, tivemos amadurecimento, que 
com certeza fará a diferença em nossa formação. 
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Porto Velho, 30 de abril de 2020. 
 
 
 

FRANKLIN CASTELO OLIVEIRA 
CPF.  578.633.182-20 

 
Anexo I 
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Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
 
 

 
Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
 

 
Palestra Pollyana Woida, em 28/8/1 
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Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19 
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Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
 

 
Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19 
 

 
Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 

 
Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19  
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Bolsistas ministrando aula sobre os estados de ânimos em espanhol. Em 06/12/2018 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA INGLESA

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:
PROFESSORES ORIENTADORES

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, ODETE BURGEILE)

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA

Aluno bolsista: ILCINEIA SILVA MATOS Nº Matrícula: 201720296

IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Curso Letras Espanhol 

Subprojeto SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 
LÍNGUAINGLESA

Docente 
Orientador
(bolsistas)

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado 

Docente 
Orientador
(voluntárias)

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile 

Professor 
Supervisor:

FABIO DE OLIVEIRA XISTO                               (    )
LAYDE DAYANA DO NASCIMENTO                  (    )
LUCIANA BONA SHREDER                                ( X )

Escola campo EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA              (     )
EEEM MAJOR GUAPINDAIA                               ( X )

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA –
Atividade

 

Descrição da Atividade Período da 
realização da 
atividade

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2.

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade. 

Setembro 2018

Reunião de trabalho: Elaboração do roteiro da ação e Agosto de 2018
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discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID.

confecção dos planos de trabalho.

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções;

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018

Tutorias na UNIR Encontro com Docente 
supervisora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para 
as orientações e  planejamento 
das atividades executadas pelo 
PIBID.

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas 

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira.

Outubro e 
Novembro 2018

Encontros de trabalho na 
escola campo.

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo.

Setembro 2018

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno.

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade. 
           

Novembro 2018

Participação de atividades 
na escola

Feira cultural
Feiras Literárias
Feira dos países

Março 2019
Agosto 2019
Novembro 2019

Terceirão: com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM

Agosto de 2019 
a Novembro de 
2019

Participação das atividades Atividades em sala de aula Ação contínua, 
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em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes.

auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo.

com encontros 
semanais em 
sala de aula.

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação.

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação.

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula.

Reuniões de Trabalho Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID.

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento.

16 e 
17/08/201
9

4 horas

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/201
8

4 horas

Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID..

18/09/201
8

4 horas

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor.

03/11/201
8

4 horas

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade.

07/11/201
8

4 horas

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas.

08/11/201
8

4 horas

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/201
8

4 horas

Leitura do OCN para complementação:
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa.

08/02/201
9

 4 horas

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 

28/02/201
9

4 horas
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Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID.
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas.

07/03/201
9

4 horas

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto:
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso.

15/03/201
9

04 horas

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento Repensando” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, 

19/08/201
9

04 horas

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 04/09/201

9
04 horas

Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia.
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento. 

09/09/201
9

04 horas

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo.

23/09/201
9

4 horas

Encontros na Universidade 

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>
) e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases:

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID.

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 

Agosto e 
setembro 
de 2018 40h
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histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula. 

A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira.
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini.

- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”.
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências.

- Alemmar Laborda, professora de espanhol, 
apresentou o tema da BNCC. 

Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:  
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. 
de Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras. 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 

fevereiro a 
dezembro 
de 2019

80h
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A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade.
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas.

 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.  

 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja.
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4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPAÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secretaria de educação, etc)

Descrição da Atividade Período da 
realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras. 

03/07/201
8

05 horas

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol

25/10/201
8

04 horas

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/201
8

05 horas

V Seminário de integração dos cursos de 
letras/inglês e letras/espanhol.

18/09/201
9

04 horas

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras 

30 e 
31/10/201

8

16 horas

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol
Apresentação de trabalho

19/09/201
9

15 horas

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia 

29, 30 e 
31/10/201
9

32 horas

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP.

21/11/201
9

08 horas

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA DO PIBID

5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID.

Minha experiência não poderia ter sido melhor, minha professora supervisora 

sempre foi muito atenciosa, ensinava suas técnicas de como manter uma sala em 

ordem sem precisar se alterar, só tenho lembranças boas desse período que foi 
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estar em sala de aula.

5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras.

O PIBID foi de uma grande ajuda para a profissão que eu pretendo exercer logo 

que me formar – que é ensinar, com o PIBID tive a minha primeira experiência em 

sala de aula, ter esse contato direto com profissão ajuda muito quem está 

começando a conhecer o espaço escola, e a vida de licenciada, no meu caso me 

ajudou bastante. A organização do projeto facilitou nosso entendimento de futuros 

professores,  as sessões de acompanhamento e, as discussões na universidade, 

nos deram muita  segurança para participar do projeto e enfrentar as dificuldades 

que poderiam surgir. 
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Anexo I

Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18

Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19

Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19
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Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19

Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19

Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/2019. 
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Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19 

Porto Velho, 27 de abril de 2020.

ILCINEIA SILVA MATOS
967.713.802-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA INGLESA

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:
PROFESSORES ORIENTADORES

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, ODETE BURGEILE)

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA

Aluno bolsista:  JOEL CRUZ BRITO Matrícula 201720297

IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Curso Letras Espanhol

Subprojeto SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 
LÍNGUAINGLESA

Docente 
Orientador
(bolsistas)

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado 

Docente 
Orientador
(voluntárias)

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile 

Professor 
Supervisor:

LUCIANA BONA SHREDER                                

Escola campo EEEM MAJOR GUAPINDAIA                              

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA –
Atividade

 

Descrição da Atividade Período da 
realização da 
atividade

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2.

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade. 

Setembro 2018

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho.

Agosto de 2018
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PIBID.
Reunião de trabalho na 
escola campo.

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções;

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018

Tutorias na UNIR Encontro com Docente 
supervisora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para 
as orientações e  planejamento 
das atividades executadas pelo 
PIBID.

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas 

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira.

Outubro e 
Novembro 2018

Encontros de trabalho na 
escola campo.

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo.

Setembro 2018

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno.

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade. 
           

Novembro 2018

Participação de atividades 
na escola

Feira cultural
Feiras Literárias
Feira dos países

Março 2019
Agosto 2019
Novembro 2019

Terceirão: com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM

Agosto de 2019 
a Novembro de 
2019

Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes.

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.
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AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação.

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação.

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula.

Reuniões de Trabalho Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID.

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento.

16 e 
17/08/201
9

4 horas

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/201
8

4 horas

Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID..

18/09/201
8

4 horas

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor.

03/11/201
8

4 horas

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade.

07/11/201
8

4 horas

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas.

08/11/201
8

4 horas

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/201
8

4 horas

Leitura do OCN para complementação:
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa.

08/02/201
9

 4 horas

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 

28/02/201
9

4 horas
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PIBID.
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas.

07/03/201
9

4 horas

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto:
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso.

15/03/201
9

04 horas

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento Repensando” com a Docente 
Orientadora da Universidade Federal de Rondônia - 
UNIR, 

19/08/201
9

04 horas

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 04/09/201

9
04 horas

Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia.
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento. 

09/09/201
9

04 horas

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo.

23/09/201
9

4 horas

Encontros na Universidade 

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>
) e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases:

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID.

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula. 

Agosto e setembro de 
2018
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A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira.
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini.

- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”.
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências.

- Alemmar Laborda, professora de espanhol, 
apresentou o tema da BNCC. 

Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:  
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. 
de Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras. 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 

fevereiro a dezembro de 
2019
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materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade.
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas.

 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.  

 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja.

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPAÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secretaria de educação, etc)

Descrição da Atividade Período da 
realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras. 

03/07/201
8

05 horas

IV Seminário de integração dos cursos de 25/10/201 04 horas
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Letras/inglês e Letras/espanhol 8
O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/201

8
05 horas

V Seminário de integração dos cursos de 
letras/inglês e letras/espanhol.

18/09/201
9

04 horas

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras 

30 e 
31/10/201

8

16 horas

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol
Apresentação de trabalho

19/09/201
9

15 horas

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia 

29, 30 e 
31/10/201
9

32 horas

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP.

21/11/201
9

08 horas

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA DO PIBID

5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID.

O PIBID me deu a oportunidade de ter mais experiências além daquelas que temos 
durante os estágios supervisionados. O Programa contribuiu com conhecimento a 
mais do que os dos professores de estágio, já que na escola tivemos supervisão de 
uma professora que atua nessa profissão há mais de 15 anos.

5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras.

O PIBID foi um programa que me ajudou muito, pois me ofereceu a oportunidade de 
estar na sala de aula e vivenciar aquilo que farei futuramente. O PIBID nos 
proporcionou a conhecer o dia a dia dos profissionais da educação e fazendo com 
que eu tenha a certeza se será a profissão que quero para a minha vida.
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Anexo I

Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18

Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19

Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19
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Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19

Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19

Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/2019. 
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Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19 
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Bolsista ministrando aula sobre os pronomes pessoal em espanhol 27/03/2019
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Bolsistas ministrando aula sobre os estados de ânimos em espanhol. Em 06/12/2018
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA INGLESA

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:
PROFESSORES ORIENTADORES

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, ODETE BURGEILE)

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA

Aluno bolsista: José Mourão Neto Nº Matrícula na IES:
201720317

IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Curso Letras Espanhol

Subprojeto SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 
LÍNGUAINGLESA

Docente 
Orientador
(bolsistas)

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado 

Docente 
Orientador
(voluntárias)

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile 

Professor 
Supervisor:

LAYDE DAYANA DO NASCIMENTO                  

Escola campo EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA            

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA –
Atividade

 

Descrição da Atividade Período da 
realização da 
atividade

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2.

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade. 

Setembro 2018

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho.

Agosto de 2018
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dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID.
Reunião de trabalho na 
escola campo.

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções;

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018

Tutorias na UNIR Encontro com Docente 
supervisora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para 
as orientações e  planejamento 
das atividades executadas pelo 
PIBID.

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas 

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira.

Outubro e 
Novembro 2018

Encontros de trabalho na 
escola campo.

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo.

Setembro 2018

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno.

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade. 
           

Novembro 2018

Participação de atividades 
na escola

Feira cultural
Feiras Literárias
Feira dos países

Março 2019
Agosto 2019
Novembro 2019

Terceirão: com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM

Agosto de 2019 
a Novembro de 
2019

Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes.

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo.

Ação contínua, 
com encontros 
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semanais em 
sala de aula.

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação.

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação.

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula.

Reuniões de Trabalho Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID.

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento.

16 e 
17/08/201
9

4 horas

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/201
8

4 horas

Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID..

18/09/201
8

4 horas

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor.

03/11/201
8

4 horas

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade.

07/11/201
8

4 horas

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas.

08/11/201
8

4 horas

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/201
8

4 horas

Leitura do OCN para complementação:
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa.

08/02/201
9

 4 horas

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 

28/02/201
9

4 horas
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atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID.
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas.

07/03/201
9

4 horas

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto:
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso.

15/03/201
9

04 horas

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento Repensando” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, 

19/08/201
9

04 horas

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 04/09/201

9
04 horas

Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia.
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento. 

09/09/201
9

04 horas

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo.

23/09/201
9

4 horas

Encontros na Universidade 

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>
) e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases:

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID.

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 

Agosto e setembro de 
2018
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escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula. 

A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira.
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini.

- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”.
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências.

- Alemmar Laborda, professora de espanhol, 
apresentou o tema da BNCC. 

Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:  
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. 
de Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras. 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 

Fevereiro a dezembro de 
2019
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estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade.
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas.

 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.  

 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja.

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPAÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secretaria de educação, etc)

Descrição da Atividade Período da 
realização 
da 

Quantidade 
de horas
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atividade 
XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras. 

03/07/201
8

05 horas

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol

25/10/201
8

04 horas

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/201
8

05 horas

V Seminário de integração dos cursos de 
letras/inglês e letras/espanhol.

18/09/201
9

04 horas

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras 

30 e 
31/10/201

8

16 horas

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol
Apresentação de trabalho

19/09/201
9

15 horas

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia 

29, 30 e 
31/10/201
9

32 horas

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP.

21/11/201
9

08 horas

Apresentação dos conteúdos; 
Pronúncia do vocabulário em espanhol;
Atividade relacionada ao assunto;
Cada aluno irá procurar com ajuda do dicionário os 
significados de nomes, apelido, sobrenome e os 
meses do ano em espanhol.

19/03/19      05 horas

Cantando em Inglês e Espanhol

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA DO PIBID

5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID
Para mim o PIBID foi fundamental, sabíamos que o objetivo dele para nós 
licenciandos era de extrema importância, pois nos levou a observamos de perto a 
realidade e o desenvolvimento do espaço escolar, tivemos oportunidade de ver 
como se deve aplicar a parte teórica que estudamos ao longo do nosso curso de 
Letras-Espanhol na sala de aula.
Ao participar desse Programa nos sentimos mais seguros para ministrar nossas 
aulas  e seminários, temos  reflexões mais embasadas, fomos em buscas de novos 
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conhecimentos e trilhamos novos caminhos em busca de novas experiências no 
ensino do espanhol.
Como aprendizagem vamos encarar de frente o futuro de nossa profissão de 
professor de línguas.
Outro destaque foi nossa supervisora que nos ajudou a amadurecer e nos 
proporcionou muito conhecimento em sala de aula.

5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras.

Foi através da prática que surgiram as dúvidas, mas no desenvolver das aulas e 
dos encontros com as orientadoras do PIBID na universidade, conseguimos 
analisar o papel do professor, a postura que podemos tomar como professor, e 
como devemos lidar com as teorias e metodologias de ensino; concluímos que 
devemos encarar toda e qualquer situação a partir da interação, valorizar cada 
aluno, principalmente o que traz consigo.
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Anexo I

Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18

Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19

Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19
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Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19

Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19

Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA INGLESA

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:
PROFESSORES ORIENTADORES

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, ODETE BURGEILE)

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA

Aluno bolsista:  Jucilandia Marques da Silva Nº Matrícula na IES:
201620719

IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Curso Letras Espanhol

Subprojeto SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 
LÍNGUAINGLESA

Docente 
Orientador
(bolsistas)

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado 

Docente 
Orientador
(voluntárias)

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile 

Professor
Supervisor: LAYDE DAYANA DO NASCIMENTO                  

Escola campo EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA             

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA –
Atividade

 

Descrição da Atividade Período da 
realização da 
atividade

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2.

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade. 

Setembro 2018

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho.

Agosto de 2018
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dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID.
Reunião de trabalho na 
escola campo.

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções;

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018

Tutorias na UNIR Encontro com Docente 
supervisora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para 
as orientações e  planejamento 
das atividades executadas pelo 
PIBID.

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas 

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira.

Outubro e 
Novembro 2018

Encontros de trabalho na 
escola campo.

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo.

Setembro 2018

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno.

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade. 
           

Novembro 2018

Participação de atividades 
na escola

Feira cultural
Feiras Literárias
Feira dos países

Março 2019
Agosto 2019
Novembro 2019

Terceirão: com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM

Agosto de 2019 
a Novembro de 
2019

Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes.

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo.

Ação contínua, 
com encontros 
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semanais em 
sala de aula.

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação.

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação.

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula.

Reuniões de Trabalho Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID.

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento.

16 e 
17/08/201
9

4 horas

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/201
8

4 horas

Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID..

18/09/201
8

4 horas

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor.

03/11/201
8

4 horas

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade.

07/11/201
8

4 horas

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas.

08/11/201
8

4 horas

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/201
8

4 horas

Leitura do OCN para complementação:
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa.

08/02/201
9

 4 horas

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 

28/02/201
9

4 horas
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atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID.
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas.

07/03/201
9

4 horas

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto:
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso.

15/03/201
9

04 horas

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento Repensando” com a Docente 
Orientadora da Universidade Federal de Rondônia – 
UNIR.

19/08/201
9

04 horas

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 04/09/201

9
04 horas

Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia.
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento. 

09/09/201
9

04 horas

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo.

23/09/201
9

4 horas

Encontros na Universidade 

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>
) e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases:

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID.

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 

Agosto e setembro de 
2018
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escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula. 

A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira.
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini.

- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”.
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências.

- Alemmar Laborda, professora de espanhol, 
apresentou o tema da BNCC. 

Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:  
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. 
de Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras. 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 

fevereiro a dezembro de 
2019
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Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade.
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas.

 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.  

 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja.

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPAÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secretaria de educação, etc)

Descrição da Atividade Período da 
realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 03/07/201 05 horas
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dos Cursos de Letras. 8
IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol

25/10/201
8

04 horas

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/201
8

05 horas

V Seminário de integração dos cursos de 
letras/inglês e letras/espanhol.

18/09/201
9

04 horas

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras 

30 e 
31/10/201

8

16 horas

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol
Apresentação de trabalho

19/09/201
9

15 horas

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia 

29, 30 e 
31/10/201
9

32 horas

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP.

21/11/201
9

08 horas

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA DO PIBID

5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID.

O PIBID foi de grande importância para observarmos de perto como estão sendo e 
como devem ser aplicadas as práticas teóricas estudadas na sala de aula durante a 
graduação, fazendo com que tenhamos uma reflexão crítica e construtiva de como 
podemos aperfeiçoar o ensino da língua espanhola nas escolas, além de conhecer 
a futura área de atuação, e como é desenvolvida a relação professor e aluno.
Alcançamos os objetivos propostos pelo Projeto PIBID, no sentido de termos 
participado e ministrado nossas aulas com a reflexão da busca de novos caminhos 
para o ensino do espanhol, além de ter sido essencial para o aprendizado do que 
vamos enfrentar futuramente em nossa profissão. Ressalto que nossa 
coordenadora juntamente com a supervisora tiveram muita importância e 
participação nesse processo pois, passaram conhecimento e vivência e experiência 
de anos de atuação em sala de aula. 

5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras.
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Nas aulas da licenciatura conseguimos discutir a prática que passamos a ter a partir 
do PIBID. As dúvidas, a postura que se deve tomar como professor; como lidar com 
as metodologias e teorias vistas anteriormente; e como encarar as situações 
geradas a partir dessa interação, uma vez que cada aluno traz consigo uma 
realidade cultural diferente, um nível de conhecimento da língua variável, tudo 
passou a ter um significado diferente, pois o crescimento foi gradativo e harmônico.
Somos gratas ao Programa, ao MEC e à CAPES.
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Anexo I

Seminário Final do Residência e Pibid, em 21/11/19

Aplicando prova sob supervisão em 19/09/19
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Ministração de aula em 21/11/18

Festival de musica 
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Participando da aula em 01/11/18
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA INGLESA

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:
PROFESSORES ORIENTADORES

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, ODETE BURGEILE)

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA

Aluno bolsista:  KAUÃ ARAÚJO DOS SANTOS Nº Matrícula na IES:
201720298 

IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Curso Letras Espanhol

Subprojeto SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 
LÍNGUAINGLESA

Docente 
Orientador
(bolsistas)

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado 

Docente 
Orientador
(voluntárias)

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile 

Professor 
Supervisor:

LAYDE DAYANA DO NASCIMENTO                  

Escola campo EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA            

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA –
Atividade

 

Descrição da Atividade Período da 
realização da 
atividade

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2.

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade. 

Setembro 2018

Reunião de trabalho: Elaboração do roteiro da ação e Agosto de 2018
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discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID.

confecção dos planos de trabalho.

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções;

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018

Tutorias na UNIR Encontro com Docente 
supervisora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para 
as orientações e  planejamento 
das atividades executadas pelo 
PIBID.

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas 

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira.

Outubro e 
Novembro 2018

Encontros de trabalho na 
escola campo.

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo.

Setembro 2018

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno.

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade. 
           

Novembro 2018

Participação de atividades 
na escola

Feira cultural
Feiras Literárias
Feira dos países

Março 2019
Agosto 2019
Novembro 2019

Terceirão: com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM

Agosto de 2019 
a Novembro de 
2019

Participação das atividades Atividades em sala de aula Ação contínua, 
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em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes.

auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo.

com encontros 
semanais em 
sala de aula.

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação.

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação.

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula.

Reuniões de Trabalho Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID.

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento.

16 e 
17/08/201
9

4 horas

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/201
8

4 horas

Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID..

18/09/201
8

4 horas

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor.

03/11/201
8

4 horas

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade.

07/11/201
8

4 horas

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas.

08/11/201
8

4 horas

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/201
8

4 horas

Leitura do OCN para complementação:
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa.

08/02/201
9

 4 horas

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 

28/02/201
9

4 horas
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Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID.
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas.

07/03/201
9

4 horas

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto:
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso.

15/03/201
9

04 horas

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento Repensando” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, 

19/08/201
9

04 horas

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 04/09/201

9
04 horas

Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia.
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento. 

09/09/201
9

04 horas

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo.

23/09/201
9

4 horas

Encontros na Universidade 

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>
) e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases:

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID.

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 

Agosto e setembro de 
2018
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histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula. 

A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira.
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini.

- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”.
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências.

- Alemmar Laborda, professora de espanhol, 
apresentou o tema da BNCC. 

Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:  
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. 
de Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras. 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 

fevereiro a dezembro de 
2019
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A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade.
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas.

 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.  

 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja.
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4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPAÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secretaria de educação, etc)

Descrição da Atividade Período da 
realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras. 

03/07/201
8

05 horas

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol

25/10/201
8

04 horas

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/201
8

05 horas

V Seminário de integração dos cursos de 
letras/inglês e letras/espanhol.

18/09/201
9

04 horas

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras 

30 e 
31/10/201

8

16 horas

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol
Apresentação de trabalho

19/09/201
9

15 horas

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia 

29, 30 e 
31/10/201
9

32 horas

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP.

21/11/201
9

08 horas

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA DO PIBID

5.1Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID.

A escola campo onde participei foi ótima, o corpo docente, e funcionários nos  
trataram muito bem. E a experiência em sala de aula com a professora Layde 
nos ajudou muito. As aulas sempre muito participativas, confesso que estar na 
turma, e contribuir nas aulas foi ótimo. 
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5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras.

Com minha participação no Programa de Iniciação à Docência, obtivemos nova 
visão da profissão, já que estudamos a teoria e com o PIBID nos foi aberto a 
pratica, tivemos a vivência de ser professor e, em breve, poderemos estar em sala 
de aula como professores.
O Programa foi de grande valia como para nós. A possibilidade de participação 
neste programa, tivemos tanta experiência nova, nos possibilitou novas visões para 
a profissão, foi ótimo. 
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Anexo I

Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18
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Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18

Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18
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Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19

Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19

Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19
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Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19

Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19

Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUAINGLESA

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:
PROFESSORES ORIENTADORES

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, ODETE BURGEILE)

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA

Aluno bolsista: Maria del Carmen Fernández 
Felipe

Matrícula 201620685

IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Curso Letras Espanhol

Subprojeto SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 
LÍNGUAINGLESA

Docente 
Orientador
(bolsistas)

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado

Docente 
Orientador
(voluntárias)

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile

Meu Professor 
Supervisor:

LUCIANA BONA SHREDER               

Escola campo EEEM MAJOR GUAPINDAIA                              

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA –
Atividade Descrição da Atividade Período da 

realização da 
atividade

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2.

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade. 

Setembro 2018

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho.

Agosto de 2018
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anuais dos bolsistas do 
PIBID.
Reunião de trabalho na 
escola campo.

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções;

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018

Tutorias na UNIR Encontro com Docente 
supervisora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para 
as orientações eplanejamento das 
atividades executadas pelo PIBID.

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira.

Outubro e 
Novembro 2018

Encontros de trabalho na 
escola campo.

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo.

Setembro 2018

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno.

Vivência e participação em sala de 
aula com ascorreções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade. 

Novembro 2018

Participação de atividades 
na escola

Feira cultural
Feiras Literárias
Feira dos países

Março 2019
Agosto 2019
Novembro 2019

Terceirão: com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM

Agosto de 2019 
a Novembro de 
2019

Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
asatividades docentes.

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades 
docentesrealizadas na escola 
campo.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.
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AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação.

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação.

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula.

Reuniões de Trabalho Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID.

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

EventosSeminário de Integração &Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento.

16 e 
17/08/201
9

4 horas

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/201
8

4 horas

Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID..

18/09/201
8

4 horas

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor.

03/11/201
8

4 horas

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade.

07/11/201
8

4 horas

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas.

08/11/201
8

4 horas

Apresentação relatos obtidos a partir dasala de aula 22/11/201
8

4 horas

Leitura do OCN para complementação:
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa.

08/02/201
9

 4 horas

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 

28/02/201
9

4 horas
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PIBID.
Reunião: com aDocente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas.

07/03/201
9

4 horas

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto:
Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso.

15/03/201
9

04 horas

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento Repensando” com a Docente 
Orientadora da Universidade Federal de Rondônia - 
UNIR, 

19/08/201
9

04 horas

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 04/09/201

9
04 horas

Reunião repensando:reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia.
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento. 

09/09/201
9

04 horas

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo.

23/09/201
9

4 horas

Encontros na Universidade

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>
) e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID,professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases:

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID.

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula. 

Agosto e setembro de 
2018
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A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira.
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini.

- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”.
A mestranda PollyanaWoida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências.

- AlemmarLaborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC. 

Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:  
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. 
de Moraes A importância doInglês no século XXIe os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras. 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O 
bullyingna escola o ensino da língua inglesa por meio 

fevereiro a dezembro de 
2019

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 453



de materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade.
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas.

 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida 
porDelcilene R. Fogaça. 

 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja.

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPAÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secretaria de educação, etc)

Descrição da Atividade Período da 
realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras. 

03/07/201
8

05 horas
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IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol

25/10/201
8

04 horas

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/201
8

05 horas

V Seminário de integração dos cursos de 
letras/inglês e letras/espanhol.

18/09/201
9

04 horas

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras 

30 e 
31/10/201

8

16 horas

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol
Apresentação de trabalho

19/09/201
9

15 horas

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia 

29, 30 e 
31/10/201
9

32 horas

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP.

21/11/201
9

08 horas

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA DO PIBID

5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID.

Este projeto do PIBID deu-nos a conhecer a operação dentro de uma aula da língua 
espanhola, e como os professores relacionam-se entre os alunos, a parte mais 
difícil são as políticas públicas do governo, ou seja, não é fácil dar aulas para quase 
80 alunos que o Estado coloca em sala de aula, é como se o professor fosse 
obrigado a aceitar esta condição e a não poder dizer nada. Acredito que o número 
médio de alunos para dar uma aula seria 25, digo isso pela minha experiência 
durante esse tempo, temos de gostar muito da profissão para suportar certas coisa. 
Quero agradecer a professora Bona por nos orientar em todas as duvidas e todos 
esses conselhos de aula, não é fácil, contudo não é impossível, ela faz a diferença 
junto com seus colegas que educam no dia a dia nessa escola.

5.2Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras.

O Espanhol como um idioma genética e tipologicamente próximo do Português, 
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posto que a (relativa) proximidade existente entre ambas as línguas, 
paradoxalmente, facilitam a aprendizagem ao mesmo tempo em que pode ser 
causadora de interferências ou mesmo de mal-entendidos. Muitas vezes, essas 
teorias ou crenças que dão suporte às escolhas feitas operam silenciosamente, 
sem que o professor tenha clara consciência delas, de seus fundamentos e do que 
postulam, para garantir a coerência entre o que se pensa e o que se faz. O material 
didático, que é visto por ela como um elemento de mediação sofre, como toda 
mediação, portanto, que nem o manual adotado nem o material didático 
deliberadamente preparado, qualquer que seja, pode ser transformado num fim, 
mas deve ser considerado meio para se chegar a algo que o excede, que vai muito 
além dele. Da mesma forma, nem as teorias nem as metodologias podem ser 
tomadas como verdades inquestionáveis, objetos de uma profissão de fé. 
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Anexo I

Palestra AlemmarLaborda sobre a BNCC, em 14/8/18

Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18
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Palestra PollyanaWoida, em 28/8/18

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19
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Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19

Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19
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Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 

Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19
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Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19

Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ;BURGEILE, O.(Org.) . Iniciação à docência 
e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19

Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/2019.
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Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19

      

 Produto do plano de aula de música “tu enemigo”

A realização atividade foi realizada no dia 06-12-18 na escola Major Guapindaia na biblioteca

Objetivo da atividade; E Propiciar aos alunos oportunidades para que conheçam, por médio 

de dinâmica, os verbos conjugados e artigos em espanhol. Possibilitar uma melhor 

compressão da música por meio de interpretação. Trabalhar a interpretação por médio das 

perguntas.
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Aula das comunidades autônomas da Espanha
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOC ÊNCIA – PIBID  

SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA  INGLESA  
PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
PROFESSORES ORIENTADORES 

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, OD ETE BURGEILE)  
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 
 
Aluno bolsista:  ROSANE RODRIGUES GOMES Nº Matrícula na IES:  

201720713 
IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Curso  LETRAS INGLÊS 
Subprojeto  SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUAINGLESA 
Docente 
Orientador 
(bolsistas) 

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado  
 

Docente 
Orientador 
(voluntárias) 

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile  

 
Professor 
Supervisor: 

 
FABIO DE OLIVEIRA XISTO                               
 

Escola campo  EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA            
 

 
 

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA – 
Atividade  
 
  

Descrição da Atividade  
 

Período da 
realização da 
atividade 

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2. 

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade.  
 
 

 

Setembro 2018 

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho. 

Agosto de 2018 
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roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID. 
Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções; 

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018 

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e planejamento das 
atividades executadas pelo PIBID. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas  

Reunião de trabalho na 
escola campo. 
 
 

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira. 

Outubro e 
Novembro 2018 

 

 
Encontros de trabalho na 
escola campo. 
 

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo. 

Setembro 2018 

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno. 

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
 

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula. 

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo 
 

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade.  
            

Novembro 2018 

 

 

Participação de atividades 
na escola 

Feira cultural 
Feiras Literárias 
Feira dos países 

Março 2019 
Agosto 2019 
Novembro 2019 
 

Terceirão:  com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM 

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM 

 

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019 

 
Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 

Ação contínua, 
com encontros 
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as  atividades docentes. 
 

realizadas na escola campo. 
 

semanais em 
sala de aula. 

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação. 

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação. 

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula. 

 

Reuniões de Trabalho  Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID. 

 

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade. 

 

 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES  

 
Descrição da Atividade 

 
Período da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade 
de horas 

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento. 

16 e 
17/08/2019 

4 horas 

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas 
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID.. 

18/09/2018 4 horas 

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor. 

03/11/2018 4 horas 

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade. 

07/11/2018 4 horas 

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas. 

08/11/2018 4 horas 

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas 
Leitura do OCN para complementação: 
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa. 

08/02/2019  4 horas 

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 

28/02/2019 4 horas 
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desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID. 
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas. 

07/03/2019 4 horas 

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto: 
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso. 

 
15/03/2019 

 
04 horas 

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento  Repensando ” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR,  

 
19/08/2019 
 

 
04 horas 

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 

 
 
04/09/2019 

 
 

04 horas 
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia. 
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento.  

 
 
09/09/2019 

 
 

04 horas 

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo. 

23/09/2019 
 

4 horas 

Encontros na Universidade  
Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases: 
- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID. 
- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula.  
 
A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira. 
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto e setembro de 
2018 
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- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”. 
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências. 
 
- Alemmar Laborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC.  
 
Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:   
 
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras.  
 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a dezembro de 
2019 
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excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade. 
 
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas. 

 
 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.   

 
 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPA ÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secr etaria de educação, etc) 
 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade  

Quantidade de 
horas 

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras.  

03/07/2018 05 horas 

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol 

25/10/2018 04 horas 

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas 
V Seminário de integração dos cursos de letras/inglês 
e letras/espanhol. 

18/09/2019 04 horas 

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras  

30 e 
31/10/2018 

16 horas 

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol 
Apresentação de trabalho 

19/09/2019 
 

15 horas 
 

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia  

29, 30 e 
31/10/2019 

32 horas 
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SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR 
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP. 

 
 
 
21/11/2019 

 
 
 

08 horas 

 
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLS ISTA DO PIBID 

 
 
5.1 Meu crescimento profissional a partir do Progra ma do PIBID 
 
5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de L etras-Estrangeiras 
 

            Ser Pibidano foi uma das melhores experiências enquanto acadêmico e 
acrescentou de diversas maneiras como: lidar e compreender  os alunos  em sala de 
aula, planejar aulas com objetivos e coerência de forma que os alunos possam entender 
e aprender de acordo com a realidade e o meio social onde vivem os deixando mais 
confortáveis para absorver o conteúdo, como aplicar as aulas de acordo com a idade e 
grau de conhecimento dos discentes, como me comportar diante dos alunos sendo o 
mediador e permitindo o aluno expressar suas ideias, perguntar e pôr em prática o que 
aprendeu.  
             Individualmente o projeto ajudou a superar os principais medos  questionamentos 
que surgiram  antes do PIBID, são questões como : será que eu vou ser um bom 
professor ou profissional ? Será que eu consigo ministrar aula?. A prática facilitou quanto 
estudante de Letras Inglês a superar e controlar a ansiedade e o nervosismo, a 
segurança foi acrescentada graças aos meus professores supervisores e sua assistência 
ofertada durante todo o projeto, com  reuniões e esclarecimentos sobre o objetivo desse 
intento. Isso tudo trouxe a convicção de sentir ser professor e estar segura em relação a 
minha futura profissão e aos estágios que ainda virão.  
           Experimentar o lado docente e ainda compreender a rotina, visão, direito, deveres, 
e a responsabilidade de tornar-se  professor e poder explorar o contato com os alunos  
facilitou na compreensão das matérias didáticas e compartilhar as experiências obtidas 
em atividades práticas e em debates sugeridas pelos professores compartilhando nossas 
experiências e pensamento crítico sobre educação. 
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Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18 
 
 

 
Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18 
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18 
 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
 

 
Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19 
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19 

 
Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19 
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Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19 
 

 
Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19 
 
 
 

 
Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/2019.  
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Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Velho- RO, 28 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 
 

ROSANE RODRIGUES GOMES 
 

031.987.392-76 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA INGLESA

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:
PROFESSORES ORIENTADORES

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, ODETE BURGEILE)

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA
Aluno bolsista: Simone Pedrosa Celestino Nº Matrícula na IES:

201720304
IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Curso Letras Espanhol
Subprojeto SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 

LÍNGUAINGLESA
Docente 
Orientador
(bolsistas)

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado 

Docente 
Orientador
(voluntárias)

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile 

Professor 
Supervisor: LAYDE DAYANA DO NASCIMENTO                  

Escola campo EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA             

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA –
Atividade

 

Descrição da Atividade Período da 
realização da 
atividade

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2.

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade. 

Setembro 2018

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID.

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho.

Agosto de 2018
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Reunião de trabalho na 
escola campo.

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções;

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018

Tutorias na UNIR Encontro com Docente 
supervisora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para 
as orientações e  planejamento 
das atividades executadas pelo 
PIBID.

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas 

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira.

Outubro e 
Novembro 2018

Encontros de trabalho na 
escola campo.

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo.

Setembro 2018

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno.

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade. 
           

Novembro 2018

Participação de atividades 
na escola

Feira cultural
Feiras Literárias
Feira dos países

Março 2019
Agosto 2019
Novembro 2019

Terceirão: com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM

Agosto de 2019 
a Novembro de 
2019

Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes.

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.
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AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação.

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação.

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula.

Reuniões de Trabalho Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID.

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento.

16 e 
17/08/201
9

4 horas

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/201
8

4 horas

Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID..

18/09/201
8

4 horas

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor.

03/11/201
8

4 horas

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade.

07/11/201
8

4 horas

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas.

08/11/201
8

4 horas

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/201
8

4 horas

Leitura do OCN para complementação:
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa.

08/02/201
9

 4 horas

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 

28/02/201
9

4 horas
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PIBID.
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas.

07/03/201
9

4 horas

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto:
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso.

15/03/201
9

04 horas

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento Repensando” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, 

19/08/201
9

04 horas

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 04/09/201

9
04 horas

Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia.
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento. 

09/09/201
9

04 horas

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo.

23/09/201
9

4 horas

Encontros na Universidade 

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>
) e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases:

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID.

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula. 

Agosto e setembro de 
2018
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A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira.
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini.

- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”.
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências.

- Alemmar Laborda, professora de espanhol, 
apresentou o tema da BNCC. 

Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:  
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. 
de Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras. 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 

fevereiro a dezembro de 
2019
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materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade.
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas.

 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.  

 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja.

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPAÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secretaria de educação, etc)

Descrição da Atividade Período da 
realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras. 

03/07/201
8

05 horas

IV Seminário de integração dos cursos de 25/10/201 04 horas
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Letras/inglês e Letras/espanhol 8
O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/201

8
05 horas

V Seminário de integração dos cursos de 
letras/inglês e letras/espanhol.

18/09/201
9

04 horas

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras 

30 e 
31/10/201

8

16 horas

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol
Apresentação de trabalho

19/09/201
9

15 horas

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia 

29, 30 e 
31/10/201
9

32 horas

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP.

21/11/201
9

08 horas

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA DO PIBID

5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID.

No programa do PIBID o que eu mais pude aprender é a maneira como o professor 
ensina, analisar as metodologias do ensino de língua estrangeira, a maneira de 
aplicá-las em sala de aula. Ao longo do Programa vimos como devemos nos 
disciplinar seja nas atitudes, na maneira de falar, nos ajudou bastante em sentido 
amplo.  

5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras.

Nesse contexto de crescimento, você leva ao campo de estudo, aprendemos outras 
questões, curiosidades, acrescentando nossos conhecimentos como futuro 
professores de línguas.
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Anexo I

Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/08/18.

Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/09/18.

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 486



Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19
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Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19

Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19
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Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19

Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19

Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19

Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA INGLESA

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:
PROFESSORES ORIENTADORES

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, ODETE BURGEILE)

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA

Aluno bolsista: Taiane Camila Mota Matrícula: 201720312

IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Curso Letras Espanhol

Subprojeto SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 
LÍNGUAINGLESA

Docente 
Orientador
(bolsistas)

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado 

Docente 
Orientador
(voluntárias)

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile 

Professor 
Supervisor: LAYDE DAYANA DO NASCIMENTO                  

Escola campo EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA             

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA –
Atividade

 

Descrição da Atividade Período da 
realização da 
atividade

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2.

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade. 

Setembro 2018

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho.

Agosto de 2018
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anuais dos bolsistas do 
PIBID.
Reunião de trabalho na 
escola campo.

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções;

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018

Tutorias na UNIR Encontro com Docente supervisora 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e  planejamento das 
atividades executadas pelo PIBID.

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas 

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira.

Outubro e 
Novembro 2018

Encontros de trabalho na 
escola campo.

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo.

Setembro 2018

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno.

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade. 
           

Novembro 2018

Participação de atividades 
na escola

Feira cultural
Feiras Literárias
Feira dos países

Março 2019
Agosto 2019
Novembro 2019

Terceirão: com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM

Agosto de 2019 a 
Novembro de 
2019

Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes.

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.
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AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação.

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação.

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula.

Reuniões de Trabalho Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID.

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento.

16 e 
17/08/2019

4 horas

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID..

18/09/2018 4 horas

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor.

03/11/2018 4 horas

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade.

07/11/2018 4 horas

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas.

08/11/2018 4 horas

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas
Leitura do OCN para complementação:
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa.

08/02/2019  4 horas

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID.

28/02/2019 4 horas
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Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas.

07/03/2019 4 horas

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto:
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso.

15/03/2019 04 horas

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento Repensando” com a Docente 
Orientadora da Universidade Federal de Rondônia - 
UNIR, 

19/08/2019 04 horas

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 04/09/2019 04 horas
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia.
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento. 

09/09/2019 04 horas

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo.

23/09/2019 4 horas

Encontros na Universidade 

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>) 
e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases:

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID.

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula. 

Agosto e setembro de 
2018
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A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira.
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini.

- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”.
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências.

- Alemmar Laborda, professora de espanhol, apresentou 
o tema da BNCC. 

Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:  
❖ Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. de 
Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras. 
❖ Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 
materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 

fevereiro a dezembro de 
2019
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relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade.
❖ Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas.

❖ A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.  

❖ A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja.

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPAÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secretaria de educação, etc)

Descrição da Atividade Período da 
realização 
da 
atividade 

Quantidade de 
horas

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras. 

03/07/2018 05 horas

IV Seminário de integração dos cursos de 25/10/2018 04 horas
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Letras/inglês e Letras/espanhol
O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas
V Seminário de integração dos cursos de letras/inglês 
e letras/espanhol.

18/09/2019 04 horas

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras 

30 e 
31/10/2018

16 horas

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol
Apresentação de trabalho

19/09/2019 15 horas

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia 

29, 30 e 
31/10/2019

32 horas

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP.

21/11/2019 08 horas

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA DO PIBID

Sim considerado o PIBID como um grande marco na minha formação 
profissional, 

5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID.

O PIBID foi ótimo, me ajudou a perder o medo de estar em sala de aula de ter 
contato com o aluno, me sentir mais segura quando comecei a ter esse contato com 
o espaço escolar. Lá vimos in loco como funciona uma sala de aula, eu estando na 
condição de estagiária e/ou bolsista. O PIBID me ajudou muito a tomar a decisão de 
seguir com meu curso até o final. Tive uma ótima professora supervisora, a tenho 
como uma grande inspiração de como exercer minha profissão com amor.

5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras.

O PIBID nos ajudou  a ganhar experiências vividas que vamos levar para sempre 
em nossa formação. Considero o PIBID um grande marco na minha formação 
profissional, pois me ajudou a viver uma experiência de estar em sala de aula e 
estar cara a cara com a realidade da educação brasileira.
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Anexo I

Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18

Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19

Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19
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Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19

Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19

Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA INGLESA

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:
PROFESSORES ORIENTADORES

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, ODETE BURGEILE)

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA
Aluno bolsista: Tauane Feitosa Santos Matrícula: 201720313

IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Curso Letras Espanhol

Subprojeto SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 
LÍNGUAINGLESA

Docente 
Orientador
(bolsistas)

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado 

Docente 
Orientador
(voluntárias)

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile 

Professor 
Supervisor:

LUCIANA BONA SHREDER                                

Escola campo EEEM MAJOR GUAPINDAIA                              

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA –
Atividade

 

Descrição da Atividade Período da 
realização da 
atividade

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2.

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade. 

Setembro 2018

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 
roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID.

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho.

Agosto de 2018
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Reunião de trabalho na 
escola campo.

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções;

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018

Tutorias na UNIR Encontro com Docente 
supervisora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para 
as orientações e  planejamento 
das atividades executadas pelo 
PIBID.

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas 

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira.

Outubro e 
Novembro 2018

Encontros de trabalho na 
escola campo.

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo.

Setembro 2018

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno.

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade. 
           

Novembro 2018

Participação de atividades 
na escola

Feira cultural
Feiras Literárias
Feira dos países

Março 2019
Agosto 2019
Novembro 2019

Terceirão: com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM

Agosto de 2019 
a Novembro de 
2019

Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 
as  atividades docentes.

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 
realizadas na escola campo.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.
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AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação.

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação.

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula.

Reuniões de Trabalho Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID.

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente orientadora 
para organização e divulgação e elaboração de 
materiais para o evento.

16 e 
17/08/201
9

4 horas

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/201
8

4 horas

Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID..

18/09/201
8

4 horas

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a docente 
orientadora e professor supervisor.

03/11/201
8

4 horas

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade.

07/11/201
8

4 horas

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos bolsistas.

08/11/201
8

4 horas

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/201
8

4 horas

Leitura do OCN para complementação:
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa.

08/02/201
9

 4 horas

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do projeto 
e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 

28/02/201
9

4 horas
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PIBID.
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do roteiro 
da ação e a confecção dos planos de aulas.

07/03/201
9

4 horas

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto:
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 
aprendizaje  de Francisco Luis Hernández Reinoso.

15/03/201
9

04 horas

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento Repensando” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, 

19/08/201
9

04 horas

Reunião: Docente Orientadora da Universidade Federal 
de Rondônia - UNIR, para orientações para a escrita de 
relatório das atividades. 04/09/201

9
04 horas

Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia.
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento. 

09/09/201
9

04 horas

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre de 
2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo.

23/09/201
9

4 horas

Encontros na Universidade 

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso de 
formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184>
) e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto com 
alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases:

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento do 
PIBID.

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância da 
escola no contexto social, projeto pedagógico da escola, 
histórico e legislação das línguas estrangeiras nas 
escolas, identidade do professor de língua estrangeira, 
o “outro” estrangeiro na sala de aula de língua 
estrangeira, interação na sala de aula. 

Agosto e setembro de 
2018
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A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira.
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini.

- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade no 
Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”.
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências.

- Alemmar Laborda, professora de espanhol, 
apresentou o tema da BNCC. 

Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para a 
organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:  
 Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. 
de Moraes A importância do Inglês no século XXI e os 
Projetos e programas ofertados pela embaixada, com 
os eventos e com as atividades desenvolvidas pelas 
orientadoras e preceptoras. 
 Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para o 
seminário final do Residência e do Pibid com os títulos: 
A Função educativa e o papel social da escola João 
Bento da Costa na comunidade; A música como 
estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O bullying 
na escola o ensino da língua inglesa por meio de 

fevereiro a dezembro de 
2019
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materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e o uso de tecnologias da 
informação nas aulas de língua inglesa; O uso 
excessivo de smartphones na sala de aula de língua 
inglesa; A língua espanhola dos países hispânicos: 
ensino de línguas e interculturalidade; Ensino de 
espanhol e interculturalidade.
 Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos fatos 
científicos, análise da sala de aula, abordagens e 
métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas.

 A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.  

 A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele S. 
Pantoja.

4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPAÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secretaria de educação, etc)

Descrição da Atividade Período da 
realização 
da 
atividade 

Quantidade 
de horas

XVII Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
dos Cursos de Letras. 

03/07/201
8

05 horas
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IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol

25/10/201
8

04 horas

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/201
8

05 horas

V Seminário de integração dos cursos de 
letras/inglês e letras/espanhol.

18/09/201
9

04 horas

IV Imagine – Encontro dos Professores de Línguas 
Estrangeiras 

30 e 
31/10/201

8

16 horas

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol
Apresentação de trabalho

19/09/201
9

15 horas

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia 

29, 30 e 
31/10/201
9

32 horas

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- MEC/CAPES/UNIR
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner dos 
bolsistas PIBID/RP.

21/11/201
9

08 horas

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA DO PIBID

5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID.
Poder participar do PIBID foi muito bom para o meu crescimento profissional. As 
dicas e experiência que recebemos da professora supervisora Luciana na escola 
Major Guapindaia foi de grande importância para o meu desenvolvimento.

5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras.
Com o Programa PIBID tivemos a oportunidade de estudar além do teórico, tivemos 
a experiência na prática e, isso me ajudou muito como aluna na licenciatura. Isso 
sem dizer que minha participação nos estágios teve um diferencial, pois já tínhamos 
a vivência do espaço escolar.
O PIBID, sem dúvida, foi de grande importância para o meu crescimento acadêmico 
e profissional, aprender um pouco como agir em uma sala de aula, conhecer melhor 
essa profissão e os desafios que me esperam.
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19

Relatório Multidisciplinar - Inglês/Espanhol (0424353)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 514



Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19

Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19
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Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19

Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19
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docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19

Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/19 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID
SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / LÍNGUA INGLESA

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:
PROFESSORES ORIENTADORES

(RENY GOMES MALDONADO, DJENANE ALVES DOS SANTOS, ODETE BURGEILE)

1. IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA

Aluno bolsista: Thiago Cesar Domingos da Silva Nº Matrícula na IES:
201720620

IES Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Curso  Letras Inglês

Subprojeto SUBPROJETO INSTITUCIONAL: LÍNGUA ESPANHOLA / 
LÍNGUA INGLESA

Docente 
Orientador
(bolsistas)

Djenane Alves dos Santos /Reny Gomes Maldonado 

Docente 
Orientador
(voluntárias)

Renata Aparecida Ianesko/ Odete Burgeile 

Professor 
Supervisor:

FABIO DE OLIVEIRA XISTO                               

Escola campo EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA             

2. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS NA ESCOLA CAMPO
Atividade

 

Descrição da Atividade Período da 
realização da 
atividade

Reunião realizado com a 
supervisora da Escola 
campo, e a Docente 
Orientadora da 
Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações das atividades 
do  semestre 2018/ 2.

Estudo do contexto educacional, 
tomando conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
recursos, bem como a função 
social que a escola desempenha 
na comunidade. 

Setembro 2018

Reunião de trabalho: 
discussão e elaboração do 

Elaboração do roteiro da ação e 
confecção dos planos de trabalho.

Agosto de 2018
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roteiro da ação e confecção 
dos planos de trabalho 
anuais dos bolsistas do 
PIBID.
Reunião de trabalho na 
escola campo.

Planejamento do desenvolvimento 
das atividades do projeto com as 
orientações e correções;

Agosto, setembro 
e outubro de 
2018

Tutorias na UNIR Encontro com Docente 
supervisora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para 
as orientações e  planejamento 
das atividades executadas pelo 
PIBID.

Ação contínua, 
com encontros 
quinzenais de 4 
horas 

Reunião de trabalho na 
escola campo.

Reunião na Escola campo, com a 
supervisora. Discussão e 
orientações referentes às 
produções de cartazes, folders, 
fichas de didáticas no ensino de 
língua estrangeira.

Outubro e 
Novembro 2018

Encontros de trabalho na 
escola campo.

Realização de levantamento dos 
materiais disponíveis para 
utilização no ensino e 
aprendizagem de línguas na 
escola campo.

Setembro 2018

Vivência e participação em 
sala de aula na disciplina 
de línguas estrangeira 
visando a autonomia do 
aluno.

Vivência e participação em sala de 
aula com as correções de 
atividades, chamada dos alunos, 
auxiliando as atividades 
desenvolvidas em sala de aula.

Ação contínua, 
com encontros 
semanais em 
sala de aula.

Leitura do Projeto 
Pedagógico da escola 
campo

Discussão sobre o contexto 
educacional da escola campo, 
conhecendo sua estrutura, 
funcionamento e recursos, bem 
como a função social que a escola 
desempenha na comunidade. 
           

Novembro 2018

Participação de atividades 
na escola

Feira cultural
Feiras Literárias
Feira dos países

Março 2019
Agosto 2019
Novembro 2019

Terceirão: com o objetivo 
de incentivar e mobilizar os 
alunos, aulas dadas 
visando o Exame do ENEM

Vivência e participação em sala de 
aula. Leitura e interpretação de 
textos de provas aplicadas em 
edições do ENEM

Agosto de 2019 
a Novembro de 
2019

Participação das atividades 
em sala de aula auxiliando 

Atividades em sala de aula 
auxiliando as atividades docentes 

Ação contínua, 
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as  atividades docentes. realizadas na escola campo. com encontros 
semanais em 
sala de aula.

AMAC- Atividades 
multidisciplinares por área 
de conhecimento realizada 
pelos alunos, com intuito de 
desenvolver o 
conhecimento nas diversas 
áreas de atuação.

Atividades multidisciplinares por 
área de conhecimento realizada 
pelos alunos do turno da noite, 
com intuito de desenvolver o 
conhecimento nas diversas áreas 
de atuação.

Ação contínua, 
com encontros 
em sala de aula.

Reuniões de Trabalho Encontro com Docente Orientador 
da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, para as 
orientações e as correções da 
escrita dos banners apresentação 
no seminário final do PIBID.

Ação contínua 
com encontros 
quinzenais na 
universidade.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IES 
Descrição da Atividade Período da 

realização 
da atividade 

Quantidade 
de horas

Eventos Seminário de Integração & Repensando a 
prática pedagógica. Reunião com a docente 
orientadora para organização e divulgação e 
elaboração de materiais para o evento.

16 e 
17/08/2019

4 horas

Palestra: A celebração do outro na aula de LE 12/09/2018 4 horas
Leitura e discussão de texto (artigo) com docente 
supervisora para futura aplicação em sala de aula do 
programa PIBID..

18/09/2018 4 horas

Encontro do Pibid e Residência Pedagógica - 
planejamento e levantamento de dados com a 
docente orientadora e professor supervisor.

03/11/2018 4 horas

Orientação para confecção do banner com a docente 
orientadora na Universidade.

07/11/2018 4 horas

Reunião com a orientadora do Programa PIBID para 
debatermos o desenvolvimento e atuação dos 
bolsistas.

08/11/2018 4 horas

Apresentação relatos obtidos a partir da  sala de aula 22/11/2018 4 horas
Leitura do OCN para complementação:
Encontro com a docente orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, para Planejamento e 
teorias. Leituras das OCNS para fundamentar a teoria 
com as atividades do Programa.

08/02/2019  4 horas

Reunião com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para planejamento: 
Leituras e fichamento para fundamentação teórica das 
atividades, orientações, correções da escrita do 

28/02/2019 4 horas
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projeto e planejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas na escola no decorrer do Programa 
PIBID.
Reunião: com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para elaboração do 
roteiro da ação e a confecção dos planos de aulas.

07/03/2019 4 horas

Encontro com a Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, com orientações para a 
escrita do projeto e estudo do texto:
 Los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías 
de aprendizaje  de Francisco Luis Hernández 
Reinoso.

15/03/2019 04 horas

Reunião para Planejamento para orientações e 
produções para o “Evento Repensando” com a 
Docente Orientadora da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, 

19/08/2019 04 horas

Reunião: Docente Orientadora da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, para orientações para a 
escrita de relatório das atividades. 04/09/2019 04 horas
Reunião repensando: reunião para o planejamento do 
evento Repensando, com a docente orientadora da 
Universidade Federal de Rondônia.
Elaboração da apresentação, divulgação e divisão de 
atividades para o evento. 

09/09/2019 04 horas

Reunião: Planejamento das ações para o II semestre 
de 2019/2, com Docente Orientador da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, e supervisora da Escola 
campo.

23/09/2019 4 horas

Encontros na Universidade 

Em agosto e setembro de 2018 foi realizado o curso 
de formação com encontros virtuais (pelo endereço 
<http://www.salavirtual.unir.br/course/view.php?id=184
>) e presenciais, com duração de 40hs, em conjunto 
com alunos do PIBID, professores supervisores e 
orientadores. As atividades foram distribuídas nas 
seguintes fases:

- 1ª fase (04hs): Treinamento sobre o funcionamento 
do PIBID.

- 2ª fase (28hs): Estudos reflexivos sobre os 
documentos oficiais que regem o ensino de língua 
estrangeira, concepções de educação, a importância 
da escola no contexto social, projeto pedagógico da 
escola, histórico e legislação das línguas estrangeiras 
nas escolas, identidade do professor de língua 

Agosto e setembro de 2018
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estrangeira, o “outro” estrangeiro na sala de aula de 
língua estrangeira, interação na sala de aula. 

A palestra A celebração do outro na aula de Língua 
estrangeira.
Linha teórica baseada no artigo A celebração do outro 
na constituição da identidade de Maria José R. F. 
Coracini.

- Projeto Integrado CNPq “Interdiscurso e Identidade 
no Discurso Didático-Pedagógico (LM e LE)”.
A mestranda Pollyana Woida abordou sobre o tema A 
globalização e a Língua Inglesa. Estas ações visaram 
promover o intercâmbio de experiências.

- Alemmar Laborda, professora de espanhol, 
apresentou o tema da BNCC. 

Além disso, no decorrer do projeto, em 2019, com 
duração de 84 horas, em conjunto com os bolsistas do 
PIBID e Residentes, supervisores, preceptores e 
orientadores, nas modalidades presencial e virtual, 
ocorreram as atividades de preparação do aluno para 
a organização e execução da intervenção pedagógica 
descritas abaixo:  
❖ Oficinas de produção oral e compreensão 
auditiva em língua inglesa e espanhola para o 
desenvolvimento das competências comunicativas do 
aluno bolsista. Isso foi realizado com a ajuda de 
imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas 
sobre a diversidade linguístico-cultural entre países 
hispanofalantes, com a palestra proferida pela 
representante da embaixada dos USA Helmara F. R. 
de Moraes A importância do Inglês no século XXI e 
os Projetos e programas ofertados pela embaixada, 
com os eventos e com as atividades desenvolvidas 
pelas orientadoras e preceptoras. 
❖ Oficina para implementação da capacidade 
comunicativa do residente, em língua portuguesa, a 
partir da expressão oral e escrita, além da 
compreensão leitora. Isso culminou no 
desenvolvimento do relatório final e dos banners para 
o seminário final do Residência e do Pibid com os 
títulos: A Função educativa e o papel social da escola 
João Bento da Costa na comunidade; A música como 

fevereiro a dezembro de 
2019
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estratégia de ensino nas aulas de espanhol; O 
bullying na escola o ensino da língua inglesa por meio 
de materiais autênticos; Memória e interculturalidade: 
relatos de imigrantes; Atividades de leitura e 
compreensão auditiva. Além disso, contribuiu para a 
apresentação das comunicações no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do curso de Letras 
resultantes das pesquisas que ocorreram durante a 
regência: O bullying na escola; A teoria da 
inteligência coletiva de Pierre Lévy e o uso de 
tecnologias da informação nas aulas de língua 
inglesa; O uso excessivo de smartphones na sala de 
aula de língua inglesa; A língua espanhola dos países 
hispânicos: ensino de línguas e interculturalidade; 
Ensino de espanhol e interculturalidade.
❖ Seminários sobre: abordagens teóricas para a 
pesquisa de sala de aula, observação crítica dos 
fatos científicos, análise da sala de aula, abordagens 
e métodos de ensino de línguas estrangeiras, função 
social da língua estrangeira, a aprendizagem 
intercultural, autonomia na aprendizagem de língua 
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos 
publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, 
inglês e espanhol instrumental, temas transversais, 
sequências didáticas utilizando como ferramenta as 
novas tecnologias na educação no ensino-
aprendizagem de línguas.

❖ A palestra intitulada: Projeto de letramento e 
formação de professores de línguas, proferida por 
Delcilene R. Fogaça.  

❖ A palestra O dia a dia da sala de aula de língua 
inglesa, em 12/3/19, proferida pela professora Luciele 
S. Pantoja.
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4. ATIVIDADES DO PIBID DESENVOLVIDAS EM OUTROS ESPAÇOS (outros 
espaços educacionais, como feiras, congressos, secretaria de educação, etc)

Descrição da Atividade Período da 
realização da 
atividade 

Quantidade 
de horas

XVII Seminário Repensando as Práticas de 
Ensino dos Cursos de Letras. 

03/07/2018 05 horas

IV Seminário de integração dos cursos de 
Letras/inglês e Letras/espanhol

25/10/2018 04 horas

O portunhol selvagem: Una propuesta didáctica 26/10/2018 05 horas
V Seminário de integração dos cursos de 
letras/inglês e letras/espanhol.

18/09/2019 04 horas

IV Imagine – Encontro dos Professores de 
Línguas Estrangeiras 

30 e 
31/10/2018

16 horas

XVIII- Seminário Internacional Repensando as 
Práticas de Ensino dos Cursos de Letras/inglês e 
Letras/espanhol
Apresentação de trabalho

19/09/2019 15 horas

II Seminário Interdepartamental de estudos sobre 
tradução na Amazônia 

29, 30 e 
31/10/2019

32 horas

SEMINÁRIO FINAL - RP/PIBID- 
MEC/CAPES/UNIR
PROGRAMAÇÃO GERAL: Abertura com 
Representantes Institucionais. 
UNIR/SEDUC/SEMED/PIBID/RESIDÊNCIA Mesa 
com Representantes: Orientadores (Residência)/ 
Coordenadores (PIBID). Preceptores/supervisores 
Residentes /Pibidiano. Apresentação de banner 
dos bolsistas PIBID/RP.

21/11/2019 08 horas

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE MINHA PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA DO PIBID

5.1 Meu crescimento profissional a partir do Programa do PIBID.
       
       Certamente uma experiência em sala de aula mais cedo para um aluno de 
licenciatura serve como grande auxílio no processo de formação profissional 
docente. Durante este período pude participar de atividades e seminários fantásticos 
que ajudaram ainda nesse processo de adaptação ao ambiente escolar.
          Através do PIBID podemos observar a importância dessa inserção mais cedo 
do licenciando as atividades escolares pois, logo cedo, é de extrema relevância o 
conhecimento da realidade em que está inserido o seu ambiente de 
trabalho/pesquisa e a partir deste, encontrar as melhores opções para desenvolver 
os projetos e também para a futura atuação como um profissional da educação. 
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Neste aspecto o PIBID proporciona a aproximação do aluno de licenciatura com a 
escola e a universidade.
          Durante o período e todas as visitas à escola, com a ajuda do projeto e 
também da intertextualidade em que matérias da universidade como linguística 
aplicada ao ensino e estágio supervisionado possuem e se completam, podemos 
com outro olhar, observar os desafios e obstáculos encontrados  pelos profissionais 
da área em atuação, como, por exemplo as horas corridas apertadas das aulas, 
parte de desinteresse de turmas e até mesmo a precarização de ambientes 
escolares etc.
         Contudo, observamos que é possível modificar esta realidade através de uma 
mudança de postura, estabelecendo critérios claros e adequados para um ensino 
mais voltado para a realidade do educando e o PIBID ao fazer essa ponte entre 
licenciandos e o professor já formado proporciona o incentivo a essa mudança para a 
melhoria na qualidade de ensino que todos almejam.  

5.2 Meu crescimento como aluno de licenciatura de Letras-Estrangeiras.
        
          Como aluno de licenciatura no começo de minha participação no PIBID me 
senti um pouco desconfortável com o ambiente e as atividades a ser realizadas pois 
nunca estive na sala de aula antes, no entanto, no decorrer do projeto a medida que 
ia participando mais das atividades o receio e o medo da sala de aula ia ficando 
para trás, a interação com o professor também foi de grande auxílio ao compartilhar 
suas experiências e conhecimento de carreira.
           O PIBID me ajudou muito em minha decisão de continuar na licenciatura e 
na escolha da carreira que pretendo seguir. Também foi de grande auxílio ao iniciar 
a matéria de estágio supervisionado pois pude visitar as escolas com outros 
olhares, conversar com os professores sobre situações que como aluno não 
percebia e adentrar na sala de aula com diferente olhar e postura de quando iniciei 
o curso de licenciatura na universidade.
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Anexo I

Palestra Alemmar Laborda sobre a BNCC, em 14/8/18

Palestra Delcilene R. Fogaça, em 12/9/18
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Palestra Pollyana Woida, em 28/8/18

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19

Palestra da representante da embaixada dos USA na UNIR, em 26/6//19
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Profa Odete mediadora da mesa no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 
21/11/19

Docentes e discentes com os banners no Seminário Final do Residência e Pibid, em 
21/11/19
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Público no Seminário Final do Residência e Pibid, , em 21/11/19

Comunicações dos residentes no Seminário Internacional Repensando as práticas 
de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19
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Lançamento do livro LIMA, M. M. (Org.) ; BURGEILE, O. (Org.) . Iniciação à 
docência e educação escolar: o PIBID na Universidade Federal de Rondônia- ISBN 
9788565720878. 1. ed. Porto Velho: Temática, 2018. v. 1. 210p, no Seminário 
Repensando as práticas de ensino do Curso de Letras, em 19/9/19

Roda de conversa com relatos de imigrantes hispanofalantes, em 6/6/2019. 
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 257, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Relatório Final do Ciclo
PIBID de 2018 -
Campus de Ariquemes

 

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

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

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

Homologação pela Presidência dos Conselhos Superiores - Documento 0477173;

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

Decreto Presidencial 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

 
RESOLVE
 
 

Art. 1º Aprovar o Relatório Final do curso de Pedagogia, do Campus de Ariquemes, participante do
Ciclo de 2018 do Programa Ins tucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID - nos termos do
documento 0424341 - anexo.

Art. 2º Revogadas as disposições contrárias.

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

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
11/09/2020, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Resolução 257 (0493427)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


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
0493427 e o código CRC 25B40E9D.

 

Referência: Proces s o nº 999119625.000033/2020-79 SEI nº 0493427

Resolução 257 (0493427)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 2

http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DECED 

CAMPUS DE ARIQUEMES 

 

 

 

 

OLIVEIRA, Ediana de Souza. E-mail: edianasouzaoliveira@gmail.com 

SOUZA, Maressa Rodrigues. E-mail: maressasouza2009@gmail.com 

 

 

 

RELATÓRIO DO PIBID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariquemes/RO 

2018/2019  

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 3



 

RELAÓRIO  

O Subprojeto de Pedagogia do PIBID/CAPES- Campus UNIR de Ariquemes-RO 

iniciou com os encontros de formação, com estudos teóricos.  

O primeiro encontro com a coordenadora do subprojeto, Professora Márcia Ângela 

Patrícia, no campus de Ariquemes, cuja pauta foi esclarecimentos sobre o funcionamento do 

subprojeto, esclarecendo o público que se destinava essa etapa, 1º ao 3º ano do Ensino 

Fundamental, dessa forma, os estudos teóricos se deram em torno dos processos de 

alfabetização, principalmente em linguagem e alfabetização matemática. 

Também explicou sobre a dinâmica das atividades, tanto referentes as formações 

quanto à prática, que deveriam acontecer em dupla. 

Nessa oportunidade, as duplas foram agrupadas e, já nos foi repassado os nomes das 

escolas contempladas com o subprojeto. 

Também houve os esclarecimentos da logística do subprojeto, bem como, os 

documentos que deveriam ser registrados mensalmente: relatório mensal, assinatura de folha 

de ponto, registro fotográfico, planejamento e outros.  

Também foi esclarecido, com a leitura na íntegra do subprojeto, que após ambientação 

nas escolas, a cada semestre faríamos 20h de observação e auxílio aos professores, sob a 

tutoria do professor titular e do supervisor da escola, após conhecer bem a turma, elaborar um 

planejamento por meio de sequência didática, para aplicar como regente em 40h.  

A cada semestre, a experiência adquirida por meio da relação teoria prática, deveria 

gerar um trabalho acadêmico, podendo ser artigo, resumo, relato de experiência. 

Quanto aos estudos teóricos, vimos o contexto histórico da alfabetização, métodos de 

alfabetização, e as concepções geradas por Piagetx Vygostsky. 

Também muito foi trabalhado sobre planejamento, interdisciplinaridade, ludicidade, 

oralidade, sequência didática, gêneros textuais e outros. 

Para a elaboração dos planejamentos, a orientação foi que seguíssemos as orientações 

contidas no livro “Uma didática para a pedagogia histórico-critica” de Gasparin, onde o 

mesmo foca em trabalhar os conteúdos ou temas disparadores em múltiplas dimensões, isso 

foi demonstrado por meio de vários contatos com sequências didáticas e materiais 

disponibilizados para estudo, inclusive sobre o livro de Gasparin, realizamos o fichamento do 

mesmo.  
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1° SEMESTRE: ESCOLA VENÂNCIO KOTTWITZ 1° ano C 

Fomos com a companhia da nossa Coordenadora Márcia e com as duplas para 

conhecer a Escola Venâncio Kottwitz, Diretora e coordenadora, em que foi feito o 

acompanhamento e explicar qual era o nosso papel em sala de aula. Conhecer toda a estrutura 

física que a escola oferecia para os alunos que não era das melhores. Depois fomos conversar 

com a Supervisora Rosiane, pra ver em qual turma nos ia realizar a nossa regência, 

explicaram que era 4 turmas de 1º ano, sendo duas turmas no período Matutino e duas no 

período Vespertino.  Trabalhamos com o 1° ano “C “no período Vespertino e coordenadora 

nos apresentou a professora que trabalhava com a aquela turma.  

 

OBSERVAÇAO: 

Na observação fomos conhecer a rotina deles, a  professora nos levou para conhecer as 

crianças, e explicamos qual era o nosso objetivo de trabalho com que eles, e com isso a 

professora nos passou a lista de chamada que tinha 30 alunos e três deles recebiam bolsa 

família. Nos mostrou os que tinha mais dificuldades de aprendizagem. E com tempo vimos 

que alguns alunos fazem a tarefa, mas já outros ficam descontraídos, acaba enrolando pra 

copiar e deixam pela metade. E percebemos que alguns alunos eram pré-silábicos, outro com 

valor sonoro, sem valor sonoro e outros já bem adiantados, mas porem tinha algumas 

dificuldades de associarem os sons das letras e trocam as letras de acordo com valor sonoro 

delas. Observamos que a professora não desenvolvia trabalhos em grupo e nem jogos que 

despertasse a curiosidade das crianças.  

PLANO DE AULA: 

Teve como objetivo trabalhar com funcionamento do sistema de aquisição da leitura e da 

escrita. Desenvolver o comportamento da leitura e no processo de produção textual, na 

matemática com jogos e atividades complementares. As aulas expositivas dialogadas, com a 

utilização do alfabeto móvel, ditados de palavras com o uso do alfabeto móvel e transcritas no 

caderno. Com ajuda do lúdico na alfabetização tem a influência de estimular o 

desenvolvimento da criança, pois é através do jogo que se aprende a agir, ter curiosidade, vai 

adquirindo a autoconfiança. 

 

CULMINÂNCIA: 
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Na conclusão do projeto foi com a culminância na escola aonde tivemos a participação 

da nossa turma e das outras turmas. Tendo em vista com os grandes avanços nos conteúdos 

abordados, que alguns momentos até surpreender a professora titular. 

 

PARTICIPAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA : 

Ao finalizamos as aulas em sala, começamos a elaborar o resumo para apresentar na semana 

pedagógica. Nos reunimos vários dias e quando surgia as dúvidas sobre o que fazer, marcava 

um horário com a Prof. Marcia e com ajuda da coordenadora da escola. O resumo com o 

TEMA: “ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃ O”.  

Houve várias devolutivas da parte da Coordenadora até o resumo ficar pronto. Após a 

aprovação da coordenadora, trabalhamos na elaboração do banner. 

 

IV SEMANA DE PEDAGOGIA: DISCUTINDO NEUROCIÊNCIA, PR OBLEMAS DE 
APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO ESPECIAL E I ENCONTRO DE EG RESSOS DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DO CAMPUS DE ARI QUEMES. 
 

LINK: http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/issue/view/394 

 

2° SEMESTRE: Escola Ireno Antônio Berticelli, 2° ANO B 

Com os problemas que tivemos na Escola Venâncio Kottwitz, a Supervisora Marcia sugeriu 

pra nos mudar de escola. 

 E fomos para conhecer a Escola Ireno Antônio Berticelli, com a companhia da 

Supervisora Marcia e as duplas. Onde iria fazer o acompanhamento e explicar qual era o 

nosso papel em sala de aula e ver toda a estrutura física que a escola oferecia para os alunos. 

Depois fomos conversar com a coordenadora pra ver em qual turma nos ia realizar a nossa 

regência, explicaram que era 2 turmas de 2 ano, sendo uma turma no período Matutino e uma 

no período Vespertino.  No entanto nós trabalhamos com o 2° ano “B “no período Vespertino 

e coordenadora nos apresentou a professora que trabalhava com a aquela turma. Com a ainda 

da Supervisora Marcia para Doutora e nos apresentou a outra Supervisora Marcia Machado de 

Porto Velho, e realizou dois encontros no período em que se encontrava e nesse encontro 

realizou dinâmicas com os pibidianos. 

 

OBSERVAÇÃO: 

Na observação fomos conhecer a rotina deles, a professora nos levou para conhecer as 

crianças, e explicamos qual era o nosso objetivo de trabalho com que eles, e com isso a 
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professora nos passou a lista de chamada que tinha 24 alunos. Nós observamos que alguns dos 

alunos tinham conhecimento sobre os conteúdos e outros nem tanto, porém já sabem assimilar 

o som das palavras. E com tempo vimos que alguns alunos fazem a tarefa, mas já outros ficam 

descontraídos, acaba enrolando pra copiar e deixam pela metade. Observamos que a 

professora não desenvolvia trabalhos em grupo e nem jogos que despertasse a curiosidade das 

crianças.  

 

PLANO DE AULA: 

Com a orientação da coordenadora elaboramos um plano de aula interdisciplinar de acordo 

com a realidade social dos alunos, portanto trouxemos algumas atividades que envolvessem o 

lúdico que eles memorizassem o som das letras e a escrita. Com essas atividades que nos 

propôs os alunos desenvolveram com muita facilidade e aqueles alunos que não gostavam de 

escrever começaram a interagir com os demais, assim por meio dos jogos. Com o resultado 

final que foi a confecção dos livros de contos conhecidos escritos pelos alunos.   

 

CULMINANCIA: 

Na conclusão do projeto foi com a culminância na escola aonde tivemos a participação 

de todos os professores, alunos, funcionários e comunidade escolar. E analisando a turma e 

percebemos um bom desempenho nas atividades. No dia da culminância a professora titular 

viu os livros e surpreendeu com a melhora da escrita dos alunos. 

PARTICIPAÇÃO NA SEMANA PEDAGOGICA: 

E finalizamos as aulas em sala e começamos a elaborar o resumo para apresentar na semana 

pedagógica. Se reunimos vários dias e quando surgia as dúvidas sobre o que fazer, marcava 

um horário com a Prof. Marcia Machado e com ajuda da coordenadora da escola. O resumo 

com o TEMA: “.......” estava pronto mandava no e-mail para correção e variais devolutivas, 

mas final estava pronto e para fazer o banner. 

 

3° SEMESTRE: Escola Ireno Antônio Berticelli, 3° ANO C 

 

 

I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE ARIQUEMES (EDUCARI) e III ENCONTRO LOCAL 

DO PIBID 

LINK: http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/issue/view/416 
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O seguinte relato, foi de uma experiencia que obtive na Escola Ireno Antônio 

Berticelli, com uma turma do 3º Ano C através do programa PIBID. A escola se encontra na 

cidade de Ariquemes-RO. A referida escola atende cerca de três 3º anos são eles 3º A, 3º B e 

3º C. Sendo duas turmas no período Matutino e uma no período Vespertino. No entanto o meu 

relato é baseado na turma do 3º ano C no período vespertino. 

A seleção da Escola para observação vem de um projeto cujo estou participando, da 

Universidade Federal de Rondônia UNIR. No entanto buscaram atender as redes de escolas 

com pouco índice de desenvolvimento dos alunos. No primeiro dia que chegamos à escola 

fomos recebidas pelos funcionários e Diretora Eliane Araújo Teixeira, em seguida fomos 

convidada para participar de uma reunião na sala dela,  para falar a respeito de qual turma nós 

iremos ficar e o horário que nos estava disponível  pra estar em sala de aula e conhecer a 

turma que nos  que iríamos fazer o acompanhamento. 

Observação  

DIA 31 DE JULHO DE 2019 

O nosso primeiro dia de observação iniciou-se as 13: 15 até 17: 30 horas. Em 

contrapartida, no primeiro momento, ao observarmos a escola, vimos que sua estrutura física 

é boa, não tem uma biblioteca, mas tem nicho na parede com livros espalhados no pátio, no 

chão tem várias amarelinhas para as crianças brincarem, colunas da escolas tem tabuadas, e na 

hora do recreio são disponibilizados brinquedos, a água que é oferecida aos alunos é em 

temperatura ambiente. A merenda que a escola pode oferecer nos dias que observei foi bolo, 

suco, caldo de cana, iogurte, canjica, sopa, arroz doce, etc.  

Voltando a estrutura da Escola os alunos têm vários lugares específico para 

desenvolver atividades ao ar livre, o parquinho, no pátio tem várias amarelinhas, e nas colunas 

da escola tem tabuadas. 

Fotos da observação: 
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Na sala em que nós estamos desenvolvendo o programa PIBID consta na lista de 

chamada cerca de 25 alunos e entre eles tem um aluno especial. 

 

06 DE AGOSTO DE 2019 

Nos dias de observação, chegamos à escola, cerca de minutos depois bate o sino para 

eles entrarem pra sala de aula e a professora titular faz uma oração e cantam uma música. E 

não fazem a leitura deleite, após isso a professora passa o cabeçário no quadro para eles 

copiarem. Alguns copiam muito bem, porém outros são descontraídos e dispersos nisso 
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acabam enrolando e copiando pela metade, porém a professora fica passando a tarefa no 

quadro e alguns copiam e outros levantam da sua carteira para ir na mesa do outro colega 

conversar. A pedido da professora pra chamar uma psicóloga da educação para conversar com 

as crianças, sobre o comportamento deles em sala de aula com os outros colegas, em casa com 

a família e fez uma dinâmica com as carinhas de emoji de como eles sem sente em casa e na 

escola.

 

 

14:30 é servido a merenda, em seguida bebem água, vão ao banheiro escovam os dentes e 

voltam pra sala continuar a terminarem as atividades que estão no quadro. E neste dia a 

professora estava trabalhando sobre o tema a FAMÍLIA.  
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E 15:00 vão para o recreio. 
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Após o recreio retornam para a sala e continuam a fazer as tarefas e as 17h30min são 

liberados para irem pra casa. 
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07 DE AGOSTO DE 2019 

Último dia de observação....    

E já na outra semana começamos a fazer o planejamento. E ficamos sabendo que a 

professora pediu 15 dias de afastamento da escola. A diretora Eliane entrou de férias, porém 

voltou no dia 16 de setembro. Depois que acabou os dias afastada que tinha pedido, a 

professora necessitou de mais 60 dias de afastamento, no entanto fomos cumprir nossos dias 

de quartas e quintas na escola, quando nós não poderíamos ir à escola nas quartas ou nas 

quintas iriamos outros dias da semana ou nos reuníamos na Unir. 

Nós fomos bem acolhidas pela professora titular e pelos alunos, mas devido problemas 

de saúde, a professora titular não pode continuar e assim foi substituída por outra professora 

por nome Luiza. Conversamos sobre os alunos e informamos os dias que nós iríamos entrar 

em sala de aula, logo em seguida nos acolheu muito bem, oferecendo-lhe várias sugestões em 

relação ao que trabalhar e muito apoio, e deixando-nos bem à vontade. A alfabetização por 

não ser um trabalho simples, porém contamos com a ajuda da professora e a cuidadora nos 

auxiliou muito.  
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Execução do planejamento mensal  

No primeiro dia as crianças chegaram na sala, e demos inicio da aula com uma roda de 

conversa pra relembrar de qual era os nossos objetivos de aprendizagem, e falamos das regras 

que teríamos que cumprir e sobre o resultado final.  

Trabalhamos com eles os sufixos são, ssão e ção, no intuito de melhorar a escrita, o 

valor sonoro e a leitura. Expliquei o conteúdo e em seguida apliquei a atividade para verificar 

se eles tinham entendido sobre o assunto, alguns aprendem com facilidade, outros nem tanto, 

porém explicava de novo como fazia e as regras da atividade e eles aprendiam melhor. Em 

seguida realizei um jogo lúdico por nome de Dado Silábico. Com o jogo lúdico a participação 

dos alunos nas atividades aumentou e seu desenvolvimento das atividades melhorou muito. 

Ao final passamos outra atividade e o resultado foi bem melhor, pois o jogo aprimorou o 

prazer pela tarefa e o conhecimento das crianças.   

 

No segundo dia deu início com roda de conversa e fizemos perguntas do que eles 

lembravam sobre as atividades da aula passada e o que eles aprenderam. No segundo dia foi 

realizado um ditado com palavras que tinha os sufixos são, ssão e ção. Algumas atividades no 

quadro para reforçar o que estávamos trabalhando e a atividade onde eles tinham que 

transformar os substantivos em verbos e outra transformando os verbos em substantivos.  

 

No terceiro dia deu início com roda de conversa e fizemos perguntas do que eles 

lembravam sobre as atividades da aula passada e o que eles aprenderam. E novamente 

aplicamos atividade dos sufixos que avia mencionados na aula passada. Nós percebemos no 

desenvolvimento das atividades tinham um rendimento prazeroso e ter mais entendimento na 

atividade aplicamos um jogo lúdico com o nome Fake News que primeiramente dividia em 

grupo de cinco crianças e cada um com duas placas e objetivo que uma pessoa do grupo ia 

jogar o dado pra ver qual sufixo ia sair SÃO, SSÃO e ÇÃO, dentro  do potinho tinha escritos 

os sufixos e dependendo o que tirar no dado sorteava a frase que ia escrever no quadro e dai 

as outras crianças levantava a placa de VERDADE ou FAKE.    

 

No quarto dia deu início com roda de conversa e fizemos perguntas do que eles 

lembravam sobre as atividades da aula passada e o que eles aprenderam. Aplicamos uma 

atividade com objetivo de contribuir na ortografia empregando as palavras MAL com L e 

MAU com U. Apresentamos as regras que compõe para as escritas, o contexto e o sentindo 

que ela traz e passamos atividades no quadro.  
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No quinto dia deu início com roda de conversa e fizemos perguntas do que eles 

lembravam sobre as atividades da aula passada e o que eles aprenderam. Nos percebendo a 

rotina dos alunos com a suas agressividades na sala e alguns desrespeitos com os outros 

colegas, elaboramos uma sequencia de atividades sobre a afetividade.  

Essa sequência teve por objetivo unir os alunos e impor um pouco mais de respeito e 

carinho com os demais colegas. Foi feito uma roda de conversa para debatermos sobre o tema 

amizade. Em seguida, atividade que nos com as imagens das pessoas reproduzindo os afetos 

uns nos outros e a intenção e de que as crianças descrevessem o que eles estavam vendo. 

Depois realizado um sorteio dos nomes dos alunos presentes na sala, o nome que cada aluno 

pegasse iria escrever uma carta apenas com palavras de afeto e carinho para que no final 

confeccionar a árvore dos afetos, árvore essa que seria nosso resultado final. A aula foi 

bastante produtiva, apesar de que tinha alguns alunos que não queriam participar, mas, no 

entanto, sugerir algumas dinâmicas e todos escreveram.  
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FOTOS:  
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Culminância 13 de novembro de 2019 
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Com a nossa colaboração de mostrar conhecimento e ajudar no desenvolvimento de 

aprendizagem dos alunos e ao longo da nossa estadia na sala, sendo submetidas em alguns 

desafios entre esse o de ampliar os conhecimentos das crianças que não gostavam de escrever 

e participar da aula. No entanto como horizonte de ensino, a forma lúdica de desenvolver uma 

atividade trazem grandes prazeres no decorrer das aulas e com isso proporciona ao lado do 

nosso acadêmico uma aproximação da realidade da educação com a realidade do aluno, 

ocasionando assim uma justaposição da teoria prática nas salas de aula.   
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PLANO DE AULA - Prof.º Ediana de Souza Oliveira e Maressa Rodrigues de Souza 

DISCIPLINA: Português  SÉRIE/ANO: 3º C DATA: 26/08/2019 

TEMA:  

• Aprendizagem dos sufixos: -ção, -são, -ssão; 
• Ortografia usando MAU com "U” e MAL com “L”; 

• Construindo afetos 
• Afetividade professor-aluno 

TEMPO: 40 horas 

 

OBJETIVOS  

GERAL 

 Reconhecer o emprego dos sufixos ção, são e ssão e utiliza-lo de forma correta dando ênfase 

na ortografia da linguagem escrita usando MA (L ou U) e desenvolver a afetividade entre o 

professor, o aluno e os demais colegas de sala. 

ESPECÍFICOS 

• Avançar no conhecimento sobre o funcionamento do sistema de escrita; 

• Desenvolver o comportamento escritor durante o processo de produção textual. 
• Ampliar o vocabulário, otimizando a aplicação correta das palavras com –ção, -são e 

–ssão; 
• Compreender o uso da ortografia MAL e MAU; 
• Desenvolver a afetividade. 

 

CONTEÚDO 

Ortografia 
Leitura de texto  
Construção de frases  
Construção de cartas 
Atividades 
Pinturas 
 

METODOLOGIA 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 41



 

1º ETAPA 
No primeiro momento iremos fazer uma roda de conversa.  vamos nos apresentar à turma e 
discutirmos junto com os alunos sobre o que vamos desenvolver ao longo das aulas, conversar 
sobre o resultado final e pra quem vamos apresentar esse resultado final. No primeiro dia 
iremos aplicar um diagnóstico e trabalharemos com os sufixos: -são, -ssão e -ção. 

 ATIVIDADE 1:   DADO SILÁBICO 

Para esta atividade será utilizado um dado contendo os sufixos ssão, são e ção e haverá três 
caixinhas com palavras de cada sufixo. O grupo irá escolher um integrante para jogar o dado, 
após isso a equipe irá pegar uma palavra com o sufixo correspondente ao sorteio do dado. Em 
seguida, o aluno irá ler a palavra para o grupo e o mesmo deverá ir ao quadro e fazer a 
separação de sílabas da determinada palavra.  Ao término da separação e correção, será o 
próximo grupo a jogar o dado. Vence o grupo que acertar mais separações de sílabas. 
2º ETAPA 

 ATIVIDADE 2: JOGO DA VELHA 
A atividade precisará de 2 crianças por vez, irão utilizar um tabuleiro como o do jogo da velha 
tradicional, cada uma escreve, na sua vez, uma palavra que contenha um sufixo (são, ssão e 
ção). Quem conseguir escreve três palavras seguidas usando os determinados sufixos, (na 
horizontal, vertical e diagonal) vence o jogo. 

3º ETAPA 
 ATIVIDADE 3: JOGO FAKE NEWS 

Um membro do grupo, na sua vez pegará uma frase, que contém palavras com ção, ssão, são, 
deverá levantar a placa de acordo com a resposta correspondente: se a afirmação for 
verdadeira, o grupo deve apresentar o lado da placa em que estiver escrito VERDADE. Caso 
contrário, deverá mostrar a placa em que estiver escrito FAKE NEWS. Se acertar, ganha 20 
pontos. Caso contrário passa a vez para o outro grupo que, se acertar recebe os 20 pontos do 
grupo anterior. Vence o grupo que obtiver maior pontuação. 

4º ETAPA 
 ATIVIDADE 4: CAÇA PALAVRAS 

Os alunos deverão identificar no caça-palavra as palavras com os sufixos ção, são, ssão e 
reescrevê-la. 

 ATIVIDADE 
Entregue a cada auno cópias do poema “HONESTIDADE”, de Bráulio Bessa para que seja 
feita uma leitura. Após a leita será entregue uma atividade com algumas palavras que contém 
no texto para serem preenchidas com sufixos ção, são, ssão. Dê um tempo para que eles 
preencham as lacunas. Corrija com os alunos a atividade proposta com o texto. 
 Para isso, solicite três voluntários para colocar a resposta da atividade no quadro. 
Em seguida, pergunte a turma se as respostas estão adequadas ás regularidades dos sufixos. 
Faça as correções se necessário.  
Na___________________________ 
Cora_________________________ 
Corrup._______________________ 
Planta________________________ 
Educa________________________ 
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Cora_________________________ 
  

5º ETAPA 
 ATIVIDADE 5 

Diga aos alunos que eles irão participar de uma brincadeira em dupla na qual deverão procurar 
nos textos “O SEM-BANCO QUE VIROU BANQUEIRO” de Moacyr Sciar e na poesia “A 
AMIZADE ENTRE OHEMEM E O CÃO”, de Bráulio Bessa, palavras com os sufixos –ção, -
são, -são e escrevê-las no caderno. O vencedor deverá ser aquele que coletar o maior número 
de palavras em menor tempo. Construa uma tabela no quadro com três colunas: na primeira, o 
ponto de partida é o sufixo –ÇÃO; na segunda, -SÃO e, por último, -SSÃO. Em dupla, os 
alunos deverão construir essa tabela, no caderno, e preenche-la com as palavras retiradas dos 
textos. Vence a dupla que terminar a tabela em menos tempo. 

 
Proposta de Sequência Didática 

 
Tema: Construindo amigos, conquistando afetos! 

 
1º Momento:  
• Conversa na rodinha com a temática amizade: Pesquise em casa em revistas, gravuras de 
pessoas em situação de demonstração de afeto: abraçando, de mãos dadas, acariciando, etc. Na 
rodinha vá mostrando as gravuras às crianças e pedindo para que eles façam leituras à cerca 
das imagens exibidas. Questione para instigar a discussão: O que estão vendo nessa gravura? 
O que as pessoas estão fazendo? Por que será? Quando é que as pessoas se abraçam? Como 
pode ser o abraço? Por que as pessoas se abraçam? Gostam de abraçar? Por quê? E o aperto de 
mão? (fazer questionamentos acerca de todos esses gestos de afeto e deixar que as crianças 
exprimam seus sentimentos acerca dos mesmos); 
 
¬ Para finalizar a professora pega as gravuras usadas na rodinha e pede para que as crianças 
colem em um mural preparado por ela com o título: 
 
 “Construindo amigos, conquistando afetos!” 
2º Momento: Divida a turma em trios para que reflitam e conversem sobre seus/suas 
professores/as. Oriente os/as alunos/as a procurarem se lembrar de todos/as os/as 
professores/as que têm ou já tiveram. Após essa etapa, os/as alunos/as deverão escolher 
alguns/mas professores/as para produzir cartões com imagens e palavras afetivas direcionadas 
a eles/as, de forma a garantir que a relação de afeto e vínculo se fortaleça a cada dia. 

3º Momento: Reflita com os/as alunos/as sobre o quanto cultivar o afeto na relação professor-
aluno é importante para que a aprendizagem se dê de forma prazerosa e significativa. Procure 
investigar se, em sua história escolar, vivenciaram situações em que a aprendizagem de 
determinado conteúdo se tornou mais fácil e interessante em função da relação de afeto 
estabelecida com o professor e se o contrário também aconteceu. A partir dessas reflexões, 
solicite aos/às alunos/as que se dividam em grupos e criem peças teatrais abordando esta 
temática. Professor/a acompanhe a elaboração das peças e os ensaios, de modo que o conteúdo 
apresentado seja uma forma de promover reflexões gerais acerca do tema e não exponha 
situações particulares, evitando possíveis constrangimentos. 
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Construindo a “Árvore dos Afetos” 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro, pincel, caneta, livros, lápis de cor, papel em branco, cartolina, EVA, cola, caixa de 

som, papel crepom marrom,  

 

AVALIAÇÃO 

- Avaliação informal ao longo da construção das atividades e avaliação somativa diagnóstica para 

analisar o desenvolvimento dos alunos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (DECED) 

CAMPUS DE ARIQUEMES 
 
 
 

Ediana de Souza Oliveira 
Graduanda do 4º Período de Pedagogia 

Maressa Rodrigues de Souza  
Graduanda do 2º Período de Pedagogia 

 

 

 

RELATO DE OBSERVAÇÃO DO 1º ANO C/ESCOLA VENÂNCIO KOTTWITZ 

 

ARIQUEMES/RO 

2018 

O seguinte relato que vou descreve, foi de uma observação que fiz na Escola Venâncio 

Kottwitz, com uma turma do 1º Ano C. A escola se encontra na cidade de Ariquemes-RO. A 

referida escola atende cerca de quatro primeiro 1º ano são eles 1º A, 1º B, 1º C e 1º D. Sendo 

duas turmas no período Matutino e duas no período Vespertino. No entanto o meu relato é 

baseado na turma do 1º ano C no período vespertino. 

A seleção da Escola para observação vem de um projeto cujo estou participando, da 

Universidade Federal de Rondônia UNIR. No entanto buscaram atender as redes de escolas 

com pouco índice de desenvolvimento dos alunos. No primeiro dia à escola fomos à 

companhia da nossa supervisora Márcia apresentadas à Diretora e à coordenadora Rose e 

também para conhecer a escola que iríamos fazer o acompanhamento. 

O nosso primeiro dia de observação iniciou-se as 13: 15 até 17: 30 horas. Em contra partida 

em primeiro momento ao observar a escola vimos que sua estrutura física não é das melhores, 

alunos estudando em salas de professores sem ter uma sala própria, não tem uma biblioteca de 

uso para seu melhor desenvolvimento, a água que é oferecida aos alunos é em temperatura 

ambiente, porém como é muito calor a água não refrigerada. A merenda que a escola pode 

oferecer nos dias que observei é uma sopa, ou mingau, mas como é muito calor no período da 

tarde muitos alunos não se interessam a comer ao contrario de outros que comem e repetem. 

Na sala em que nos estamos desenvolvendo o programa PIBID consta na lista de chamada 

cerca de 30 alunos entre eles apenas três recebem o bolsa família. Voltando a estrutura da 
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Escola os alunos não têm um lugar específico para desenvolver atividades ao ar livre, o 

parquinho da escola está em total desabilitado de receber as crianças, pois suas estruturas 

estão abaladas alguns enferrujados outros faltando partes o que colocam em risco os alunos. 

Atrás da escola também tem um projeto de horta que esta inacabada e está cheio de matos. 

Seria isso uma coincidência? 

(FOTO DA HORTA E DO PARQUE):
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Nos dias de observação, chegamos à escola, cerca de minutos depois bate o sino eles fazem 

uma fila em seguida cantam o Hino Nacional fazem uma oração e vão para sala. Ao chegarem 

à sala a professora canta uma musica e às vezes faz uma leitura, mas às vezes não por não dar 

tempo. Após isso a professora passa o cabeçário no quadro para eles copiarem. Alguns 

copiam muito bem, porém outros são descontraídos e dispersos nisso acabam enrolando e 

copiando pela metade, porém se ficarem muito tempo sem tarefa os alunos começam a fazer 

bagunça e então a professora acaba passando outras tarefas para fazer com que eles fiquem 

quietos.  
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Quando essa estratégia não resolve e alguns continuam fazendo bagunça e não faz à tarefa a 

professora os coloca no cantinho do pensamento virado para a parede ou então os deixam sem 

recreio. Cerca de horas é servido a merenda, logo após eles vão ao banheiro depois vão beber 

água e voltam para sala fazer mais atividades que às vezes são passadas no quadro ou são 

dadas em papel para fazerem e colarem no caderno. Alguns alunos são pré-silábicos, outros 

com valor sonoro outros sem valor sonoro. Dos alunos que compõe a sala cerca de 8 (oito) 

são Pré, 8 S.A, 10 A.C.V.S  e 4 A.S.V. observa-se então que meio caminha já está andando, 

porém ainda temos alguns alunos que estão com dificuldades de associarem os sons das letras. 

Portanto observamos que algumas crianças trocam as letras de acordo com o valor sonoro 

delas.  
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Continuando as observações no outro dia chegamos não contamos o hino por motivo 

desconhecido por nós, porém fomos para sala onde os alunos novamente cantaram uma 

musiquinha, em seguida uma aluninha foi até a frente da sala e contou uma historinha para os 

demais colegas, aluna por sinal que já sabe ler depois a professora aproveita a tarefa que 

estava no quadro que a professora no período matutino havia passado e pediu para que eles 

copiassem e fizessem a tarefa. Em seguida passou uma atividade chamada de acróstico, na 
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qual retratava as parte que compõe a arvore: raiz, caule, folha, fruto e flor e pediu para que 

eles escrevessem. No outro dia de observação a professora trabalhou a matemática, matéria 

por sinal que eles estão dominando, apesar de que tem alguns que não se interessam para fazer 

por ser passada no quadro, mas quando são impressas e entregue a eles criam mais um animo 

para fazer. Notamos que a professora não trabalha muito com alfabeto móvel nem jogos o que 

poderia chamar mais a atenção dos alunos inclusive daqueles que estão desanimados de fazer 

a tarefa. Observamos também que a professora ensina para eles o “acordo” como pedir 

licença, me empresta, posso entrar, pedir desculpas entre outros. Nos dias que estávamos na 

sala e a professora passava a tarefa eles vinham muito pedir nossa ajuda para fazer e nisso que 

vimos quem trocam palavras ou não faz as sílabas inteiras e conseqüentemente quem não 

vinha pedir nossa ajuda sabia fazer. A professora faz uma fileira de fila na sala separando 

quem esta alfabética e quem não está não desenvolve trabalhos em grupo nem jogos que 

desperte a curiosidade das crianças. 

Análise das observações 

Algumas atividades passadas pela professora são de extrema importância, porém algumas 

notamos que não chamam muito a atenção das crianças por serem perplexas demais e elas dão 

conta que não conseguem fazer, no entanto algumas fazem, mas a outras não conseguem e 

assim quem já sabe acaba aprendendo mais e quem não sabe acaba regredindo. Notamos 

também como seriam importantes os jogos desenvolvidos com as crianças e como seria 

melhor se ela trabalhasse com o alfabeto e os números móveis. Pois a criança quando tem 

contato com a estrutura com o sentir das coisas eles acabam melhor memorizando o objeto. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 
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Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

PERÍODO:AGOSTO DE 2018/ JANEIRO DE 2020

 

BOLSISTAS 

 

Daniela Fernandes Dalla Costa 

 

Letícia Ferreira de Souza 

 

LOCAL: 

 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Levi Alves de 
Freitas 

 

SUPERVISORA 

 

Danileny de Souza 

 

 

O presente relatório contém descrição das 
atividades desenvolvidas durante o 
período de execução do projeto 
institucional PIBID, sob a coordenação da 
Prof a Ma. Márcia Ângela Pat

  

 

 

 

 

 

PERÍODO:AGOSTO DE 2018/ JANEIRO DE 2020 
FINAL 

Fundamental Professor Levi Alves de 

O presente relatório contém descrição das 
atividades desenvolvidas durante o 
período de execução do projeto 
institucional PIBID, sob a coordenação da 

. Márcia Ângela Patrícia. 
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1- FORMAÇÕES  

 

Ao darmos início a participação no PIBID, primeiro foi a participação na seleção do 
Programa. 

Ao iniciarmos as atividades
UNIR, geralmente duas vezes na semana
desenvolveu com os bolsistas 40 horas de estudos
á alfabetização infantil, que foi o foco de todo o trabalho.

De início foi apresentado um contexto geral da alfabetização no Brasil, com índices 
que demonstram os problemas relacionados a esse nível de ensino, sendo uma grande maioria 
de alunos do ciclo de alfabetização que terminam, ou chegam ao terceiro ano sem dominar a 
leitura, a escrita e os códigos matemáticos (dados principalmente da ANA 
Nacional da Alfabetização 

Na sequência nos foi apresentado o desenvolvimento da criança e
Vygotsky e Piaget, relacionando
construtivistas e histórico-cultutal, ao passo de entendermos que o que tem ocorrido no Brasil, 
inclusive nas políticas públicas para a alfabetização, que de
encaminhamento metodológico par alfabetizar nossas crianças é por meio do construtivismo

Nas formações trabalhamos com as temáticas relacionadas à oralidade. Escrita, 
gêneros textuais, ludicidade, interdisciplinaridade e a imp
a considerar os múltiplos elementos contidos em um único tema ou texto como instrumento 
motivador/disparador para inúmeras possibilidades de estudos e conhecimentos na 
alfabetização, daí, trabalha
Luiz Gasparin, “Uma Didática Para a Pedagogia Histórico Crítica”, “Essa nova postura 
implica trabalhar os conteúdos de forma contextualizada em todas as áreas do conhecimento 
humano. [...] Consequentemente os conteúdos reúnem dimensões conceituais científicas, 
históricas, econômicas, ideológicas, políticas, culturais, educacionais que devem ser 
explicitadas e apreendidas no processo ensino

No segundo semestre
textuais na alfabetização, temática que inserimos nos planejamentos até o final das atividades.

 

2- AMBIENTAÇÃO  

 

Sequencialmente foi 
Levi Alves de Freitas. Fomos apresentadas à escola, da parte da
a supervisora do programa na escola, 
onde fomos apresentadas aos ambientes e funcionários. Também já fomos orientad
nos dirigir, nos reportar para cada situação. 
Professora da turma que iríamos atuar.

 

 

Ao darmos início a participação no PIBID, primeiro foi a participação na seleção do 

o iniciarmos as atividades, tivemos as formações que aconteceram no campus da 
UNIR, geralmente duas vezes na semana, onde a professora coordenadora 
desenvolveu com os bolsistas 40 horas de estudos formativos referentes 
á alfabetização infantil, que foi o foco de todo o trabalho. 

De início foi apresentado um contexto geral da alfabetização no Brasil, com índices 
que demonstram os problemas relacionados a esse nível de ensino, sendo uma grande maioria 

ciclo de alfabetização que terminam, ou chegam ao terceiro ano sem dominar a 
leitura, a escrita e os códigos matemáticos (dados principalmente da ANA 
Nacional da Alfabetização -). 

Na sequência nos foi apresentado o desenvolvimento da criança e
Vygotsky e Piaget, relacionando-os aos métodos de alfabetização, em perspectivas 

cultutal, ao passo de entendermos que o que tem ocorrido no Brasil, 
inclusive nas políticas públicas para a alfabetização, que desde a década de 1980/1990 o 
encaminhamento metodológico par alfabetizar nossas crianças é por meio do construtivismo

Nas formações trabalhamos com as temáticas relacionadas à oralidade. Escrita, 
gêneros textuais, ludicidade, interdisciplinaridade e a importância do planejamento, de forma 
a considerar os múltiplos elementos contidos em um único tema ou texto como instrumento 
motivador/disparador para inúmeras possibilidades de estudos e conhecimentos na 

trabalharmos com a sequência didática, fundamentadas no livro de João 
Luiz Gasparin, “Uma Didática Para a Pedagogia Histórico Crítica”, “Essa nova postura 
implica trabalhar os conteúdos de forma contextualizada em todas as áreas do conhecimento 

uentemente os conteúdos reúnem dimensões conceituais científicas, 
históricas, econômicas, ideológicas, políticas, culturais, educacionais que devem ser 
explicitadas e apreendidas no processo ensino-aprendizagem”. (GASPARIN, 2012, p. 2).

No segundo semestre, as formações foram referentes ao trabalho com os gêneros 
textuais na alfabetização, temática que inserimos nos planejamentos até o final das atividades.

 

Sequencialmente foi realizado o momento de ambientação com a escola E.M.E.I.E.F 
s. Fomos apresentadas à escola, da parte da coordenadora do Subprojeto e 

a supervisora do programa na escola, sendo acompanhadas também pela diretora da mesma, 
fomos apresentadas aos ambientes e funcionários. Também já fomos orientad

nos dirigir, nos reportar para cada situação. Na oportunidade fomos também apresentados à 
amos atuar. 

Ao darmos início a participação no PIBID, primeiro foi a participação na seleção do 

tivemos as formações que aconteceram no campus da 
a professora coordenadora do subprojeto 

referentes a temas relacionados 

De início foi apresentado um contexto geral da alfabetização no Brasil, com índices 
que demonstram os problemas relacionados a esse nível de ensino, sendo uma grande maioria 

ciclo de alfabetização que terminam, ou chegam ao terceiro ano sem dominar a 
leitura, a escrita e os códigos matemáticos (dados principalmente da ANA – Avaliação 

Na sequência nos foi apresentado o desenvolvimento da criança em perspectivas de 
os aos métodos de alfabetização, em perspectivas 

cultutal, ao passo de entendermos que o que tem ocorrido no Brasil, 
sde a década de 1980/1990 o 

encaminhamento metodológico par alfabetizar nossas crianças é por meio do construtivismo.  
Nas formações trabalhamos com as temáticas relacionadas à oralidade. Escrita, 

ortância do planejamento, de forma 
a considerar os múltiplos elementos contidos em um único tema ou texto como instrumento 
motivador/disparador para inúmeras possibilidades de estudos e conhecimentos na 

mos com a sequência didática, fundamentadas no livro de João 
Luiz Gasparin, “Uma Didática Para a Pedagogia Histórico Crítica”, “Essa nova postura 
implica trabalhar os conteúdos de forma contextualizada em todas as áreas do conhecimento 

uentemente os conteúdos reúnem dimensões conceituais científicas, 
históricas, econômicas, ideológicas, políticas, culturais, educacionais que devem ser 

PARIN, 2012, p. 2). 
, as formações foram referentes ao trabalho com os gêneros 

textuais na alfabetização, temática que inserimos nos planejamentos até o final das atividades. 

realizado o momento de ambientação com a escola E.M.E.I.E.F 
coordenadora do Subprojeto e 

sendo acompanhadas também pela diretora da mesma, 
fomos apresentadas aos ambientes e funcionários. Também já fomos orientadas a quem 

Na oportunidade fomos também apresentados à 
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3- OBSERVAÇÃO 

 

Relatório de observação 
A observação foi realizada na E.M.E.F Professor Levi Alves de Freitas, na turma 

a escola só trabalha com turmas do 1° ao 6°.
Na primeira semana, foi observado que os alunos que não fizesse os deveres ou 

brigassem em sala perderiam sete minutos do recreio, aqueles que acumulassem tarefas iriam 
terminar na aula de educação física. 
ficar em silêncio, interrompendo a fala da professora, na hora de explicar ou corrigir eles não 
a deixam, ficam gritando quase a aula inteira. Quando ela vai corrigir caderno fila a fila eles a 
rodeiam não deixando ela corrigir o caderno.  

Todo tempo eles vão até ela pedindo para apontar os lápis. A professora passa as 
atividades e alguns fazem e outros não, sendo que a maioria possui dificuldades em cálculos 
básicos mesmo tendo a tabuada pregada na parede
e explica, mas eles não ficam quietos prestando atenção nela. 

Na segunda semana ocorreu o momento cívico na escola, onde foram entregues 
certificados para os alunos destaques do bimestre, e prêmios do concurso 
frases entre outros. Logo ao voltarmos para a sala presenciamos um desentendimento entre 
dois alunos na qual um pegou o lápis do outro novo e o quebrou alegando que era dele. Na 
conversa da professora entre os dois ela falou que os lápis
gravados. 

A estrutura da sala: o ar condicionado na primeira semana funcionava bem, porém nos 
dias que se seguiram o ar começou a pingar dentro da sala, gelando pouco, foi colocado um 
balde para tentar conter a água e não 
com aquela água durante a aula. As cadeiras estão enferrujadas, as paredes descascadas, 
mesas sem suportes e contém na sala cartazes, tabuadas, alfabeto, armário onde guarda livros 
e outros materiais e armário de aço onde é guardado os livros didáticos.

A escola possui duas entradas uma na frente e outra atrás onde fica o estacionamento. 
As portas das salas a maioria são portas improvisadas, não possuindo fechaduras adequadas, a 
sala de vídeo não possui ar
apenas dois ventiladores. A biblioteca da escola está desativada, e o espaço é pequeno, os 
livros são colocados nas prateleiras de forma desorganizadas. 

A quadra foi construída a cinco ano
grande porém as grades onde divide a quadra da arquibancada
de se machucar é grande, as paredes estão danificadas e riscadas o piso do banheiro é 
encardido e os vasos sanitári

Horários 
1- 13:20 entrada dos alunos;
2- 14:10 lanche;
3- 15:30 recreio;

 

A observação foi realizada na E.M.E.F Professor Levi Alves de Freitas, na turma 
a escola só trabalha com turmas do 1° ao 6°. 

Na primeira semana, foi observado que os alunos que não fizesse os deveres ou 
brigassem em sala perderiam sete minutos do recreio, aqueles que acumulassem tarefas iriam 
terminar na aula de educação física. Os alunos do começo ao final da aula não conseguem 
ficar em silêncio, interrompendo a fala da professora, na hora de explicar ou corrigir eles não 
a deixam, ficam gritando quase a aula inteira. Quando ela vai corrigir caderno fila a fila eles a 

deixando ela corrigir o caderno.   
Todo tempo eles vão até ela pedindo para apontar os lápis. A professora passa as 

atividades e alguns fazem e outros não, sendo que a maioria possui dificuldades em cálculos 
básicos mesmo tendo a tabuada pregada na parede para consulta. Em relação as provas, ela lê 

mas eles não ficam quietos prestando atenção nela.  
Na segunda semana ocorreu o momento cívico na escola, onde foram entregues 

certificados para os alunos destaques do bimestre, e prêmios do concurso 
frases entre outros. Logo ao voltarmos para a sala presenciamos um desentendimento entre 
dois alunos na qual um pegou o lápis do outro novo e o quebrou alegando que era dele. Na 
conversa da professora entre os dois ela falou que os lápis deveriam ter os nomes dos alunos 

A estrutura da sala: o ar condicionado na primeira semana funcionava bem, porém nos 
dias que se seguiram o ar começou a pingar dentro da sala, gelando pouco, foi colocado um 
balde para tentar conter a água e não molhar o chão porém alguns alunos ficavam brincando 
com aquela água durante a aula. As cadeiras estão enferrujadas, as paredes descascadas, 
mesas sem suportes e contém na sala cartazes, tabuadas, alfabeto, armário onde guarda livros 

mário de aço onde é guardado os livros didáticos. 
A escola possui duas entradas uma na frente e outra atrás onde fica o estacionamento. 

As portas das salas a maioria são portas improvisadas, não possuindo fechaduras adequadas, a 
-condicionado, onde os alunos assistem filmes no calor pois possui 

apenas dois ventiladores. A biblioteca da escola está desativada, e o espaço é pequeno, os 
livros são colocados nas prateleiras de forma desorganizadas.  

A quadra foi construída a cinco anos atrás, mas atualmente ela possui uma estrutura 
grande porém as grades onde divide a quadra da arquibancada, a maioria arrancadas, o perigo 
de se machucar é grande, as paredes estão danificadas e riscadas o piso do banheiro é 
encardido e os vasos sanitários a maioria não possui tampas.  

13:20 entrada dos alunos; 
14:10 lanche; 
15:30 recreio; 

A observação foi realizada na E.M.E.F Professor Levi Alves de Freitas, na turma 3°F, 

Na primeira semana, foi observado que os alunos que não fizesse os deveres ou 
brigassem em sala perderiam sete minutos do recreio, aqueles que acumulassem tarefas iriam 

Os alunos do começo ao final da aula não conseguem 
ficar em silêncio, interrompendo a fala da professora, na hora de explicar ou corrigir eles não 
a deixam, ficam gritando quase a aula inteira. Quando ela vai corrigir caderno fila a fila eles a 

Todo tempo eles vão até ela pedindo para apontar os lápis. A professora passa as 
atividades e alguns fazem e outros não, sendo que a maioria possui dificuldades em cálculos 

para consulta. Em relação as provas, ela lê 

Na segunda semana ocorreu o momento cívico na escola, onde foram entregues 
certificados para os alunos destaques do bimestre, e prêmios do concurso de melhor desenho, 
frases entre outros. Logo ao voltarmos para a sala presenciamos um desentendimento entre 
dois alunos na qual um pegou o lápis do outro novo e o quebrou alegando que era dele. Na 

deveriam ter os nomes dos alunos 

A estrutura da sala: o ar condicionado na primeira semana funcionava bem, porém nos 
dias que se seguiram o ar começou a pingar dentro da sala, gelando pouco, foi colocado um 

molhar o chão porém alguns alunos ficavam brincando 
com aquela água durante a aula. As cadeiras estão enferrujadas, as paredes descascadas, 
mesas sem suportes e contém na sala cartazes, tabuadas, alfabeto, armário onde guarda livros 

 
A escola possui duas entradas uma na frente e outra atrás onde fica o estacionamento. 

As portas das salas a maioria são portas improvisadas, não possuindo fechaduras adequadas, a 
condicionado, onde os alunos assistem filmes no calor pois possui 

apenas dois ventiladores. A biblioteca da escola está desativada, e o espaço é pequeno, os 

s atrás, mas atualmente ela possui uma estrutura 
a maioria arrancadas, o perigo 

de se machucar é grande, as paredes estão danificadas e riscadas o piso do banheiro é 
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4- 17:30 saída.
 

4- 2º SEMESTRE 2018  (Início das atividades de docência PIBID

aprendizagem em língua portuguesa 

• Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 
e respeitando os turnos de fala.

• Escutar, com atenção, textos de diferentes gêneros
• Relacionar fala e escrita
• Ler textos não verbais, em diferentes suportes.
• Reconhecer as finalidades de textos lidos (pelo professor ou pelas crianças).
• Ler em voz alta, com fluência, em diferentes situações.
• Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo 

professor ou por outro leitor experiente
• Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades
• Conhecer e fazer uso da grafia convencional das palavras com correspondências 

regulares contextuais entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro (C/QU; G/GU; 
R/RR; SA/SO/SU em início de palavra; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U/E ou I em sílaba 
final; M e N nasalizando final de sílaba; NH; Ã e ÃO em final de substantivos e 
adjetivos). 

• Identificar semelhanças sonoras em sílabas e em rimas.
• Pontuar o texto. 

Direitos de aprendizagem de matemática

• Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do es
geométricos — esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos 
uso obrigatório de nomenclatura.

• Reconhecer corpos redondos e não redondos (poliédricos).
• Construir e representar formas geométricas planas, reconhe

informalmente características como número de lados e de vértices.
• Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na 

resolução de situações
Direitos de aprendizagem de ciências da natureza

• Nomear diversos sistemas do organismo humano. (nutrição e sustentação).
• Relacionar uma dieta saudável a um bom funcionamento do corpo e manutenção da 

saúde. 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas
Professoras: Daniela Fernandes Dalla Costa e Leticia Ferreira de Souza
Serie: 3°F 

 

 

17:30 saída. 

Início das atividades de docência PIBID 

aprendizagem em língua portuguesa  

Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 
e respeitando os turnos de fala. 
Escutar, com atenção, textos de diferentes gêneros 
Relacionar fala e escrita 
Ler textos não verbais, em diferentes suportes. 
Reconhecer as finalidades de textos lidos (pelo professor ou pelas crianças).

voz alta, com fluência, em diferentes situações. 
Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo 
professor ou por outro leitor experiente 
Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades
Conhecer e fazer uso da grafia convencional das palavras com correspondências 
regulares contextuais entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro (C/QU; G/GU; 
R/RR; SA/SO/SU em início de palavra; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U/E ou I em sílaba 

e N nasalizando final de sílaba; NH; Ã e ÃO em final de substantivos e 

Identificar semelhanças sonoras em sílabas e em rimas. 

Direitos de aprendizagem de matemática 

Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do es
esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos 

uso obrigatório de nomenclatura. 
Reconhecer corpos redondos e não redondos (poliédricos). 
Construir e representar formas geométricas planas, reconhe
informalmente características como número de lados e de vértices.
Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na 
resolução de situações-problema em Matemática e em outras áreas do conhecimento.

ireitos de aprendizagem de ciências da natureza 

Nomear diversos sistemas do organismo humano. (nutrição e sustentação).
Relacionar uma dieta saudável a um bom funcionamento do corpo e manutenção da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas
Professoras: Daniela Fernandes Dalla Costa e Leticia Ferreira de Souza 

Período: Vespertino Carga Horária 40 horas

 

Dir
eito
s de 

Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, argumentando 

Reconhecer as finalidades de textos lidos (pelo professor ou pelas crianças). 

Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo 

Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades 
Conhecer e fazer uso da grafia convencional das palavras com correspondências 
regulares contextuais entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro (C/QU; G/GU; 
R/RR; SA/SO/SU em início de palavra; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U/E ou I em sílaba 

e N nasalizando final de sílaba; NH; Ã e ÃO em final de substantivos e 

Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do espaço físico e objetos 
esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos — sem 

Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e descrevendo 
informalmente características como número de lados e de vértices. 
Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na 

problema em Matemática e em outras áreas do conhecimento. 

Nomear diversos sistemas do organismo humano. (nutrição e sustentação). 
Relacionar uma dieta saudável a um bom funcionamento do corpo e manutenção da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas 
 

Carga Horária 40 horas 
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• Entender a importância da preservação e cuidado com
da saúde; 

• Nomear as mudanças de fases da água.
• Reconhecer a importância da água no ambiente.
• Reconhecer a importância da água tratada ou potável para a saúde.
• Reconhecer a importância do ar no solo, na água e na respiração.

 

Aula 09/10/2018 

Conteúdo a ser trabalhado: 
• Regras em sala de aula;
• Cuidados com os materia
• Leitura  

Objetivos:  
• Mostrar aos alunos a importância das regras em sala para uma boa convivência e 

respeito mútuo;  
Objetivos específicos: 

• Despertar o interesse
• Fazer com que eles refletirem sobre a importância com

• Realizar uma roda de conversa sobre a 
Desenvolvimento 

No primeiro momento iremos separa
regras para eles pintarem, e após isso, juntos serão colados no cartaz e pregados na parede.
 No segundo momento será realizado uma leitura de leite, sobre o respeito, realizando 
uma roda de conversa, mostrando a importância do r
atividade reflexiva. 
Materiais  

• Cartolina; 
• Cola; 
• Tesouras; 
• Lápis de cor; 
• Folha sulfite; 
• Fita adesiva. 

Avaliação 
A avaliação será realizada através de atividades em sala e de forma oral.

 

Aula 18/10/2018 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa 

• O alfabeto 
• Silabas tônicas  

 

Entender a importância da preservação e cuidado com o próprio corpo, tanto no campo 

Nomear as mudanças de fases da água. 
Reconhecer a importância da água no ambiente. 
Reconhecer a importância da água tratada ou potável para a saúde.
Reconhecer a importância do ar no solo, na água e na respiração.

 
Regras em sala de aula; 
Cuidados com os materiais 

Mostrar aos alunos a importância das regras em sala para uma boa convivência e 

Despertar o interesse em respeitar as regras da sala; 
eles refletirem sobre a importância com os cuidados com os materiais;

Realizar uma roda de conversa sobre a leitura e aplicar uma atividade.

No primeiro momento iremos separa-los em grupo, distribuindo as imagens com as 
regras para eles pintarem, e após isso, juntos serão colados no cartaz e pregados na parede.

No segundo momento será realizado uma leitura de leite, sobre o respeito, realizando 
uma roda de conversa, mostrando a importância do respeito e depois serão realizados uma 

A avaliação será realizada através de atividades em sala e de forma oral.

Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa  

o próprio corpo, tanto no campo 

Reconhecer a importância da água tratada ou potável para a saúde. 
Reconhecer a importância do ar no solo, na água e na respiração. 

Mostrar aos alunos a importância das regras em sala para uma boa convivência e 

os cuidados com os materiais; 

e aplicar uma atividade. 

ribuindo as imagens com as 
regras para eles pintarem, e após isso, juntos serão colados no cartaz e pregados na parede. 

No segundo momento será realizado uma leitura de leite, sobre o respeito, realizando 
espeito e depois serão realizados uma 

A avaliação será realizada através de atividades em sala e de forma oral. 
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Objetivos: 

• Consolidar os conhecimentos já passado sobre o alfabeto, as silabas tônicas,
Objetos específicos: 

• Ensinar as atividades propostas na língua portuguesa, de forma lúdica;
 
Desenvolvimento 

No primeiro momento, irá ser passado o alfabeto fazendo uma discussão sobre as 
letras maiúsculas e minúsculas, e onde são utilizadas e sobre a questão de nomes próprios e 
comuns. 

No segundo momento, irá ser trabalhado a sílaba tônica e sua 
Materiais  

• Quadro  
• Pincel 
• Atividades de fixação.

Avaliação 
 O aluno será avaliado através das dinâmicas e das atividades produzidas por eles.
 
 

Aula dia 23/10/2018

Conteúdo a ser trabalhado: Matemática
• Sólidos geométricos
• Comparação de 

• Números romanos 
Objetivos: 
• Introduzir os conhecimentos sobre os sólidos geométricos e os números romanos.
Objetivos específicos 
• Utilizar métodos visuais para a comparação das figuras geométricas, usando formas do 
dia a dia delas. 
• Explicar em que é utilizado os números romanos;
Desenvolvimento  
 Iniciaremos a aula com uma leitura de leite sobre a geometria aplicando junto a ela 
uma atividade com os alunos.

 Logo após a leitura será iniciado a explicação dos sólidos geométricos com 
comparação de figuras do seu dia a dia. E aplicação de fixação.
 No último momento será explicado aonde vemos os números romanos e para que 
serve e atividades de fixação
Materiais 
• Formas geométricas 
• Jogo das formas  

 

Consolidar os conhecimentos já passado sobre o alfabeto, as silabas tônicas,

Ensinar as atividades propostas na língua portuguesa, de forma lúdica;

No primeiro momento, irá ser passado o alfabeto fazendo uma discussão sobre as 
letras maiúsculas e minúsculas, e onde são utilizadas e sobre a questão de nomes próprios e 

No segundo momento, irá ser trabalhado a sílaba tônica e sua classificação. 

Atividades de fixação. 

O aluno será avaliado através das dinâmicas e das atividades produzidas por eles.

Aula dia 23/10/2018 

Conteúdo a ser trabalhado: Matemática 
Sólidos geométricos 
Comparação de figuras 

Introduzir os conhecimentos sobre os sólidos geométricos e os números romanos.

Utilizar métodos visuais para a comparação das figuras geométricas, usando formas do 

utilizado os números romanos; 

Iniciaremos a aula com uma leitura de leite sobre a geometria aplicando junto a ela 
uma atividade com os alunos. 

Logo após a leitura será iniciado a explicação dos sólidos geométricos com 
as do seu dia a dia. E aplicação de fixação. 

No último momento será explicado aonde vemos os números romanos e para que 
serve e atividades de fixação 

Formas geométricas  

Consolidar os conhecimentos já passado sobre o alfabeto, as silabas tônicas, 

Ensinar as atividades propostas na língua portuguesa, de forma lúdica; 

No primeiro momento, irá ser passado o alfabeto fazendo uma discussão sobre as 
letras maiúsculas e minúsculas, e onde são utilizadas e sobre a questão de nomes próprios e 

classificação.  

O aluno será avaliado através das dinâmicas e das atividades produzidas por eles. 

Introduzir os conhecimentos sobre os sólidos geométricos e os números romanos. 

Utilizar métodos visuais para a comparação das figuras geométricas, usando formas do 

Iniciaremos a aula com uma leitura de leite sobre a geometria aplicando junto a ela 

Logo após a leitura será iniciado a explicação dos sólidos geométricos com 

No último momento será explicado aonde vemos os números romanos e para que 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 59



 

  

 

• Atividades de fixação
Avaliação  
  A avaliação será realizada através das atividades explicadas.
Aula dia 25/10/2018 
Conteúdo a serem trabalhados: Ciências

• Tabuada; 
• Horas, minutos e segundos

Objetivos: 
• Fixar os conhecimentos sobre a tabuada
• Ensinar sobre como ver as horas, os minutos e segundos.

Objetivos específicos: 
• Constatar o desempenho nas atividades propostas, o nível de conhecimento adquirido

Desenvolvimento  
 No primeiro momento foi passado sobre as horas e minutos, e logo em seguida foi 
passado uma dinâmica onde eles tinham que apontar a hora 
confeccionado pelas professoras em formato de gato.
 No segundo momento foi realizado a dinâmica da tabuada estourada, onde no quadro 
tinhas vários balões colados, onde eles tinham que estourar e falar o resultado da tabuada qu
estava no balão.  
 
Materiais  

• Balão  
• Relógio confeccionado 
• Quadro  
• Pincel  

Avaliação  
A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 

Aula dia 30/10/2018 

Conteúdo a serem trabalhados  
• Carta e Bilhete 
• Ortografia “X” e do “CH”
• Divisão 

Objetivos: 
• Falar a importância da carta e o bilhete e a ortografia.
• Trabalhar a divisão com os alunos;

Objetivos específicos: 
• Mostrar a diferença da carta e o bilhete e em qual momento devem ser utilizados;

Desenvolvimento  

 

Atividades de fixação 

realizada através das atividades explicadas. 

Conteúdo a serem trabalhados: Ciências 

Horas, minutos e segundos 

Fixar os conhecimentos sobre a tabuada 
Ensinar sobre como ver as horas, os minutos e segundos. 

Constatar o desempenho nas atividades propostas, o nível de conhecimento adquirido

No primeiro momento foi passado sobre as horas e minutos, e logo em seguida foi 
passado uma dinâmica onde eles tinham que apontar a hora escrita no quadro no relógio 
confeccionado pelas professoras em formato de gato. 

No segundo momento foi realizado a dinâmica da tabuada estourada, onde no quadro 
tinhas vários balões colados, onde eles tinham que estourar e falar o resultado da tabuada qu

Relógio confeccionado  

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

Conteúdo a serem trabalhados   

Ortografia “X” e do “CH” 

Falar a importância da carta e o bilhete e a ortografia. 
Trabalhar a divisão com os alunos; 

Mostrar a diferença da carta e o bilhete e em qual momento devem ser utilizados;

Constatar o desempenho nas atividades propostas, o nível de conhecimento adquirido 

No primeiro momento foi passado sobre as horas e minutos, e logo em seguida foi 
escrita no quadro no relógio 

No segundo momento foi realizado a dinâmica da tabuada estourada, onde no quadro 
tinhas vários balões colados, onde eles tinham que estourar e falar o resultado da tabuada que 

 

Mostrar a diferença da carta e o bilhete e em qual momento devem ser utilizados; 
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No primeiro momento será passado
sorteio entre os alunos presentes, onde o quem tirar o nome sorteado terá que escrever uma 
carta para este aluno, e no bilhete será deixado a livre escolha para quem eles vão escrever. 

No segundo momento se
e logo em seguida será passado a divisão.
Materiais  

• Quadro  
• Atividades de fixação
• Pincel  

Avaliação  
A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 
Aula do dia 01/11/2018 
Conteúdo a serem aplicados:

• Partes dos vegetais 
 
Objetivos: 

• Apresentar os vegetais e como são divididos
Objetivos específicos: 

• Mostrar como são divididos os vegetais e de cada parte deles.
Desenvolvimento 
 No primeiro momento, será passado as partes dos v
de casa parte que compõe, como exemplo será mostrado uma orquídea.
Materiais 

• Quadro  
• Pincel  
• Atividades de fixação

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

Aula dia 07/11/2018 

Conteúdo a ser aplicado: 
• Correção do “X” e “CH”
• Ar  
• Plantas e Vegetais. 

Objetivos: 
Apresentar a importância do ar 
Objetivos específicos 

• Explicar sobre a importância do ar, como é formado.
Mostrar os diversos tipos de solo e quais são ideais para a agricultura. 

Desenvolvimento 

 

No primeiro momento será passado a carta e o bilhete, na carta será realizado um 
sorteio entre os alunos presentes, onde o quem tirar o nome sorteado terá que escrever uma 
carta para este aluno, e no bilhete será deixado a livre escolha para quem eles vão escrever. 

No segundo momento será passado a ortografia do “X” e “CH”, onde utilizar cada um, 
e logo em seguida será passado a divisão. 

Atividades de fixação 

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

Conteúdo a serem aplicados: 
 

Apresentar os vegetais e como são divididos. 

Mostrar como são divididos os vegetais e de cada parte deles. 

No primeiro momento, será passado as partes dos vegetais, mostrando a importância 
de casa parte que compõe, como exemplo será mostrado uma orquídea. 

Atividades de fixação 
A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

Correção do “X” e “CH” 

 

a importância do ar  
Objetivos específicos  

Explicar sobre a importância do ar, como é formado. 
Mostrar os diversos tipos de solo e quais são ideais para a agricultura. 

a carta e o bilhete, na carta será realizado um 
sorteio entre os alunos presentes, onde o quem tirar o nome sorteado terá que escrever uma 
carta para este aluno, e no bilhete será deixado a livre escolha para quem eles vão escrever.  

rá passado a ortografia do “X” e “CH”, onde utilizar cada um, 

 

egetais, mostrando a importância 
 

Mostrar os diversos tipos de solo e quais são ideais para a agricultura.  
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 No primeiro momento será passado o a correção sobre a atividade do “X” e “CH” e 
logo em seguida será proposto que eles produzam um desenho sobre as plantas.
 No segundo momento será passado sobre o ar, a importância dele, como é formado, a
diferença entre inspiração e expiração e sobre a respiração celular.
 
Materiais  

• Quadro  
• Pincel  
• Atividade de fixação;

Avaliação  
A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 
Aula dia 08/11/2018 
Conteúdo a serem aplicados 

• Solo  
• Alimentação Saudável

Objetivos: 

• Mostrar os tipos de solos
Objetivos específicos: 

Mostrar os diversos tipos de solo e quais são ideais para a agricultura. 

Desenvolvimento 

 No segundo momento será passado o conteúdo de solos e a classificação, sendo 
mostrado imagens de cada um deles e quais são ideais para o cultivo e logo em seguida 
será passado uma atividade sobre os solos.

  No segundo momento será lido um texto e eles terão que produzir um pequeno texto 
com o mesmo tema lido, e logo em seguida ele

Materiais 
• Balões; 
• Alfinetes; 
• Folhas. 

Avaliação 
A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 

Aula dia 13/11/2018 

Conteúdo a serem aplicados 
• Quilombos; 
• Meios de transportes.

 

No primeiro momento será passado o a correção sobre a atividade do “X” e “CH” e 
logo em seguida será proposto que eles produzam um desenho sobre as plantas.

No segundo momento será passado sobre o ar, a importância dele, como é formado, a
diferença entre inspiração e expiração e sobre a respiração celular. 

Atividade de fixação; 

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

Conteúdo a serem aplicados  

Alimentação Saudável 

Mostrar os tipos de solos 

Mostrar os diversos tipos de solo e quais são ideais para a agricultura. 

No segundo momento será passado o conteúdo de solos e a classificação, sendo 
mostrado imagens de cada um deles e quais são ideais para o cultivo e logo em seguida 
será passado uma atividade sobre os solos. 

No segundo momento será lido um texto e eles terão que produzir um pequeno texto 
com o mesmo tema lido, e logo em seguida eles irão ler o próprio texto.

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

Conteúdo a serem aplicados  

Meios de transportes. 

No primeiro momento será passado o a correção sobre a atividade do “X” e “CH” e 
logo em seguida será proposto que eles produzam um desenho sobre as plantas. 

No segundo momento será passado sobre o ar, a importância dele, como é formado, a 

 

Mostrar os diversos tipos de solo e quais são ideais para a agricultura.  

No segundo momento será passado o conteúdo de solos e a classificação, sendo 
mostrado imagens de cada um deles e quais são ideais para o cultivo e logo em seguida 

No segundo momento será lido um texto e eles terão que produzir um pequeno texto 
s irão ler o próprio texto. 
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Objetivos  
• Apresentar os quilombos 
• Mostrar os diversos meios de transporte 

Objetivos específicos: 
• Mostrar a diversidade de cultura e como formado os quilombos
• Apresentar a classificação dos meios de transportes e para que servem.

Desenvolvimento 
 No primeiro moment
costumes. 
 No segundo momento será passado os meios de transportes e sua classificação e como 
é utilizado cada um deles. 

Materiais 
• Quadro 
• Pincel  
• Atividades  

Avaliação 
A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 

Aula dia 14/11/2018 
Conteúdo a serem aplicados 

• Prevenção de acidentes domésticos;
• Meios de comunicação.

Objetivos  
• Apresentar os meios de comunicação e como são utilizados;
• Mostrar os diferentes tipos

Objetivos específicos: 
• Apresentar a classificação dos meios de comunicação como são utilizados cada um.
• Identificar situações de risco de acidentes domésticos e adotar posturas de cuidados e 

prevenção contra acidentes.
Desenvolvimento 

 No primeiro momento será sobre os acidentes domésticos, a sua prevenção.

 No segundo momento será passado sobre os meios de comunicação, como são 
classificados e qual utilidade de cada um. E logo em seguida será passado atividade de 
fixação. 

   

Materiais 

• Quadro;  
• Pincel; 

 

Apresentar os quilombos  
Mostrar os diversos meios de transporte  

Mostrar a diversidade de cultura e como formado os quilombos 
Apresentar a classificação dos meios de transportes e para que servem.

No primeiro momento será passado sobre os quilombos, onde eles habitam, seus 

No segundo momento será passado os meios de transportes e sua classificação e como 
   

será feita através das atividades realizadas em sala. 

Conteúdo a serem aplicados  
Prevenção de acidentes domésticos; 
Meios de comunicação. 

Apresentar os meios de comunicação e como são utilizados; 
Mostrar os diferentes tipos e como prevenir 

Apresentar a classificação dos meios de comunicação como são utilizados cada um.
Identificar situações de risco de acidentes domésticos e adotar posturas de cuidados e 
prevenção contra acidentes. 

primeiro momento será sobre os acidentes domésticos, a sua prevenção.

No segundo momento será passado sobre os meios de comunicação, como são 
classificados e qual utilidade de cada um. E logo em seguida será passado atividade de 

 
Apresentar a classificação dos meios de transportes e para que servem. 

o será passado sobre os quilombos, onde eles habitam, seus 

No segundo momento será passado os meios de transportes e sua classificação e como 

 

Apresentar a classificação dos meios de comunicação como são utilizados cada um. 
Identificar situações de risco de acidentes domésticos e adotar posturas de cuidados e 

primeiro momento será sobre os acidentes domésticos, a sua prevenção. 

No segundo momento será passado sobre os meios de comunicação, como são 
classificados e qual utilidade de cada um. E logo em seguida será passado atividade de 
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• Atividade de fixação.
Avaliação 

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 

5- 1º SEMESTRE DE 2019

 

No segundo semestre

horas em uma turma de 1° ano do ensino fundamental, durante o período de observação 

percebemos que os alunos tinham dificuldades de reconhecer as letras, não sabiam a 

sequência do alfabeto e alguns só reproduziam o que estava no quadro. Com es

em reconhecer as letras pensamos em trabalhar o alfabeto com ele

objetivo em desenvolver o nome deles e dos colegas, letra inicial e final, vogais e consoantes. 

Quando começamos a desenvolver essa sequência com eles, co

de alguns alunos que tinham dificuldades, pois, começaram a compreender melhor as letras do 

alfabeto. Totalizando 40 horas de regência em sala de aula.

aprendizagem em língua portuguesa 

• Escrever o próprio nome. 
• Reconhecer e nomear as letras do alfabeto.
• Diferenciar letras de números e outros símbolos.
• Conhecer a ordem alfabética e seus usos em diferentes gêneros
• Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros e suportes 

textuais. 
• Usar diferentes tipos de letras em situações de escrita de 
• Compreender que palavras diferentes compartilham certas letras. 
• Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de 

letras.  
• Segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao 

tamanho.  
• Identificar semelhanças sonoras em sílabas e em rimas. 
• Reconhecer que as sílabas variam quanto às suas composiçõe0s. 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas
Professoras: Daniela Fernandes Dalla Costa e Leticia Ferreira de Souza
Serie: 1°B 

 

 

Atividade de fixação. 

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

1º SEMESTRE DE 2019 (2º semestre de atividades no PIBID)

No segundo semestre do PIBID, 1º semestre de 2019, iniciamos

horas em uma turma de 1° ano do ensino fundamental, durante o período de observação 

percebemos que os alunos tinham dificuldades de reconhecer as letras, não sabiam a 

do alfabeto e alguns só reproduziam o que estava no quadro. Com es

em reconhecer as letras pensamos em trabalhar o alfabeto com eles. A 

objetivo em desenvolver o nome deles e dos colegas, letra inicial e final, vogais e consoantes. 

Quando começamos a desenvolver essa sequência com eles, conseguimos perceber a evolução 

de alguns alunos que tinham dificuldades, pois, começaram a compreender melhor as letras do 

alfabeto. Totalizando 40 horas de regência em sala de aula. 

aprendizagem em língua portuguesa  

Escrever o próprio nome.  
Reconhecer e nomear as letras do alfabeto. 

letras de números e outros símbolos. 
Conhecer a ordem alfabética e seus usos em diferentes gêneros 
Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros e suportes 

Usar diferentes tipos de letras em situações de escrita de palavras e textos.
Compreender que palavras diferentes compartilham certas letras. 
Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de 

Segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao 

Identificar semelhanças sonoras em sílabas e em rimas.  
Reconhecer que as sílabas variam quanto às suas composiçõe0s. 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas
ofessoras: Daniela Fernandes Dalla Costa e Leticia Ferreira de Souza 

Período: Vespertino Carga Horária 40 horas

 

(2º semestre de atividades no PIBID) 

do PIBID, 1º semestre de 2019, iniciamos a observação de 20 

horas em uma turma de 1° ano do ensino fundamental, durante o período de observação 

percebemos que os alunos tinham dificuldades de reconhecer as letras, não sabiam a 

do alfabeto e alguns só reproduziam o que estava no quadro. Com essa dificuldade 

. A sequência tinha o 

objetivo em desenvolver o nome deles e dos colegas, letra inicial e final, vogais e consoantes. 

nseguimos perceber a evolução 

de alguns alunos que tinham dificuldades, pois, começaram a compreender melhor as letras do 

 

Dir
eito
s de 

Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros e suportes 

palavras e textos. 
Compreender que palavras diferentes compartilham certas letras.  
Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de 

Segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao 

Reconhecer que as sílabas variam quanto às suas composiçõe0s.  

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas 
 

Carga Horária 40 horas 
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• Perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas. 
• Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito. 
• Dominar as correspondências en
• e seu valor sonoro, de modo a ler palavras e textos. 
• Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras
• Direitos de aprendizagem de matemática
• Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do espaço físi

geométricos — esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos 
uso obrigatório de nomenclatura.

• Reconhecer corpos redondos e não redondos (poliédricos).
• Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e d

informalmente características como número de lados e de vértices.
• Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na 

resolução de situações
Direitos de aprendizagem em matemática

• Estabelecer relações de semelhança e de ordem, utilizando critérios pessoais, 
diversificados e ampliados nas interações com os pares e com o professor, para 
classificar, seriar e ordenar coleções, compreendendo melhor situações
tomar decisões. Identificar números nos diferentes contextos e em suas diferentes 
funções como indicador de: posição ou de ordem, em portadores que registram a série 
intuitiva. 

• Ler e escrever os signos numéricos em diferentes portadores, apo
contagem da série numérica intuitiva (1,2, 3, 4, 5,...; 10, 20, 30, ....; 100, 200, 300, ...) 
para localização do número.

 
Aula 28/03/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa 

• Calendário  
• Apresentação dos nomes 
• Alfabeto móvel 
• Brincadeira do morto vivo 

 

Objetivos:  

• Apresentar o calendário, as letras e o alfabeto.
Objetivos específicos: 

• Identificar o nome das letras;
• Diferenciar letras umas das outras;
• Identificar a escrita; 
• Entender o calendário e identificar os dias das seman

 

Perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas.  
Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito.  
Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras 
e seu valor sonoro, de modo a ler palavras e textos.  
Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras 
Direitos de aprendizagem de matemática 
Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do espaço físi

esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos 
uso obrigatório de nomenclatura. 
Reconhecer corpos redondos e não redondos (poliédricos). 
Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e d
informalmente características como número de lados e de vértices.
Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na 
resolução de situações-problema em Matemática e em outras áreas do conhecimento.

e aprendizagem em matemática 

Estabelecer relações de semelhança e de ordem, utilizando critérios pessoais, 
diversificados e ampliados nas interações com os pares e com o professor, para 
classificar, seriar e ordenar coleções, compreendendo melhor situações
tomar decisões. Identificar números nos diferentes contextos e em suas diferentes 
funções como indicador de: posição ou de ordem, em portadores que registram a série 

Ler e escrever os signos numéricos em diferentes portadores, apo
contagem da série numérica intuitiva (1,2, 3, 4, 5,...; 10, 20, 30, ....; 100, 200, 300, ...) 
para localização do número. 

Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa  

Apresentação dos nomes  

Brincadeira do morto vivo  

Apresentar o calendário, as letras e o alfabeto. 

Identificar o nome das letras; 
Diferenciar letras umas das outras; 
Identificar a escrita;  
Entender o calendário e identificar os dias das semanas. 

Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do espaço físico e objetos 
esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos — sem 

Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e descrevendo 
informalmente características como número de lados e de vértices. 
Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na 

problema em Matemática e em outras áreas do conhecimento. 

Estabelecer relações de semelhança e de ordem, utilizando critérios pessoais, 
diversificados e ampliados nas interações com os pares e com o professor, para 
classificar, seriar e ordenar coleções, compreendendo melhor situações vivenciadas e 
tomar decisões. Identificar números nos diferentes contextos e em suas diferentes 
funções como indicador de: posição ou de ordem, em portadores que registram a série 

Ler e escrever os signos numéricos em diferentes portadores, apoiando-se ou não na 
contagem da série numérica intuitiva (1,2, 3, 4, 5,...; 10, 20, 30, ....; 100, 200, 300, ...) 
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Desenvolvimento 

No primeiro momento será feito a apresentação do calendário e como identificar os 
dias da semana e os meses. 

 No segundo momento será realizado a apresentação dos nomes de cada aluno e em 
seguida será a presentado o alfabeto móvel 
próprio nome. 

 

Materias  

• Calendário; 
• Alfabeto móvel. 

 

Avaliação 

A avaliação será realizada através de atividades em sala.

 

Aula 29/03/2019 

Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa 

• Lista 
• Letra inicial e final 
• Brincadeira  
• Caixa do alfabeto (quadra)

 

Objetivos: 

• Desenvolver a leitura, escrita e identificar as letras do alfabeto.
Objetos específicos: 

• Diferenciar letras umas das outras;
• Identificar a escrita; 
• Identificar as letras iniciais e finais.

 

Desenvolvimento 

 

No primeiro momento será feito a apresentação do calendário e como identificar os 
dias da semana e os meses.  

No segundo momento será realizado a apresentação dos nomes de cada aluno e em 
seguida será a presentado o alfabeto móvel para auxiliar eles na escrita, principalmente do 

A avaliação será realizada através de atividades em sala. 

Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa  

 

Caixa do alfabeto (quadra) 

Desenvolver a leitura, escrita e identificar as letras do alfabeto. 

Diferenciar letras umas das outras; 
Identificar a escrita;  
Identificar as letras iniciais e finais. 

No primeiro momento será feito a apresentação do calendário e como identificar os 

No segundo momento será realizado a apresentação dos nomes de cada aluno e em 
para auxiliar eles na escrita, principalmente do 
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No primeiro momento será apresentado a lista, onde os alunos ajudarão a montar uma 
em sala de aula com as frutas que eles conhecem.

No segundo momento será passado sobre a letra inicial e final das letras, onde eles irão 
identificar nas palavras essas letras. 

No terceiro momento na quadra será passado uma dinâmica onde em roda eles irão 
passar uma caixa com as letras do alfabeto, e quando a música parar a criança que ficou com a 
caixa na mão pegara uma letra e terá que dizer uma palavra com

Materiais  

• Quadro  
• Pincel 
• Atividades de fixação.
• Caixa com as letras 

Avaliação 

 O aluno será avaliado através das dinâmicas e das atividades produzidas por eles

 

Aula dia 04/04/2019

Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa

• Bingo com os nomes
• Caça ao tesouro
 

Objetivos: 

• Reconhecer as letras do alfabeto e seus nomes
Objetivos específicos

• Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência;
• Trabalhar o processo de alfabetização
• Desenvolver o raciocínio lógico.
Desenvolvimento  

 Após ser trabalhado com as crianças sobre os seus nomes, realizaremos um 
bingo, aonde entregaremos uma cartela com os nomes de todos os alunos, pediremos 
para procurar e marcar a palavra que falaremos no momento.

 Logo após terá um caça ao tesouro que constituirá 
para procurar pistas espalhadas pela escola para encontrar o tesouro. Após encontrado 
retornaremos à sala de aula e iremos fazer suspense para abrir a caixa com o tesouro. 

 

No primeiro momento será apresentado a lista, onde os alunos ajudarão a montar uma 
em sala de aula com as frutas que eles conhecem. 

No segundo momento será passado sobre a letra inicial e final das letras, onde eles irão 
avras essas letras.  

No terceiro momento na quadra será passado uma dinâmica onde em roda eles irão 
passar uma caixa com as letras do alfabeto, e quando a música parar a criança que ficou com a 
caixa na mão pegara uma letra e terá que dizer uma palavra com a letra sorteada. 

Atividades de fixação. 
 

O aluno será avaliado através das dinâmicas e das atividades produzidas por eles

Aula dia 04/04/2019 

Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa 

com os nomes; 
Caça ao tesouro 

Reconhecer as letras do alfabeto e seus nomes 
Objetivos específicos 

Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência; 
Trabalhar o processo de alfabetização; 
Desenvolver o raciocínio lógico. 

trabalhado com as crianças sobre os seus nomes, realizaremos um 
bingo, aonde entregaremos uma cartela com os nomes de todos os alunos, pediremos 
para procurar e marcar a palavra que falaremos no momento. 

Logo após terá um caça ao tesouro que constituirá em sairmos da sala de aula 
para procurar pistas espalhadas pela escola para encontrar o tesouro. Após encontrado 
retornaremos à sala de aula e iremos fazer suspense para abrir a caixa com o tesouro. 

No primeiro momento será apresentado a lista, onde os alunos ajudarão a montar uma 

No segundo momento será passado sobre a letra inicial e final das letras, onde eles irão 

No terceiro momento na quadra será passado uma dinâmica onde em roda eles irão 
passar uma caixa com as letras do alfabeto, e quando a música parar a criança que ficou com a 

a letra sorteada.  

O aluno será avaliado através das dinâmicas e das atividades produzidas por eles. 

trabalhado com as crianças sobre os seus nomes, realizaremos um 
bingo, aonde entregaremos uma cartela com os nomes de todos os alunos, pediremos 

em sairmos da sala de aula 
para procurar pistas espalhadas pela escola para encontrar o tesouro. Após encontrado 
retornaremos à sala de aula e iremos fazer suspense para abrir a caixa com o tesouro. 
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Após aberta, e descobrindo que o tesouro são as letras, i
eles. 

 

Materiais 

• Cartela; 
• Pistas; 
• Alfabeto móvel. 

Avaliação  

  A avaliação será realizada através das atividades explicadas.

 

Aula dia 05/04/2019 

Conteúdo a serem trabalhados: Ciências

• Leitura galinha pintadinha
• Nuvem 
• Balão (quadra) 

 

Objetivos: 

• Trabalhar a leitura e escrita de forma lúdica 
Objetivos específicos: 

• Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência;
• Trabalhar o processo de alfabetização
• Diferenciar as letras umas das outras;

Desenvolvimento  

 No primeiro momento 
eles irão escrever no quadro algumas palavras ditas na música.

 No segundo momento será passado uma leitura sobre a nuvem e a água, explicando de 
forma lúdica o ciclo da água.  

 No terceiro momento na quadra, será realizado uma dinâmica com os balões 
espalhados pela quadra e eles terão que procurar por seu nome escrito nele. 

 

Materiais  

• Balão; 

 

Após aberta, e descobrindo que o tesouro são as letras, iremos montar a sequência com 

Alfabeto móvel.  

A avaliação será realizada através das atividades explicadas.

Conteúdo a serem trabalhados: Ciências 

Leitura galinha pintadinha 

 

Trabalhar a leitura e escrita de forma lúdica  

Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência; 
Trabalhar o processo de alfabetização; 
Diferenciar as letras umas das outras; 

No primeiro momento será apresentado a música da galinha pintadinha, e em seguida 
eles irão escrever no quadro algumas palavras ditas na música. 

No segundo momento será passado uma leitura sobre a nuvem e a água, explicando de 
forma lúdica o ciclo da água.   

ento na quadra, será realizado uma dinâmica com os balões 
espalhados pela quadra e eles terão que procurar por seu nome escrito nele. 

remos montar a sequência com 

A avaliação será realizada através das atividades explicadas. 

será apresentado a música da galinha pintadinha, e em seguida 

No segundo momento será passado uma leitura sobre a nuvem e a água, explicando de 

ento na quadra, será realizado uma dinâmica com os balões 
espalhados pela quadra e eles terão que procurar por seu nome escrito nele.  
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• Quadro; 
• Caixa de música.

 

Avaliação  

A avaliação será feita através das atividades realizadas.

 

 

 

Aula dia 11/04/2019 

Conteúdo a serem trabalhados  

• Prova de português.
 

Desenvolvimento  

No primeiro momento será passado a prova de português pela professora titular.

 

 

Aula do dia 12/04/2019 

Conteúdo a serem aplicados:

• Filme 
• Prova de matemática

 

Objetivos: 

• Mostrar através do filme para as crianças a amizade, e a enfrentar seus medos.
Objetivos específicos: 

• Aprender as diferenças e a amizade;
Desenvolvimento 

 No primeiro momento será passado o filme sobre “o bom dinossauro” que retrata as 
diferenças e a amizade. 

 No segundo momento será a prova de matemática pela professora titular.

Materiais 

 

Caixa de música. 

A avaliação será feita através das atividades realizadas. 

Conteúdo a serem trabalhados   

Prova de português. 

No primeiro momento será passado a prova de português pela professora titular.

Conteúdo a serem aplicados: 

Prova de matemática 

Mostrar através do filme para as crianças a amizade, e a enfrentar seus medos.

Aprender as diferenças e a amizade; 

No primeiro momento será passado o filme sobre “o bom dinossauro” que retrata as 

No segundo momento será a prova de matemática pela professora titular.

No primeiro momento será passado a prova de português pela professora titular. 

Mostrar através do filme para as crianças a amizade, e a enfrentar seus medos. 

No primeiro momento será passado o filme sobre “o bom dinossauro” que retrata as 

No segundo momento será a prova de matemática pela professora titular. 
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• Data show 
• Folha  

Avaliação  

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 

Aula dia 17/04/2019 

Conteúdo a ser aplicado: 

• Dinâmico quebra gelo
• Mosaico (cachorro)
• Atividade complementar do alfabeto 
• Atividade da páscoa 

 

Objetivos: 

• Trabalhar a coordenação motora e os conhecimentos com as atividades a serem 
desenvolvidas. 

Objetivos específicos: 

• Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência;
• Diferenciar as letras umas das outras;
• Reconhecer as formais geométricas simples.

Desenvolvimento 

No primeiro momento será passado a atividade complementar, depois a atividade de pascoa e 
depois o mosaico.  

No primeiro momento será passado uma dinâmica onde as crianças terão que desenhar um 
monstro de acordo com que a professora pedir, e em seguida teremos uma roda de conversa 
sobre os desenhos que cada um fez e explicar as diferenças entre os colegas de sala

 

Materias  

• Quadro  
• Pincel  
• Atividade de fixação;

Avaliação  

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala.

 

 

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

Dinâmico quebra gelo 
(cachorro) 

Atividade complementar do alfabeto  
Atividade da páscoa  

Trabalhar a coordenação motora e os conhecimentos com as atividades a serem 

Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência; 
letras umas das outras; 

Reconhecer as formais geométricas simples. 

No primeiro momento será passado a atividade complementar, depois a atividade de pascoa e 

No primeiro momento será passado uma dinâmica onde as crianças terão que desenhar um 
monstro de acordo com que a professora pedir, e em seguida teremos uma roda de conversa 
sobre os desenhos que cada um fez e explicar as diferenças entre os colegas de sala

Atividade de fixação; 

A avaliação será feita através das atividades realizadas em sala. 

 

Trabalhar a coordenação motora e os conhecimentos com as atividades a serem 

No primeiro momento será passado a atividade complementar, depois a atividade de pascoa e 

No primeiro momento será passado uma dinâmica onde as crianças terão que desenhar um 
monstro de acordo com que a professora pedir, e em seguida teremos uma roda de conversa 
sobre os desenhos que cada um fez e explicar as diferenças entre os colegas de sala.  
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Aula dia 18/04/2019 

Conteúdo a ser aplicado: 

• Oficina de artes  
• Centopeia dos números

 

Objetivos 

• Trabalhar a percepção do nome 
• Reconhecer os números.

Objetivos específicos: 

• Trabalhar o nome de cada aluno, unindo a pintura com o alfabeto;
• Trabalhar os números através de forma dinâmica.

 

Desenvolvimento 

No primeiro momento será passado as l

Nos segundo os números 

 

Aula dia 25/04/2019 

Conteúdo a ser aplicado 

• Vogais e consoantes;
Objetivos:  

• Diferenciar as vogais das consoantes
 

Objetivos específicos 

• Trabalhar a diferença das vogais e consoantes;
• Trabalhar as vogais e quais 
• Trabalhar as consoantes e quais são.

Desenvolvimento  

No primeiro momento será trabalhado as vogais e em seguida as consoantes.

 

Aula dia 26/04/2019 

Conteúdo a ser aplicado: 

 

Centopeia dos números 

Trabalhar a percepção do nome e as letras através de modo mais dinâmico;
Reconhecer os números. 

Trabalhar o nome de cada aluno, unindo a pintura com o alfabeto;
Trabalhar os números através de forma dinâmica. 

No primeiro momento será passado as letras dos nomes; 

Vogais e consoantes; 

Diferenciar as vogais das consoantes 

Trabalhar a diferença das vogais e consoantes; 
Trabalhar as vogais e quais são; 
Trabalhar as consoantes e quais são. 

No primeiro momento será trabalhado as vogais e em seguida as consoantes.

e as letras através de modo mais dinâmico; 

Trabalhar o nome de cada aluno, unindo a pintura com o alfabeto; 

No primeiro momento será trabalhado as vogais e em seguida as consoantes. 
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• Contação de história (leitura dona Maricota);
• Caça ao tesouro. 

Objetivos  

• Atrair os alunos para a contação de história, envolvendo
promovendo a interpretação da história. 

Objetivos específicos 

• O livro da dona Maricota proporciona ao aluno, os diferentes tipos de alimentos, as 
cores e a importância da aliment

 

6- 2º SEMESTRE 2019

No terceiro semestre de atividades no PIBID, 

observação de 20 horas em uma turma de 2° ano do ensino fundamental. A professora titular 

deliberou que fizéssemos um planejamento que contemplasse o gênero textual receita. As 

atividades relacionadas foram a prática de fazer massinha de modelar, montag

textual da receita vitamina de banana na cartolina e a escrita no caderno de receitas. Durante a 

execução das atividades os alunos foram participativos, entenderam a proposta do gênero e 

fizeram o que era proposto nas aulas. Totalizando 40 

 

Contação de história (leitura dona Maricota); 

air os alunos para a contação de história, envolvendo-as na hora da leitura, 
promovendo a interpretação da história.  

O livro da dona Maricota proporciona ao aluno, os diferentes tipos de alimentos, as 
cores e a importância da alimentação saudável. 

 
  

2º SEMESTRE 2019 (3º semestre de atividades no PIBID)

No terceiro semestre de atividades no PIBID, 2º semestre de 2019, 

observação de 20 horas em uma turma de 2° ano do ensino fundamental. A professora titular 

deliberou que fizéssemos um planejamento que contemplasse o gênero textual receita. As 

atividades relacionadas foram a prática de fazer massinha de modelar, montag

textual da receita vitamina de banana na cartolina e a escrita no caderno de receitas. Durante a 

execução das atividades os alunos foram participativos, entenderam a proposta do gênero e 

fizeram o que era proposto nas aulas. Totalizando 40 horas de regência em sala de aula.

 

as na hora da leitura, 

O livro da dona Maricota proporciona ao aluno, os diferentes tipos de alimentos, as 

(3º semestre de atividades no PIBID) 

2º semestre de 2019, iniciamos a 

observação de 20 horas em uma turma de 2° ano do ensino fundamental. A professora titular 

deliberou que fizéssemos um planejamento que contemplasse o gênero textual receita. As 

atividades relacionadas foram a prática de fazer massinha de modelar, montagem da estrutura 

textual da receita vitamina de banana na cartolina e a escrita no caderno de receitas. Durante a 

execução das atividades os alunos foram participativos, entenderam a proposta do gênero e 

horas de regência em sala de aula. 
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1. DADOS DO PROJETO: 
 
 
2º SEMESTRE DE 2019 
 
2. OBJETIVOS:   

 
I. incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;  
II. contribuir para a valorização do magistério;  
III. elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica;  
IV. inserir os licenciados no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;  
V. incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 
conformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação 
inicial para o magistério; e  
VI. contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.  
 
3. PLANO DE AULA 
 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Levi Alves de Freitas 
Professoras: Daniela Fernandes Dalla Costa e Leticia Ferreira de Souza 
Serie: 2°C Período: Vespertino Carga Horária 40 horas 

 

 

● Direitos de aprendizagem 
● Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros e suportes 

textuais.  
● Usar diferentes tipos de letras em situações de escrita de palavras e textos. 

● Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, 
de modo a ler palavras e textos.  

● Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, 
de modo a escrever palavras e textos.  

● Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 
argumentando e respeitando os turnos de fala. 

● Escutar, com atenção, textos de diferentes gêneros, sobretudo os mais formais, 
comuns em situações públicas, analisando-os criticamente. 

● Planejar intervenções orais em situações públicas: exposição oral, debate, 
contação de histórias. 

● Relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação do sistema de escrita, as 
variantes linguísticas e os diferentes gêneros textuais. Ler textos não verbais, em 
diferentes suportes.  

● Ler textos (poemas, canções, tirinhas, textos de tradição oral, dentre outros) com 
autonomia. 

● Compreender textos lidos por outras pessoas, de diferentes gêneros e com 
diferentes propósitos. 

● Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção: organizar 
roteiros, planos gerais para atender a diferentes finalidades, com ajuda de 
escriba. 
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● Utilizar vocabulário diversificado e adequado ao gênero e às finalidades 
propostas. 

● Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, 
de modo a ler palavras e textos.  

● Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, 
de modo a escrever palavras e textos. 

 

Aula 02/09/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa: Receita 

● Apresentação do conteúdo de receitas; 
● Receita de bolinho de chuva. 
● Atividade extra. 

Objetivos: 
● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 

 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita; 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas; 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

Desenvolvimento  
No primeiro momento será feito a apresentação das professoras e do conteúdo que será 
passado durante as aulas, depois iremos começar a explicar sobre o gênero de receita e 
após isso será passado para cada criança um caderno de receitas onde elas irão colocar 
nele as receitas trabalhadas durante o período das aulas. Após isso iremos explicar a 
matéria e passar uma atividade de introdução ao tema proposto. 
Materiais  

● Cartolina; 
● Quadro; 
● Pincel; 
● Sulfite. 

 
Aula dia 03/09/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa: Receita 

● Silabas; 
● Lista; 
● Atividade extra: receita de cenoura. 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
Desenvolvimento  
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No primeiro momento iremos trabalhar com eles uma lista de ingredientes para uma 
receita de salada de frutas, após isso iremos trabalhar as sílabas dessas palavras com 
eles, e escrever junto com eles palavras relacionadas com a última sílaba de cada 
palavra utilizando-as para formarem frases. Após isso passaremos uma atividade extra 
para fixação do conteúdo.  
Materiais 

• Quadro; 
• Pincel; 
• Folha; 
• Lápis de cor. 

 
Aula 09/09/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa: Receita 

● Ditado 
● Caça palavras 
● Atividade extra: bolinho de chuva 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita; 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas; 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
Desenvolvimento 
No primeiro momento iremos fazer um ditado de palavras dos ingredientes de salada de 
frutas dado na aula anterior, e após isso passaremos um caça palavras para eles fixação 
do conteúdo e será passado no quadro uma receita para eles copiarem no caderno de 
receitas e depois uma atividade sobre a receita do bolinho de chuva. 
Materiais 

• Quadro; 
• Pincel; 
• Folha sulfite. 

 
Aula 10/09/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa: Receita 

● Receita a partir do poema da bruxa; 
● Atividade extra receita bolo de cenoura 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita; 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas; 
● Compreender a estrutura e função do texto. 
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Desenvolvimento 
No primeiro momento iremos contar um poema em forma de receita para eles verem a 
variação que existe nesse gênero de receita e depois disso eles irão fazer uma atividade 
relacionada ao poema onde eles irão relacionar o poema com o gênero de receitas. E 
após isso será passado uma atividade da receita de cenoura para fixação da matéria. 
 
Materiais  

• Quadro; 
• Pincel; 
• Folha sulfite. 

 
Aula 16/09/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: Língua Portuguesa: Receita 

● Receita da vitamina de banana 
● Fazer a vitamina e degustar. 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
Desenvolvimento 
No primeiro momento iremos passar uma receita de vitamina de banana e depois de 
explicarmos a receita iremos fazer ela na sala de aula montando partes dela na estrutura 
do gênero textual no quadro em cartolina, finalizando com a prática da execução dessa 
receita na aula e degustá-la. 
Materiais 

• Quadro;  
• Pincel; 
• Liquidificador; 
• Leite; 
• Banana. 

 
Aula dia 17/09/2019 
Conteúdo a ser trabalhado: 

• Receita: massa de modelar 
• Atividade extra 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
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● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
 
Desenvolvimento 
No primeiro momento será passado a receita da massa de modelar no quadro para eles 
copiarem e após isso iremos executar a receita na sala de aula. E após isso iremos passa 
uma atividade extra de receita. 
 
Materiais: 
Água; 
Vinagre; 
Farinha de trigo; 
Tinta; 
sulfite 
 
 
Aula dia 23/09/2019 
Conteúdo a ser aplicado: 

• Receita: caldo de feijão 
• Cruzadinha das frutas 
• Separação de silabas 

 
 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
  
Desenvolvimento: 
No primeiro momento será passada a receita do caldo de feijão para eles copiarem no 
caderno de receitas, após isso passaremos a cruzadinha das frutas e ao término dessa 
atividade será feito a separação de silabas oralmente com as frutas usadas na 
cruzadinha. 
 
 
Materiais 
Sulfite; 
Quadro; 
Pincel. 
 
Aula dia: 24/09/2019 
Conteúdo a ser aplicado:  
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• Pipoca doce  
• Problemas utilizando o sistema monetário 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
 
Desenvolvimento: 
No primeiro momento será passada a receita da pipoca doce e algumas curiosidades 
sobre a receita. Após isso iremos passar uma atividade de colagem com o papel crepom. 
E ao final passaremos os problemas matemáticos envolvendo o sistema monetário. 
 
 
Materiais 
Sulfite; 
Quadro; 
Pincel; 
Cola; 
Papel crepom. 
 
Aula dia 30/09 
Conteúdo a ser aplicado: 

• Caça palavras 
• Quantidade  
• Medidas 

 
Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
 
Desenvolvimento: 
 
No primeiro momento será passada uma atividade do caça palavras sobre os doces, e 
após isso iremos explicar a quantidade e a medidas usadas nas receitas e levar os 
utensílios usados para ilustrar. E ao final será passada uma atividade para a fixação 
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Materiais 
Quadro; 
Pincel; 
Sulfite. 
Aula dia 01/10/2019 
Conteúdo a ser aplicado: 

• Receita de brigadeiro 
• Silabando 

 
 Objetivos: 

● Identificar as finalidades e funções do gênero textual receitas. 
 
Objetivos específicos: 

● Ler e interpretar o gênero; 
● Desenvolver as habilidades de leitura e escrita 
● Conhecer o gênero contos de fada e poemas 
● Compreender a estrutura e função do texto. 

 
 
Desenvolvimento: 
No primeiro momento iremos passar uma atividade com as silabas onde eles terão que 
recordar várias silaba e depois montar em uma tabela com as figuras ilustrando os 
objetos. E após isso iremos passar a receita do brigadeiro sem ir ao fogo, e após eles 
copiarem iremos executar a receita com eles. 
 
Materiais:  
Sulfite; 
Lápis de cor; 
Leite condensado; 
Achocolatado; 
Bacia; 
Colher. 

 
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS E DESENVOLVIDADAS 
 
Primeiro dia: 
 
Explicamos o gênero textual receita que que seria trabalhado com eles no decorrer das 
aulas ministradas. Entregamos um livro de receitas e falamos para eles escrever o título 
que foi passado no quadro que era “livro de receitas” e que escrevessem seus nomes 
neles, pois, seria onde iam escrever as receitas que seriam passadas nas aulas.  Depois 
que terminaram passamos a receita no quadro e todos copiaram no seu livro. Pedimos 
que entregassem e na próxima aula devolveríamos de novo. Depois foi passado no 
quadro uma atividade desse texto da qual eles copiaram. Fizeram tudo muito bem uns 
tinham um pouco de dificuldade, mas com a explicação eles faziam, e depois fizemos a 
correção com eles no caderno.  
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Segundo dia: 
 
Passamos no quadro uma lista de salada de frutas, depois que copiaram fizemos a leitura 
um por um com eles, foi impressionante como a maioria leu muito bem. Após uma 
atividade no qual eles tinham que circular com lápis de cor desses ingredientes palavras 
com 7, 6 e 4 letras. Na volta fizemos a contagem com eles de todas e perguntamos qual 
seria que teriam que circular, responderam muito bem e fizeram as outras. Dessas 
palavras separamos as sílabas da lista. Foi feito o método de bater as palmas a cada 
sílaba falada caso tivessem dúvidas, eles gostaram bastante e não vimos dificuldade 
para classificar o número de sílabas. Após essa atividade passamos uma receita da 
cenoura na qual copiaram no livro. Depois fizeram uma atividade dessa receita.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terceiro dia: 
 

Entregamos a todos os alunos uma folha e 
explicamos que íamos escrever um ditado. Esse 
ditado foi da salada de frutas dada na aula 
anterior, os alunos gostaram e escreveram bem 
rápido a lista. Passamos um caça- palavras e 
nele continha nomes de frutas. Eles fizeram essa 
atividade muito bem e se empolgaram ao 
encontrar as palavras. Após uma receita no 
quadro de bolinho de chuva e em seguida uma 
atividade. 
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Quarto dia: 
 
Passamos no quadro ingredientes de um 
poema chamado “O caldeirão da bruxa” eles 
gostaram bastante do poema. Fizemos alguns 
questionamentos como que tipo de poema era esse, falaram feitiço, mágica e poção. 
Perguntamos quais os ingredientes que ela usou para fazer essa poção mágica eles 
responderam perfeitamente. E por último para que a bruxa usou o caldeirão foram bem 
e responderam para fazer a poção tia. Teve um que falou que a bruxa das histórias 
envenenava as princesas. Pedimos para que montasse uma poção que usassem a 
criatividade deles com os ingredientes que passamos no quadro e colocasse também o 
modo de fazer. A maioria percebemos grande dificuldade em fazer essa atividade um ou 
outro conseguiram, com isso, fizemos uma no quadro com eles pedindo que me 
falassem os ingredientes e depois como íamos fazer, após terminar essa atividade 
passamos uma receita para ser escrita no livro de receita: bolo simples. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinto dia: 
 
Início com uma 
receita sobre bolo de milho, eles copiaram 
e depois foi feito a leitura com todos 
lendo juntos. Após, um caça- palavras 
sobre essa receita aonde eles teriam que 

encontrar quatorze palavras que continham na receita de milho. Foram muito bem, uns 
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precisou de auxílio pois estavam com dificuldades para encontrar. Depois que fizeram 
chamamos um por um para ir ao quadro e circular uma palavra que fosse ditada pelas 
pibidianas. Foram bem rápidos em encontrar. A aula foi até as 15:20, porque a escola 
estava sem energia e por causa do calor liberaram os alunos mais cedo. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sexto dia: 
Na aula foi aplicado a atividade de receita de banana para copiarem no quadro, mas 
alguns alunos tinham grande dificuldade de copiarem do quadro, e poucos tinham 
preguiça. Nesse dia saímos as 15:30 por cauda de quedas de energia, por causa do calor 
liberara mais cedo os alunos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sétimo dia:  
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Aplicamos a receita do caldo de feijão no quadro para eles copiarem no caderninho de 
receitas deles, ao término dessa atividade passamos uma cruzadinha com as frutas e 
após isso a separação de silabas oralmente com eles. Na última aula foi realizado na 
quadra onde foi passado a aula prática da receita de massinha de modelar. 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oitavo dia: 
 
Passamos a atividade de receita de pipoca doce no quadro para as crianças copiarem no 
caderno após isso discutimos uma curiosidade sobre a receita, ao término dessa 
atividade foi passado uma tarefa de colagem sobre a pipoca doce. No fim da aula 
passamos umas atividades matemáticas. 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
Nono dia: 
Na aula aplicamos uma atividade com caça palavras 
sobre doces. Ao término explicamos sobre as medidas 
utilizadas na receita, levando alguns utensílios usados 
no preparo. E ao término passamos uma atividade 
sobre as medidas. 
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Décimo dia: 
Na aula passamos uma atividade de 
colagem de sílabas, onde levamos um 
quadrinho com as sílabas para eles cortarem e colarem em uma folha com os objetos 
desenhados. E após isso passamos uma receita de brigadeiro sem ir ao fogo para eles 
copiarem no caderninho de receitas. Nesse dia não executamos a receita com eles pois 
os alunos planejaram uma festinha de aniversário para a professora titular da sala. 

   
 

1.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO DESENVOLVIDAS 
 
 

As atividades que não conseguimos desenvolver foram: a colagem da receita de 
banana, pois nesse dia houve uma queda de energia e liberaram os alunos mais cedo, a 
receita de brigadeiro não aplicamos a prática pois no dia havia uma comemoração do 
aniversário da professora regente. 
 

 
5. DEPOIMENTOS PÓS BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 
Durante este período tivemos experiências fantásticas que contribuíram para a nossa 
formação pessoal e profissional/acadêmica. Durante esse programa várias foram as 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 84



 

 

expectativas e não tínhamos noção das dificuldades que encontraríamos no decorrer das 
atividades. Através do PIBID vimos que é importante à participação do licenciando na 
escola e conhecer a realidade em que está a comunidade onde irá atuar.  

Foi de grande importância vivenciar na prática pedagógica o contexto da 
alfabetização, por meio do PIBID, para nossa futura profissão como educador.  

Durante as nossas visitas às escolas percebemos como é a realidade do ensino 
público a desvalorização do professor, a falta de motivação, o desinteresse por parte dos 
alunos e a falta de materiais didáticos para as aulas.  

Contudo, isso pode ser mudado através da realidade do educando, sua vivência, 
interesses e métodos diferenciados de ensino (didática) que o professor pode estar 
abordando. 

O PIBID nos proporcionou grandes experiências e oportunidades para uma 
futura ação docente compreendida e melhorada a querer promover melhorias na 
educação básica para assim podermos fazer o nosso melhor. 
 

(Daniela Fernandes Dalla Costa e Letícia Ferreira de Souza, bolsistas do PIBID – 
Pedagogia/ UNIR,2019) 

 
 
 

7-TRABALHO PRODUZIDO E APRESENTADO  
 
A produção acadêmica e o exercício de escrita foram constantes no subprojeto do 
PIBID/UNIR. Esta produção envolveu escrita de análise de experiência, resumo simples 
e publicação no evento: I seminário de educação em Ariquemes, EDUCARI e III 
Encontro local do programa institucional de bolsa de iniciação à docência - 
PIBID/UNIR/Ariquemes.     
 
Resumo: GÊNERO TEXTUAL RECEITA: SUAS POSSÍVEIS 
INTERLOCUÇÕES NA PRÁTICA ALFABETIZADORA 
 
Trata-se de um relato de experiência realizado em uma escola pública em parceria com 
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e a formação de 
acadêmicos do curso de Pedagogia-UNIR-Ariquemes, com apoio financeiro da CAPES. 
Temos por objetivo apresentar uma reflexão sobre o trabalho com o gênero textual 
‘receita’ em uma turma do 2° ano do Ensino Fundamental. Nos amparamos em Santos 
(2007), Mendonça (2007) e Cavalcante (2007), em relação aos gêneros textuais. Que 
aborda o gênero textual receita, como característica do gênero a função instrucional, e 
pode possibilitar na aprendizagem das crianças interagir, produzir e compreender a 
finalidade social a fim de ampliar suas habilidades. A metodologia incidiu em 
iniciarmos observando a prática da professora titular e o comportamento da turma, 20h. 
Na sequência a professora titular deliberou que fizéssemos um planejamento que 
contemplasse o gênero textual receita. No primeiro momento iniciamos explicando 
sobre o gênero que no decorrer das aulas estaríamos desenvolvendo com eles. Em 
seguida entregamos um caderno de receitas no qual nele seriam escritas algumas 
receitas selecionadas pelas próprias professoras. Os direitos de aprendizagem garantidos 
foram: Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 
argumentando e respeitando os turnos de fala, ouvir, ler e escrever textos em diversas 
situações de uso da língua portuguesa, que atendam a diferentes finalidades, que tratem 
de variados temas e que sejam compostos por formas relacionadas aos propósitos em 
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questão. As atividades relacionadas foram: a prática de fazer a massinha de modelar, 
montagem da estrutura textual com a receita da vitamina de banana na cartolina e a 
escrita no caderno de receitas. Na aula para fazer a massinha de modelar foi feito com o 
auxílio dos ingredientes e de um copo onde continha marcações de medidas, houve 
participação por parte de todos os alunos e notou-se o comentário de um aluno que disse 
que colocando mais trigo na massa, caso ela estiver mole, cria mais resistência. Por 
meio da montagem textual da receita citada acima foi proposto que primeiro eles 
tivessem contato com a receita copiada em seu caderno e após isso montaram em um 
cartaz a mesma apresentada a eles, de modo que na prática eles montaram a estrutura da 
receita fazendo com que eles compreendessem melhor as partes desse gênero. Durante a 
execução das atividades os alunos, foram bem participativos, no decorrer das aulas 
entenderam a proposta do gênero e fizeram muito o que era proposto nas aulas. Os 
resultados encontrados foram que os alunos se apropriaram dos nomes dos elementos da 
receita e se aproximaram com as reais experiências sociais presentes no seu cotidiano 
através de receitas como bolinho de chuva e pipoca doce. Concluímos que, na etapa da 
alfabetização é necessário um trabalho que envolva diferentes formas de apresentar 
certas atividades de acordo com o gênero textual, pois o uso dos gêneros textuais é 
muito importante para o processo de ensino, visto que, ajuda na compreensão textual, 
leitura e escrita. 
 
Palavras-chaves: Gênero textual. Receita. Alfabetização. Prática docente. 
 
 
10.1 Registro fotográfico da participação no evento 
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ORIENTAÇÕES DOS RESUMOS PUBLICADOS 

 

A professora coordenadora nos orientou nos resumos através de encontros 

presenciais e através da utilização de e-mails para envio e devoluções dos resumos. 

 

• INDISCIPLINA E OS DESAFIOS ENCONTRADOS NO CONTEXTO DA 

ALFABETIZAÇÃO EM SALA DE AULA 

<http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/4228/pdf> 

 
• GÊNERO TEXTUAL RECEITA: SUAS POSSÍVEIS INTERLOCUÇÕE S NA 

PRÁTICA ALFABETIZADORA. <  Disponível em: 
http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/4831/3136> 

 

O USO DO ALFABETO MÓVEL COMO MEIO FACILITADOR NO PR OCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO . Disponível em: http://www.pibid.unir.br/ 

 

 
 

O USO DO ALFABETO MÓVEL COMO MEIO 
FACILITADOR NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 
Autores: 
 
¹ Letícia Ferreira de Souza; 
² Daniela Fernandes Dalla 
Costa; 
³ Danileny de Souza; 
4 Márcia Ângela Patrícia; 
 
 
1 Aluna do Subprojeto de 
Pedagogia do PIBID/UNIR 
Campus Ariquemes; 
2 Aluna do Subprojeto de 
Pedagogia do PIBID/UNIR 
Campus Ariquemes; 
 
3  Coordenadora Pedagógica da 
Escola Municipal de Ensino 

  
O presente estudo teve por objetivo analisar a aplicabilidade e do 
alfabeto móvel em uma turma do 1º ano do Ensino Fundamental, bem 
como sua importância. Trata-se de uma atividade realizada em uma 
escola pública em parceria com o PIBID e a formação de acadêmicos 
do curso de Pedagogia - UNIR – Ariquemes, com apoio financeiro da 
Capes. A necessidade surgiu no período de observação da turma, 
identificamos que os alunos tinham limitações em reconhecer as 
letras do alfabeto, apenas as reproduzia. Nos amparamos em Leal, 
(2005) muitos alunos chegam à sala de aula sem compreender que os 
símbolos, ou seja, as letras que usamos são convenções sociais e tem 
como hipótese que podem escrever com rabiscos ou mesmo com 
desenhos. O objetivo da proposta foi que os alunos reconhecessem as 
letras do alfabeto em consonância com os conteúdos apresentados. O 
relato consiste em atividades que focaram na escrita do nome dos 
alunos em situações distintas. Iniciamos por levar a proposta do 
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Fundamental Professor Levi 
Alves de Freitas. 
4  Coordenadora e Orientadora 
do Subprojeto de Pedagogia 
PIBID/ Ariquemes / UNIR. 
 
E-mail do 
coordenador/Orientador 
4  marroco@unir.br 
 
Palavras chaves: 
Alfabetização. 
Alfabeto móvel. 
Compreensão da escrita. 
 

‘bingo de nomes’, que consistiu em marcarem na cartela os nomes 
dos colegas sorteado pela professora, foi uma atividade em dupla. A 
dinâmica dos balões foi desenvolvida na quadra da escola, o 
propósito dessa atividade era que a turma procurasse nos balões 
dispostos no meio da quadra seus respectivos nomes, não 
encontraram dificuldade na identificação. Durante a atividade do 
alfabeto móvel, pedimos que eles mesmos montassem os seus nomes 
na mesa, e fossem depois escrevê-los no quadro, e após isso pedimos 
que eles reconhecessem os nomes dos colegas no quadro fazendo em 
coletivo uma leitura. No decorrer das aulas as crianças apresentaram 
uma evolução ao identificarem os códigos linguísticos, demonstraram 
a compreensão que por meio dos códigos escrevemos as palavras, 
frases e textos. Concluímos que no ciclo de alfabetização, o trabalho 
mais cuidadoso com o alfabeto é de extrema importância para o 
progresso e compreensão da escrita. A criança ao se apropriar dos 
códigos linguísticos, no caso o alfabeto, passa a ter uma certa 
autonomia, pois já é possível ler e escrever sozinha, desenvolvendo 
seus primeiros traços de escrita, e o professor necessita repertoriá-la, 
dispondo de instrumentos para o desenvolvimento visual e oral da 
criança, por meio do alfabeto, com atividades lúdicas, material 
concreto e interdisciplinar, o que acreditamos promoverá o 
aperfeiçoamento da escrita.  
 
http://www.pibid.unir.br/ 
 

 
 

CULMINÂNCIAS 
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PIBID 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

Relatório do subprojeto do PIBID de pedagogia da UN IR de Ariquemes 
2019 

Acadêmicas: Bruna Mattos Leal   brunaacademica18@gmail.com 

                       Maria Andreia Moreira   andreiaunir2018@hotmail.com 

Coordenadora: Márcia Ângela Patrícia  

Supervisora: Bernadete Rodrigues dos Santos Begali 

Local do estágio: Escola Roberto Turbay 

Descrição de atividade desenvolvidas  

Nosso primeiro encontro de formação foi dia 07/08/18, a Coordenadora 

Professora Mestre Márcia Ângela Patrícia, fez uma apresentação do sub 

projeto do PIBID, no qual citou, os objetivos, dinâmica de acompanhamento 

dos discentes pelos coordenadores e professores supervisores, cronograma de 

execução das atividades a serem desenvolvidas, distribuição dos bolsistas nas 

escolas e Resultados Esperados.   

Tivemos vários encontros para a formação teórica com a  professora 

Márcia Ângela Patrícia, relatou-se a importância da nossa profissão de 

alfabetizadora na sociedade, disse também que os professores que alfabetizam 

os alunos precisam conhecer os métodos, e dentro desses métodos ter 

técnicas que vai auxiliar as crianças a ler e escrever, frisou a importância da 

leitura deleite que é uma leitura de ato prazeroso para as crianças, é também 

uma leitura obrigatória nas escolas. Estudamos os métodos de alfabetização, 

Método Sintético, método analítico, teoria Construtivismo, e teoria pedagogia 

histórica crítica. Estudamos também reflexões sobre alfabetização, que são as 

hipóteses psicogenéticas da escrita, pictórica, pré-silábica, silábica, silábica 

alfabética e alfabética.  

Foi feito fichamento e relatos do que entendemos do livro “A perspectiva 

construtivista e da psicologia histórico-cultural”, primeiro falamos sobre os 

fundamentos filosóficos-metodológicos da epistemologia genética de Piaget o 

construtivismo, desenvolve para aprender, o ensino de aprendizagem de 
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Vygotsky, histórico cultural, histórica crítica, aprender a desenvolver, meio e 

contradição. Por último falamos sobre as considerações finais do livro, que a 

criança vive de acordo com seu mundo social. Também estudamos o livro ” 

Uma Didática para a Pedagogia Histórico-crítica” do autor João Luiz Gasparin.  

A professora Márcia relatou sobre o termo Interdisciplinaridade, método 

de ensino, Ivani Fazenda. Disse também que é importante trabalhar com as 

crianças o tratamento das informações, como gráficos. No planejamento ler 

livros explorar a realidade do aluno, na literatura podemos trabalhar até uma 

notícia do jornal, e questionar os alunos, trabalhar com anúncios de venda na 

sala de aula com os alunos.  

 Suprindo a ausência da professora Márcia Ângela Patrícia tivemos 

várias reuniões com a professora Márcia Machado, em diversos temas 

abordados nos encontros embasado em algumas teorias e prática em sala de 

aula.  

Conhecendo a escola, fomos apresentadas pela Coordenadora 

Professora Mestre Márcia Ângela Patrícia no início do mês de setembro, na 

escola Roberto Turbay, com a coordenadora pedagógica Bernadete Begali, 

conversamos e observamos a escola. Foram distribuídas as turmas para cada 

dupla. Bruna e Maria Andreia, proporcionando assim um trabalho exclusivo de 

atuar no ciclo 

de 
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alfabetização de 1° ao 3° ano do ensino fundamental, fomos apresentados em 

salas de aula e para os professores, desde já iniciamos com 20h de 

observações, pois cada semestre se fez necessário. 

 

 De acordo com a observação feita, a escola tem uma boa infraestrutura, 

ambiente agradável sempre limpo, com flores e arvores, tem uma horta, tem 

biblioteca com vários livros, Datashow para os professores utilizarem, sala de 

computadores, tem alfabetos móvel para as turmas de alfabetização e matérias 

disponíveis. A escola foi acolhedora com os bolsistas, a gestão, coordenação e 

professores auxiliavam nas atividades no decorrer do projeto.  

Elaboramos e aplicamos a sequência didática sobre o tema de rótulos, 

para a turma de 3° ano na escola Roberto Turbay, com o objetivo de estimular 

os alunos a produzir textos, incentivar a leitura, o conhecimento de regras 

ortográficas e fonemas, e também trabalhamos a conscientização do meio 

ambiente e reciclagem. A sequência didática foi finalizada com uma 

culminância e feira cultural na escola onde os alunos tiveram participação ativa 

com as vendas de doces e salgados do “mercadinho”, e os pais, professores, 
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alunos e demais da sociedade escolar puderam apreciar os resultados da ação 

do projeto. 

 

 

No segundo semestre aplicamos um plano de aula com o tema 

Encantando com as fábulas no 2° ano, com objetivo de promover aos alunos e 

a comunidade o contato gênero textual fábulas, interpretar textos a partir de 

histórias ouvidas, ler e conhecer diversos gêneros. Instigando a leitura 

compartilhada, leitura silenciosa e leitura em voz alta. Fazendo a comparação 

do encantamento no mundo das fábulas com a realidade de vida no dia a dia. 

Finalizamos o projeto com a culminância e feira cultural da leitura na 

escola,aonde foram expostos o trabalho de cada turma, e diversos livros para a 

comunidade escolar ler e refletir, tivemos resultados satisfatório com o projeto 

de fábulas, na leitura e escrita com os alunos. 
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No terceiro semestre aplicamos um plano de aula sendo o tema contos 

africanos em uma turma de 1° ano, com o objetivo de valorizar a cultura 

africana as danças, a culinária, os animais, entre outros, e interagir com as 

histórias dos africanos. O projeto foi finalizado com uma culminância e feira 

cultural da consciência negra na escola, sendo exposto os materiais 

confeccionados e a pasta portfólio com o plano de aula e as tarefas realizadas 

na sala com os alunos, a árvore do respeito e cantinho das novidades com 

curiosidades da África como recortes de revistas trazidas pelos alunos e por 

nós. E os alunos participaram ativamente com momentos da cultura africana, 

envolvendo pais, professores e demais da comunidade escolar puderam 

apreciar os resultados da ação. 

     Tivemos participação em eventos na UNIR- Fundação Universidade Federal 

de Rondônia para apresentação de resumos em Pôsteres para expor os 

trabalhos e resultados que obtivemos com a prática em sala de aula. A primeira 

publicação foi do resumo com o tema “Interdisciplinaridade No Ciclo De 

Alfabetização”, no evento IV Semana de Pedagogia: Discutindo Neurociência, 

Problemas de Aprendizagem e Educação Especial e I Encontro de Egressos do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus de Ariquemes. Link para 

acesso http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/issue/view/394 . 
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A segunda publicação foi do resumo sendo o tema “ENCANTANDO 

COM O MUNDO DAS FÁBULAS: uma experiência no 2º ano do ensino 

fundamental”, no evento I Seminário de Educação de Ariquemes (EDUCARI) e 

III Encontro Local do PIBID. 

Link para acesso 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/issue/view/416 . 
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Ingrid dos Santos Silva. 
Leila Cláudia da Silva de Souza 

 

Relatório 

 

A alfabetização é um processo amplo de aprendizagem, proporcionando 

diferentes caminhos para se alcançar o objetivo da aprendizagem de leitura e 

escrita. Apresentando a criança de uma forma divertida o mundo das letras e 

fazendo com que ela familiarize com esse novo universo, onde nós pedagogos 

temos o importante papel de contribuir dando os suportes necessários para que elas 

sigam evoluindo gradativamente.  O processo de alfabetização é muito complexo 

mais do que podemos imaginar, mas é partir dele que as crianças aprendem a ler e 

escrever. Para se alfabetizar usamos os métodos tradicional que engloba o analítico 

e sintético, e construtivista. Com esses métodos buscamos ensinar as crianças 

serem capazes de construir o seu próprio entendimento, ser participante e crítico na 

sociedade.  

A escola é bem aconchegante, a recepção dos professores e funcionários e 

muito boa, nós sentimos bem vindas. É uma escola grande, com muitas salas, 

quadra de esporte, refeitório e uma linda horta. Tem plantas na entrada da escola 

dando um ar bem confortável e de estar em casa. No refeitório gostamos da forma 

com ele é, um local bem aberto, e bom, pois assim fica um clima agradável, mas em 

outro caso, as crianças que não querem lanchar, acabam correndo em volta. A 

escola é um bom lugar para trabalhar. Do inicio ao fim do projeto fomos muito bem 

recebidas.  

Na hora do planejamento tivemos a ajuda 

da nossa coordenadora Bernadete, 

supervisora Márcia e em um curto período 

de tempo (no qual substitui-o a professora 

Marcia Ângela) a professora Márcia 

Machado, que sempre estiveram à 

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 98



disposição de auxiliar nos, através de encontros e reuniões. 

  

 

No primeiro ciclo do projeto passamos pelo 3º ano, após observações e em 

conjunto com a escola definimos o tema “Uma viagem no Mundo da Leitura”. 

Segundo Dehaene (2012) “a leitura modela o cérebro humano preparando-o para o 

desenvolvimento de novas capacidades”. Com base no pensando do autor iniciamos 

a sequência com intuito de motivar e ampliar a capacidade leitura. O plano teve 

duração de 40h em sala de aula. Através desse titulo trabalhamos diversos gêneros 

textuais e optamos por trazer a cada semana um gênero; entrevista, tiras e rimas. 

Os resultados indicaram que as técnicas de leitura aplicadas teve uma melhora 

significativa, e os alunos mostraram um grande interesse diante do caminho que foi 

apresentado para eles. 

No segundo ciclo do passamos pelo 2º ano, diante a um projeto da escola 

para incentivar a leitura “Viajando no Mundo da Leitura” a coordenadora sugeri-o 

que ao planejar as aulas, planejássemos voltado para a leitura. Então diante dessa 

parceria, escolhemos trabalhar com as parlendas. Conforme Bakhtin (1977), “os 

gêneros podem ser aprendidos espontaneamente, através do convívio e coletividade 

com o outro, e é por meio deles que a comunicação se torna possível”. O plano de 

aula teve duração de 40h em sala de aula. No decorrer da regência foi apresentado 

três parlendas, sendo elas: A casinha da vovó, O macaco foi à feira e 1,2 Feijão com 

Arroz. No primeiro momento apresentamos o gênero textual no qual exploramos 

todo o contexto, com ênfase na ortografia e o reconhecimento do alfabeto de formas 

diferentes, por meio delas trabalhamos rimas, consciência fonológica e números. De 

forma lúdica reproduzimos uma maquete da casa da vovó, um baú de leituras, um 

livro de parlendas e profissões. 
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Finalizamos a última etapa do ciclo em uma turma do 1º ano, a escola estava 

com um projeto voltado para a Consciência Negra. Então, a supervisora nos sugeri-o 

que desenvolvêssemos um projeto volta para ele, assim, através desse tema 

buscamos trabalhar a interdisciplinaridade, como diz Fazenda (2002), “o pensar 

interdisciplinar parte da premissa de que nenhuma forma de conhecimento é em si 

mesma racional”. As aulas sempre iniciaram com leituras que envolvesse o tema do 

projeto, os livros apresentados foram Cabelo de Lelê, Cada um com o seu jeito, 

cada jeito é de um, Conto: O macaco e o hipopótamo, Conto: Por que o cachorro foi 

morar com o homem, Meninas Negras, Menino Marrom, Menina do Laço, Patinho 

feio, Conto: A história da feijoada e Lenda Ubuntu, esses livros falavam sobre África 

e os seus contos. Na atividade procuramos envolver a ciência, a geografia, a 

matemática e o português. Na geografia exploramos os continentes, na ciência os 

animais e os locais onde moravam, na matemática a quantidade e no português 

trabalhamos reconhecimento do alfabeto, repetições e a leitura, por ser uma sala do 

1º ano ainda tem dificuldade com a leitura. Assim, as atividades foram feitas de 

formas lúdicas, levando o concreto para sala de aula, ou seja, as atividades foram 

confeccionadas por eles, aprenderam brincando. Trabalhos com mapas, bingos e 

maquetes (desenvolvidas por eles). 

Culminância 

Após término de cada regência, ocorreu a exposição das atividades feitas em 

sala. Como desde do inicio trabalhamos juntas com a Escola as nossas 

culminâncias ocorreram nos eventos da mesma.  

A primeira aconteceu no dia 11 de dezembro de 2018, nela mostramos os 

materiais pedagógicos confeccionados e livros literários fornecidos pela própria 

escola.  
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A segunda etapa aconteceu 24 de Maio de 2019, nela expomos as atividades 

como baú de parlendas, caixa de sílabas, a maquete e os livros criados pelos 

alunos. 

       

 

A terceira etapa aconteceu dia 27 de novembro 2019, montamos um pequeno 

estande e apresentamos atividades confeccionadas pelos alunos e, assim, 

encerramos as atividades com a escola. 

 

 

Após a culminância na escola, ela também ocorreu na faculdade através das 

exposições de resumos nos eventos; 

• IV SEMANA ACADÊMICA DE PEDAGOGIA e o encontro de egressos 

do curso de licenciatura em pedagogia do campus de Ariquemes, 23 a 25 de abril de 

2019. 
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• SEMINÁRIO DE ED

de novembro de 2019. 

 

Link de Publicação: 

 

 

SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE ARIQUEMES – 

Link de Publicação: http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN

 

 EDUCARI, 05 e 06 

 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN 
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3 Culminância  
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Márcia Ângela Patrícia 

Bernadete Rodrigues dos Santos Begali 

Ingrid dos Santos Silva 

Leila Cláudia da Silva de Souza 

 

Relatório 02/2019 

 

Por conta da comemoração do dia da Consciência Negra, 20 de novembro, em 

conjunto com a Escola do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de 

Ariquemes/RO, montamos um projeto sobre o início do dia da consciência negra. 

Esse projeto teve como auxílio o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) e a formação de acadêmicos do curso de Pedagogia – UNIR – 

Ariquemes- RO. Iniciou-se com a observação nos dias 15 e 21 de agosto. 

Finalizamos a última etapa do ciclo de alfabetização numa turma de 1º ano, 

composta por 30 alunos, sendo metade meninas e meninos. Na sala tem apenas 

uma criança alfabetizada, as outras tinha bastante dificuldade. Após a observação, a 

supervisora nos sugeriu que desenvolvêssemos um projeto voltado para a 

consciência negra, através desse tema buscamos trabalhar a interdisciplinaridade, 

como diz Fazenda (2002), “o pensar interdisciplinar parte da premissa de que 

nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional”. As aulas iniciaram dia 04 

de setembro e finalizaram em 03 de outubro. No primeiro momento ocorreu as 

leituras deleite (O cabelo de Lelê, Cada um com o seu jeito, cada jeito é de um, 

Conto: O macaco e o hipopótamo, Conto: Por que o cachorro foi morar com o 

homem, Meninas Negras, Menino Marrom, Menina do Laço, Patinho feio, Conto: A 

história da feijoada e Lenda Ubuntu), os livros falavam sobre África e os seus 

contos. Na atividade procuramos envolver a ciência, a geografia, a matemática e o 

português. Na geografia exploramos os continentes, na ciência os animais e os 

locais onde moravam, na matemática a quantidade e no português trabalhamos 

reconhecimento do alfabeto, repetições e a leitura, por ser uma turma de 1º ano, 

ainda tem dificuldade com a leitura, mas como diz Cecília Meireles (1984) “[...] a 
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literatura infantil, em lugar de ser a que se escreve para as crianças, seria a que as 

crianças leem com agrado”. Assim, as atividades foram feitas de formas lúdicas, 

levando o concreto para sala de aula, ou seja, as atividades foram confeccionadas 

por eles, aprenderam brincando.  Primeira atividade: pegamos o mapa-múndi da 

escola e em cima dele conheceram os continentes, assim deixamos as crianças 

explorar o mapa. Na sequência da atividade fizemos uma savana: no qual levamos 

uma maquete pré-confeccionada e os alunos tinha que acrescentar os animais 

africanos para finalizar a atividade. Outra atividade proposta foi a do bingo, teve dois 

tipos de bingo o de letras e sílabas, no qual o aluno recebia uma gratificação, nessa 

aula teve um bom rendimento. Última atividade foi a da feijoada: em que as crianças 

tinham que fazer uma feijoada simbólica. Levamos um caldeirão e as mesmas tinha 

que encontrar os ingredientes para colocar no caldeirão. Com o término da regência, 

participamos do evento da escola em comemoração o dia da consciência negra, no 

qual fomos convidadas a expor o projeto de sala de aula. O evento aconteceu dia 27 

de novembro no período matutino, em uma parte do pátio, montamos um pequeno 

estande e apresentamos atividades confeccionadas pelos alunos e, assim, 

encerramos as atividades com na escola. No dia 05 e 06 de novembro ocorreu o 

evento da faculdade, que foi o I Seminário de Educação de Ariquemes – Educari, 

nele publicamos as nossas experiências do projeto. Após essa publicação, fomos 

convidadas a participar do I Seminário Experiências Exitosas, no qual as professoras 

de uma escola municipal, relataram suas experiências na sala de aula durante o ano 

letivo.  
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Escola: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Roberto 
Turbay 
Nível:  1º ano  Período:  vespertino  Carga horária:  40 horas 
Professoras:  Ingrid dos Santos Silva e Leila Cláudia da Silva de Souza 
 
 

PROJETO: CONSCIÊNCIA NEGRA  
 
Justificativa:  

A presente atividade tem por objetivo abordar o Dia da Consciência Negra, 
fazer com que os alunos reflitam sobre a sociedade como um todo, principalmente, 
sobre a sociedade negra. Através das atividades vamos apresentar África, mostrar 
como os negros chegaram ao Brasil e como surgiu o dia da consciência negra.  
 
Objetivo Geral:  

Proporcionar conhecimentos sobre os aspectos históricos e conhecer o 
motivo especial pelo Dia da Consciência Negra. 
  
Objetivos Específicos: 
• Explorar o Continente da África 
• Reconhecer e valorizar a identidade, a história e a cultura dos afro-brasileiros. 
• Conhecer algumas brincadeiras e danças africanas; 
• Identificar alguns aspectos artísticos das culturas africanas; 
• Ampliar o conhecimento sobre as variedades de animais; 
• Fazer leituras de imagens através dela reproduzir a escrita; 
• Fazer parte de situações de leitura e escrita, mesmo que ainda não saiba ler e 
escrever convencionalmente; 
• Estimular o respeito ás diferenças. 
• Conversar a respeito da discriminação e preconceitos na aparência das 
pessoas. 
 
Conteúdos 

Português, Matemática, Ciências, Geografia e Artes. 
 
Tempo estimado:   
5 semanas, 10 aulas. 
 
Material necessário:  
Cartolinas, papel sulfite, lápis de cor, tesoura, cola, tinta, isopor, palito de picolé e 
pedra. 
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1º Semana: Continentes /África; 

 
1ºDia 

• Leitura deleite Livro: Cabelo de Lelê. 
• Primeiro vamos conhecer os continentes através do mapa mundi, explorando 

o mesmo, questionando as crianças e recolhendo o conhecimento que elas já 
possuem sobre o assunto.  

• Atividade será um mapa dos continentes, no qual os alunos vão identifica-los 
junto com as professoras. 

2ºDia 
•  Leitura deleite Livro: Cada um com o seu jeito, cada jeito é de um. 
• Fazer uma roda de conversa sobre África: Se eles conhecem ou já ouviram 

falar. 
• Apresentaremos a bandeira da África e, explicaremos o significado das cores. 
• Atividade é a bandeira da África. 

 
 
Anexos: Atividades l, ll e lll. 
 
 

2º Semana: Animais/África 
 

1º Dia 
• Leitura deleite livro: O macaco e o hipopótamo/Livro. 
• 1º momento será feita a leitura deleite, logo após farei uma roda de conversa, 

e fazer um levantamento prévio sobre os animais que os alunos já conhecem 
e, a partir daí faremos uma lista de cinco animais de cada país que são 
encontrados no Brasil e na África. Oralmente trabalharei a quantidade de 
sílabas que tem em cada palavra, dando ênfase na letra inicial. 

• Dividirei a sala ao meio, em que cada lado estará representando o país que 
estão sendo trabalhado (Brasil/África); 

•  Os dez alunos irão até a lousa, respeitando o turno de cada colega. Onde 
terá uma cartela de ovos encapada, irá furar com auxílio de um lápis e dentro 
encontrará o desenho de animal num pedaço de papel. No qual terão que 
dizer o nome desse animal para que possamos escrever no quadro; 

•  Tendo a professora como escriba, perguntarei por qual letra se inicia cada 
animal e até completarmos a palavra completa, depois iremos fazer a 
separação de sílaba. 

• Atividade impressa contar os animais de cada espécie. 
 

2º Dia 
• Leitura deleite livro: Por que o cachorro foi morar com o homem.  
• 1º momento será feita a leitura deleite, logo após farei uma roda de conversa, 

e fazer um levantamento prévio sobre os animais que os alunos já conhecem 
e, a partir daí faremos uma lista de cinco animais de cada país que são 
encontrados no Brasil e na África, oralmente trabalharei a quantidade de 
sílabas que tem em cada palavra, dando ênfase na letra inicial. 

• Atividade impressa janela com desenho e nome dos animais; 
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• Confecção da savana africana 
 

Anexos: Atividades lV, V e Vl. 
 
 
 

3º Semana: Cultura (música, vestimentas, danças e artes). 
 
1ºDia 

• Leitura deleite livro: Meninas Negras 
• Conversar com os alunos sobre o que sabem sobre as músicas, a arte e a 

cultura africana de um modo geral; 
• Explicar que as músicas africanas são cantadas em ritos religiosos e que tem 

tipos de ocasiões para serem cantadas. 
• Colocar uma música referente à cultura africana para eles escutarem e 

explicar que ao dançar as músicas, algumas tribos pintam o rosto ou usam 
máscaras; 

• Atividades impressas. 
•  Criar um instrumento. 

 
2ºDia 

• Leitura deleite livro: Menino Marrom; 
• Mostrar aos alunos a foto de algumas máscaras africanas; 
• Entregar um papelão demarcado o contorno de um rosto e, orientar que cada 

um crie a sua máscara (africana). 
• Bingo com as letras.  

 
Anexos: Atividades Vll, Vlll, lX e X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º Semana: 
 
Consciência Negra/ Como surgiu o dia. 
1º Dia 
Livro: Menina do Laço. 

• 1º momento será feita a leitura deleite, logo após farei uma roda de conversa 
e nela uma introdução do dia da consciência negra, com questionamentos. 

• Atividades no quadro e impressa. 

2º Dia 

• Livro: Patinho feio. 
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• Roda de conversa: sobre as desigualdades. 
• Confecção do cartaz 
• Bingo das letras 
• Atividade impressa 

 
5º Semana: 
 
Comidas/África 
 
1º Dia 
Conto: A história da feijoada  

• Passar a receita da feijoada no quadro para que crianças copiem em seus 
cadernos. 

• Atividade: fazer o livro de receita. 
• Atividades impressas: cruzadinha e figuras geometrias.  

 
 
2º Dia 
 
Conto: Lenda Ubuntu 

• Relembrar aula passada sobre a receita da feijoada, simular o preparo da 
feijoada.  

• Atividades impressas no qual os ingredientes serão escritos, pintados e 
cortados pelas crianças. Para colocar no caldeirão grande confeccionado 
pelas professoras. 

• Bingo de sílabas.  
 
 

Cronograma: 
 

ATIVIDADES 
 

PRAZOS 
 

 Início Término  
Observação  14/08/2019 15/08/2019 
Planejamento  da Aula  21/08/2019 01/09/2019 
Aulas  do Projeto  04/09/2019 03/10/2019 
Trabalhos  escritos  07/10/2019 31/10/2019 
Culminância  - 27/11/2019 
 
 
Produto final: 
Expor os materiais criados pelos alunos ao longo do  projeto.  
 
 
Avaliação 
Será através de registro por parte de observações no decorrer das atividades 
aplicadas. 
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Atividade I  

 

 

Atividade III  

          Atividade Vl  

ANEXO: 

 

    

     Atividade II

  

 Atividade IV   Atividade V

  

        Atividade Vll                   Atividade Vlll              

 

Atividade II  

 

Atividade V  

  

Atividade Vll                   Atividade Vlll               
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                Atividade lX                             

 

  

                            Atividade X                   
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Produtos: 

 

 

Resumo: UMA VIAGEM NO MUNDO DA LEITURA  
 
Ingrid dos Santos Silva¹; Leila Cláudia Silva de Souza²; Marcia Ângela Patrícia³. Bernadete Rodrigues 
dos Santos4 .  
1 Acadêmico do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia do campus de Ariquemes-
RO.  
2 Acadêmico do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia do campus de Ariquemes-
RO.  
3 Mestre em Educação pela Universidade Federal Rondônia (2015); Especialização em metodologia 
do ensino Superior pela Universidade Federal de Rondônia (2005); Graduada em Pedagogia pela 
Universidade Federal de Rondônia (2004); Docente do Curso de Pedagogia da UNIR\ Campus de 
Ariquemes - RO – marroco@unir.br. Pesquisa Bibliográfica e empírica em instituição pública.  
4 Graduada em letras pela Faculdades Integradas de Ariquemes (FIAR, 2009); Especialização em 
gestão com ênfase em psicologia educacional e educação especial. Coordenadora da Escola Roberto 
Turbay. Autor  
correspondente: Ingrid dos Santos Silva. Endereço: Rua Fernando Pessoa, 4731 - Bom Jesus. 
Ariquemes – RO. E-mail. ingridtanaka04@gmail.com. 33 
_________________________________________________________________________________ 
Rev. ciênc. tecnol. reg. norte, v. 4, n. 1, p. 1-49, 2019. ISSN: 2359-5906.  
 
Resumo O presente resumo teve como objetivo refletir sobre técnicas diferenciadas que 
despertassem o interesse da leitura nos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental em uma escola 
pública municipal de Ariquemes/RO. Esse projeto teve como auxílio o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e a formação de acadêmicos do curso de Pedagogia – UNIR – 
Ariquemes- RO. Iniciamos o projeto com 20 horas de observação, analisando a sala, o espaço, os 
alunos e professores, para planejar a sequência didática. Definimos o tema “Uma viagem no Mundo 
da Leitura”. Segundo Dehaene (2012) “a leitura modela o cérebro humano preparando-o para o 
desenvolvimento de novas capacidades”. Com base no pensando do autor iniciamos a sequência com 
intuito de motivar e ampliar a capacidade leitura. De acordo com Cecília Meireles (1984) “[...] a 
literatura infantil, em lugar de ser a que se escreve para as crianças, seria a que as crianças leem com 
agrado”. E assim apresentamos a sequência didática para os alunos, para que pudéssemos trabalhar 
juntos e, assim alcançar nossos objetivos. Na primeira semana trabalhamos com o gênero textual 
entrevista, trazendo para sala de aula leitura jornalística e informativa, nessa aula exercitamos a 
leitura oral, buscando trabalhar a timidez e ajudando na desenvoltura do aluno. Na segunda semana 
foi exposto o gênero textual tiras, e assim reforçando a leitura oral, com essa atividade buscamos 
observar a criatividade e a escrita do aluno. Na terceira semana realizamos atividades com o relógio 
e o calendário. Levantamos algumas informações a respeito dos conhecimentos prévios e a partir daí 
cada aluno confeccionou o seu relógio de pulso, por meio do calendário procuramos conhecer as 
datas comemorativas. Na quarta semana o tema foi o mercadinho, onde, apresentamos o sistema 
monetário de alguns países e principalmente o brasileiro para que eles aprendessem como funciona 
a movimentação da moeda brasileira. Na quinta e última semana desempenhamos o papel da 
cidadania com os alunos, nessa aula apresentamos todos os documentos que um cidadão possui. 
Diante dos documentos expostos, confeccionamos identidades e títulos de eleitor para aluno. Com 
esses dois documentos em mãos exerceram um ato de cidadania, onde simulamos uma pequena 
eleição com os próprios alunos representando um cargo político. Assim finalizamos as atividades 
propostas na sequência didática com carga horária de 40 horas. Conforme afirma Soares (1995) “As 
etapas de ensino e aprendizagem na alfabetização e no letramento devem envolver usos sociais, 
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funções habilidades técnicas e valores que vão muito além de apenas saber ler e escrever”. No 
término dessa primeira etapa realizamos a exposição das atividades feitas em sala, materiais 
pedagógicos confeccionados, livros literários fornecidos pela própria escola. Com a exposição desses 
materiais citados acima, realizamos a culminância em uma feira cultural que a escola promoveu. Os 
resultados indicaram que as técnicas de leitura aplicadas tiveram uma melhora significativa, e os 
alunos mostraram um grande interesse diante do caminho que foi apresentado para eles. 
Concluímos após a aplicabilidade da sequência didática que a alfabetização é um processo de 
aprendizagem contínua que passa por um ciclo, onde cada etapa tem um papel importante na 
construção do conhecimento da criança.  
Palavras-chave: Aluno. Alfabetização. Leitura. 
Disponível em: http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/4228/pdf 
 
 

 

DIVERTINDO-SE COM AS PARLENDAS 

 
 

R E S U M O 
 

 
Autores: 
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3 Bernadete Rodrigues dos 
Santos 
4 Márcia Ângela Patrícia 
 
1 Aluno de Licenciatura/ 
Subprojeto de Pedagogia 
PIBID/ UNIR  
Campus Ariquemes. 
2 Aluno de Licenciatura/ 
Subprojeto de Pedagogia 
PIBID/ UNIR  
Campus Ariquemes. 
3 Supervisora/Preceptora/ 
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Roberto Turbay. 
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Campus Ariquemes. 
 
 
E-mail do 
coordenador/Orientador 
4 marroco@unir.br 
 
Palavras-chave: 
Gêneros textuais. 
Parlendas. 
Leitura e 
Escrita. 
 

  
O presente resumo tem por objetivo demonstrar e refletir o uso do 
gênero textual “parlenda” no processo de alfabetização de uma turma 
do 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de 
Ariquemes - RO. Trata-se de uma experiência no Programa de Bolsa 
à Iniciação à Docência (PIBID) e a formação acadêmica do curso de 
Pedagogia – UNIR. A metodologia consistiu em observação da 
turma, sendo 20 horas para essa atividade. Foi proposto pela 
supervisora um projeto de leitura com a turma, no qual o tema era 
Viajando no Mundo da Leitura. Conforme Bakhtin (1977), “os 
gêneros podem ser aprendidos espontaneamente, através do convívio 
e coletividade com o outro, e é por meio deles que a comunicação se 
torna possível”. No decorrer da regência foi apresentado três 
parlendas, sendo elas: A casinha da vovó, O macaco foi à feira e 1,2 
Feijão com Arroz. No primeiro momento apresentamos o gênero 
textual no qual exploramos todo o contexto, com ênfase na ortografia 
e o reconhecimento do alfabeto de formas diferentes, por meio delas 
trabalhamos rimas, consciência fonológica e números. De forma 
lúdica reproduzimos uma maquete da casa da vovó, um baú de 
leituras, um livro de parlendas e profissões. Ao término, as atividades 
foram expostas em um evento cultural promovido pela escola. Os 
resultados indicaram que a metodologia aplicada foi produtiva para o 
processo de leitura e escrita, os avanços foram visíveis, houve o 
envolvimento dos alunos, mas principalmente melhoria no processo 
de leitura, escrita e alfabetização matemática. Concluímos que 
convivência com a prática em consonância com teorias estudadas nos 
ajudou a compreender a importância da inclusão dos alunos no 
processo de ensino e aprendizagem, e só é possível alfabetizar e letrar 
com um ensino focado nos gêneros textuais, pois os mesmos estão 
presentes no cotidiano e, assim, torna-se possível para o aluno 
identificar a especificidade de cada um deles e os contextos de 
utilização na sociedade. 
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Disponível em: http://www.pibid.unir.br/ 
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RELATÓRIO RESUMO

 

Antes de irmos 

planejamentos, os pibidianos

40h no campus da UNIR Ariquemes na qual aprendemos 

teórico-metodológicas relacionadas às diferentes c

da história, identificando pontos positivos e negativos (Concepção Positivista e 

materialista histórica, psicologia genética e psicologia histórico 

utilizamos o livro: GASPARIN, João Luiz e MARIA, Cri

histórico crítica: da teoria à prática no contexto escolar). 

No segundo semestre de 2018 ficamos responsáveis pela turma do 1º ano 

vespertino fundamental da escola Roberto Turbay Os primeiros passos foram 20 horas 

de observação. Identificou

leitura, ponto de partida para a elaboração de uma sequência didática, de 40 horas, com 

foco no eixo estruturante “leitura” (BRASIL, 2012), que seduzisse a atenção das 

crianças. Selecionou-se o tema músicas infantis, pois além de trabalhar a leitura, 

desenvolve o foco, a coordenação motora, a criatividade e a consciência fonológica. O 

planejamento foi dividido em cinco partes, em cada parte era trabalhada uma cantiga, 

apresentada aos alunos com o uso do violão. A partir da música temática, em sala foram 

produzidas atividades escritas como ditados, palavras lacunadas e em tiras, e confecção 

de cartazes, produção de texto, questões de higiene e consciência corporal, leituras 

deleite. Com a ajuda da professora conseguiu

conhecia, e também aquelas que desconheciam, para avaliar a diferença no aprendizado, 

utilizando assim um contexto musical que ainda não fazia parte do cotidiano deles. A 

sequência didática finalizou

desenvolvida pela escola, na qual apresentou

Ao longo do semestre também tivemos algumas reuniões para discutir como seriam 

feitos os relatórios e o resumo 

Após o fim das atividades

RELATÓRIO RESUMO  

Antes de irmos às escolas para desenvolvermos nossas atividades e 

planejamentos, os pibidianos do curso de pedagogia fizeram uma formação inicial de 

40h no campus da UNIR Ariquemes na qual aprendemos Estudos das concepções 

metodológicas relacionadas às diferentes concepções de alfabetização ao longo 

da história, identificando pontos positivos e negativos (Concepção Positivista e 

materialista histórica, psicologia genética e psicologia histórico cultural) para isso 

utilizamos o livro: GASPARIN, João Luiz e MARIA, Cristina Petenucci (pedagogia 

à prática no contexto escolar).  

No segundo semestre de 2018 ficamos responsáveis pela turma do 1º ano 

vespertino fundamental da escola Roberto Turbay Os primeiros passos foram 20 horas 

Identificou-se que mais da metade dos alunos tinham dificuldade em 

leitura, ponto de partida para a elaboração de uma sequência didática, de 40 horas, com 

foco no eixo estruturante “leitura” (BRASIL, 2012), que seduzisse a atenção das 

se o tema músicas infantis, pois além de trabalhar a leitura, 

desenvolve o foco, a coordenação motora, a criatividade e a consciência fonológica. O 

planejamento foi dividido em cinco partes, em cada parte era trabalhada uma cantiga, 

com o uso do violão. A partir da música temática, em sala foram 

produzidas atividades escritas como ditados, palavras lacunadas e em tiras, e confecção 

de cartazes, produção de texto, questões de higiene e consciência corporal, leituras 

da da professora conseguiu-se identificar as cantigas que a maioria 

conhecia, e também aquelas que desconheciam, para avaliar a diferença no aprendizado, 

utilizando assim um contexto musical que ainda não fazia parte do cotidiano deles. A 

a finalizou-se com uma culminância em uma feira cultural 

desenvolvida pela escola, na qual apresentou-se alguns trabalhos desenvolvidos em sala

Ao longo do semestre também tivemos algumas reuniões para discutir como seriam 

feitos os relatórios e o resumo expandido que seria usado posteriormente para o evento. 

Após o fim das atividades foi organizado um evento na UNIR para entre outras 

escolas para desenvolvermos nossas atividades e 

fizeram uma formação inicial de 

Estudos das concepções 

oncepções de alfabetização ao longo 

da história, identificando pontos positivos e negativos (Concepção Positivista e 

cultural) para isso 

stina Petenucci (pedagogia 

No segundo semestre de 2018 ficamos responsáveis pela turma do 1º ano 

vespertino fundamental da escola Roberto Turbay Os primeiros passos foram 20 horas 

se que mais da metade dos alunos tinham dificuldade em 

leitura, ponto de partida para a elaboração de uma sequência didática, de 40 horas, com 

foco no eixo estruturante “leitura” (BRASIL, 2012), que seduzisse a atenção das 

se o tema músicas infantis, pois além de trabalhar a leitura, 

desenvolve o foco, a coordenação motora, a criatividade e a consciência fonológica. O 

planejamento foi dividido em cinco partes, em cada parte era trabalhada uma cantiga, 

com o uso do violão. A partir da música temática, em sala foram 

produzidas atividades escritas como ditados, palavras lacunadas e em tiras, e confecção 

de cartazes, produção de texto, questões de higiene e consciência corporal, leituras 

se identificar as cantigas que a maioria 

conhecia, e também aquelas que desconheciam, para avaliar a diferença no aprendizado, 

utilizando assim um contexto musical que ainda não fazia parte do cotidiano deles. A 

se com uma culminância em uma feira cultural 

trabalhos desenvolvidos em sala. 

Ao longo do semestre também tivemos algumas reuniões para discutir como seriam 

expandido que seria usado posteriormente para o evento. 

foi organizado um evento na UNIR para entre outras 
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atividades e atrações apresentação dos banners referente às atividades feitas no semestre 

anterior pelos pibidianos, aprese

Tema: Gênero Textual/ Música

Professores: Elaine dos Santos, Vinicius da Silva Ciola

Turma: 2º ANO C – vespertino

Período: 30 dias 

Disciplinas: Língua Portuguesa, Ciências e matemática

 

Objetivos   

• Brincar com a música, imitar e reproduzir canções e cantigas clássicas;

• Aumentar o foco e a concentração dos alunos nas diversas atividades propostas 

em sala; 

• Trabalhar a memorização e o gosto pela leitura dos discentes através das 

musicas;  

• Trabalhar o desenvolvimento da linguagem escrita, através das canções onde 

por meio delas os alunos introduzem palavras novas em seu vocabulário;

• Identificar os animais e classificá

• Trabalhar questões referente a higiene pessoal; 

• Trabalhar quantidades através das cantigas;

• Trabalhar a consciência corporal com as crianças; 

 
Conteúdo:  

 
• Desenvolvimento da linguagem oral e escrita
• Ritmo musical 

• Produção de texto coletivo e individual 
• nimais (terrestres e aquáticos) e seus respectivos habitats 

• Higiene pessoal  
• Noções de quantidade
• Consciência corporal

 

atividades e atrações apresentação dos banners referente às atividades feitas no semestre 

anterior pelos pibidianos, apresentamos o banner “musicalização na alfabetização

Gênero Textual/ Música 

Elaine dos Santos, Vinicius da Silva Ciola 

vespertino 

Língua Portuguesa, Ciências e matemática 

com a música, imitar e reproduzir canções e cantigas clássicas;

Aumentar o foco e a concentração dos alunos nas diversas atividades propostas 

Trabalhar a memorização e o gosto pela leitura dos discentes através das 

desenvolvimento da linguagem escrita, através das canções onde 

por meio delas os alunos introduzem palavras novas em seu vocabulário;

Identificar os animais e classificá-los quanto ao seu habitat; 

Trabalhar questões referente a higiene pessoal;  

quantidades através das cantigas; 

Trabalhar a consciência corporal com as crianças;  

Desenvolvimento da linguagem oral e escrita 

Produção de texto coletivo e individual  
(terrestres e aquáticos) e seus respectivos habitats  

Noções de quantidade 
Consciência corporal 

atividades e atrações apresentação dos banners referente às atividades feitas no semestre 

musicalização na alfabetização”. 

com a música, imitar e reproduzir canções e cantigas clássicas; 

Aumentar o foco e a concentração dos alunos nas diversas atividades propostas 

Trabalhar a memorização e o gosto pela leitura dos discentes através das 

desenvolvimento da linguagem escrita, através das canções onde 

por meio delas os alunos introduzem palavras novas em seu vocabulário; 
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Metodologia: 

1ª etapa: 

O sapo não lava o pé

Fazer uma introdução a respeito do instrumento (violão) abordar algumas 
características como, por exemplo, nome de algumas partes do instrumento e diferenças 
sobre as cordas. 

Primeiramente cantaremos a cantiga o sapo não lava o pé com os alunos, logo 
após realizaremos algumas atividades com a turma, tais como uma interpretação da 
cantiga com algumas perguntas, trabalharemos uma atividade de associação onde as 
crianças recebem uma folha com palavras e figuras e precisa ligar uma a outra. Em 
seguida vamos trabalhar com a sala uma atividade, onde há figuras com suas palavras 
dentro de balões, mas elas est
corretamente, e por fim realizaremos uma pequena tarefa, na qual trabalharemos as 
iniciais das palavras. Trabalhar com a turma a questão da higiene pessoal, relacionando 
com a música, textos lacunados, q
palavras, ditados, produção de texto.

2ª etapa: 

A linda rosa juvenil

Em sala cantaremos com os alunos a pequena música, então trabalharemos 
textos lacunados, ditados para trabalharmos a questão das silab
como também pequenas produções de texto, uma pequena tarefa onde a letra da musica 
esta em tirar e os alunos precisam organizá
uma pequena interpretação de texto referente a música.

 

3ª etapa: 

Fui ao mercado (formiguinha) 

Cantar a cantiga com as crianças procurando explorar as partes do corpo, para 
podermos trabalhar consciência corporal, perguntar a sala também outras coisas que 
podem comprar que rimam com a letra da musica, trabalhar p
texto assim como ditados, e trabalhar textos lacunados como também caça

O sapo não lava o pé 

Fazer uma introdução a respeito do instrumento (violão) abordar algumas 
exemplo, nome de algumas partes do instrumento e diferenças 

Primeiramente cantaremos a cantiga o sapo não lava o pé com os alunos, logo 
após realizaremos algumas atividades com a turma, tais como uma interpretação da 

erguntas, trabalharemos uma atividade de associação onde as 
crianças recebem uma folha com palavras e figuras e precisa ligar uma a outra. Em 
seguida vamos trabalhar com a sala uma atividade, onde há figuras com suas palavras 
dentro de balões, mas elas estão embaralhadas, e fica a cargo do aluno escrevê
corretamente, e por fim realizaremos uma pequena tarefa, na qual trabalharemos as 
iniciais das palavras. Trabalhar com a turma a questão da higiene pessoal, relacionando 
com a música, textos lacunados, quantidade, no sentido de quantas vezes se repetem as 
palavras, ditados, produção de texto. 

A linda rosa juvenil 

Em sala cantaremos com os alunos a pequena música, então trabalharemos 
textos lacunados, ditados para trabalharmos a questão das silabas e formação de frases, 
como também pequenas produções de texto, uma pequena tarefa onde a letra da musica 
esta em tirar e os alunos precisam organizá-la na ordem certa, também será feito em sala 
uma pequena interpretação de texto referente a música. 

Fui ao mercado (formiguinha)  

Cantar a cantiga com as crianças procurando explorar as partes do corpo, para 
podermos trabalhar consciência corporal, perguntar a sala também outras coisas que 
podem comprar que rimam com a letra da musica, trabalhar pequenas produções de 
texto assim como ditados, e trabalhar textos lacunados como também caça

Fazer uma introdução a respeito do instrumento (violão) abordar algumas 
exemplo, nome de algumas partes do instrumento e diferenças 

Primeiramente cantaremos a cantiga o sapo não lava o pé com os alunos, logo 
após realizaremos algumas atividades com a turma, tais como uma interpretação da 

erguntas, trabalharemos uma atividade de associação onde as 
crianças recebem uma folha com palavras e figuras e precisa ligar uma a outra. Em 
seguida vamos trabalhar com a sala uma atividade, onde há figuras com suas palavras 

ão embaralhadas, e fica a cargo do aluno escrevê-las 
corretamente, e por fim realizaremos uma pequena tarefa, na qual trabalharemos as 
iniciais das palavras. Trabalhar com a turma a questão da higiene pessoal, relacionando 

uantidade, no sentido de quantas vezes se repetem as 

Em sala cantaremos com os alunos a pequena música, então trabalharemos 
as e formação de frases, 

como também pequenas produções de texto, uma pequena tarefa onde a letra da musica 
la na ordem certa, também será feito em sala 

Cantar a cantiga com as crianças procurando explorar as partes do corpo, para 
podermos trabalhar consciência corporal, perguntar a sala também outras coisas que 

equenas produções de 
texto assim como ditados, e trabalhar textos lacunados como também caça-palavras, e 
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por ultimo realizar uma atividade onde a canção esta recortada em tiras e os alunos têm 
que colar na ordem certa em seus cadernos.

 

4ª etapa: 

A canoa virou 

Trabalharemos com os alunos a canção “a canoa virou”, logo após 
apresentarmos a canção, iremos realizar uma atividade onde com cartolinas 
representaremos uma lagoa, enquanto isso os alunos recebem uma folha em forma de 
peixe para colocar o nome e pint
circulo e cantaremos a canção,usando o nome de cada aluno uma vez, quando for a vez 
de respectivo aluno, ele irá colar na cartolina o peixe com seu nome, ditados, formação 
de frases, como também produção de t
habitats naturais, trabalhar textos lacunados.

Por fim iremos realizar uma pequena tarefa, na qual a sala recebera uma folha 
com palavras embaralhadas, e terão que organizá

  

Materiais  

Violão, cartolina, lápis de cor, folha de sulfite, tesoura, cola.

 

Bibliografia 
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Acesso em.  08 de out. de 2018.

Disponível em <http://elenicejipa.blogspot.com/2017/06/sequencia

educacao_11.html> Acesso em 09 de out de out. de 2018. 

por ultimo realizar uma atividade onde a canção esta recortada em tiras e os alunos têm 
que colar na ordem certa em seus cadernos. 

Trabalharemos com os alunos a canção “a canoa virou”, logo após 
apresentarmos a canção, iremos realizar uma atividade onde com cartolinas 
representaremos uma lagoa, enquanto isso os alunos recebem uma folha em forma de 
peixe para colocar o nome e pintar, em seguida organizaremos a sala em forma de 
circulo e cantaremos a canção,usando o nome de cada aluno uma vez, quando for a vez 
de respectivo aluno, ele irá colar na cartolina o peixe com seu nome, ditados, formação 
de frases, como também produção de textos, abordar os diferentes tipos de peixes e seus 
habitats naturais, trabalhar textos lacunados. 

Por fim iremos realizar uma pequena tarefa, na qual a sala recebera uma folha 
com palavras embaralhadas, e terão que organizá-las na ordem correta. 

Violão, cartolina, lápis de cor, folha de sulfite, tesoura, cola. 

Disponível em <http://armariodoprofessor.blogspot.com/2017/02/sequencia

virou.html> Acesso em. 02 de out. de 2018. 

Disponível em <https://www.soescola.com/2017/02/sequencia

virou.html> Acesso em. 02 de out. de 2018. 

Disponível em <http://notebookdaprof.blogspot.com/2013/01/atividade-

Acesso em.  08 de out. de 2018. 

http://elenicejipa.blogspot.com/2017/06/sequencia

educacao_11.html> Acesso em 09 de out de out. de 2018.  

por ultimo realizar uma atividade onde a canção esta recortada em tiras e os alunos têm 

Trabalharemos com os alunos a canção “a canoa virou”, logo após 
apresentarmos a canção, iremos realizar uma atividade onde com cartolinas 
representaremos uma lagoa, enquanto isso os alunos recebem uma folha em forma de 

ar, em seguida organizaremos a sala em forma de 
circulo e cantaremos a canção,usando o nome de cada aluno uma vez, quando for a vez 
de respectivo aluno, ele irá colar na cartolina o peixe com seu nome, ditados, formação 

extos, abordar os diferentes tipos de peixes e seus 

Por fim iremos realizar uma pequena tarefa, na qual a sala recebera uma folha 
 

Disponível em <http://armariodoprofessor.blogspot.com/2017/02/sequencia-didatica-

17/02/sequencia-didatica-canoa-

-integrada.html> 

http://elenicejipa.blogspot.com/2017/06/sequencia-didatica-para-
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No primeiro semestre de 2019 ficamos responsáveis pela turma do 1º ano 

vespertino fundamental da escola Roberto Turbay. F

carga total de 20 h, após a observação foi feito com o auxilio da coordenadora um 

projeto didático com o foco nos contos de fadas, na qual dividimos em 6 etapas, onde 

em 2 etapas de cada eram contadas pequenas historias infantis 

patinho feio, Pinóquio, branca de neve, cinderela e os três porquinhos. E

aplicadas atividades como 

demonstrar o que conseguiram absorver de entendimento após cada conto de fada que 

era lido para os mesmos. Após a leitura eram feitas indagações aos alunos a respeito das 

historias contadas em sala, porem para nossa surpresa todos dem

No primeiro semestre de 2019 ficamos responsáveis pela turma do 1º ano 

vespertino fundamental da escola Roberto Turbay. Foi feita uma observação com uma 

, após a observação foi feito com o auxilio da coordenadora um 

projeto didático com o foco nos contos de fadas, na qual dividimos em 6 etapas, onde 

em 2 etapas de cada eram contadas pequenas historias infantis para a turma

patinho feio, Pinóquio, branca de neve, cinderela e os três porquinhos. E

 ditados, pinturas, recortes e colagens na qual eles pudessem 

demonstrar o que conseguiram absorver de entendimento após cada conto de fada que 

era lido para os mesmos. Após a leitura eram feitas indagações aos alunos a respeito das 

historias contadas em sala, porem para nossa surpresa todos demonstraram bastante 

 

No primeiro semestre de 2019 ficamos responsáveis pela turma do 1º ano 

ita uma observação com uma 

, após a observação foi feito com o auxilio da coordenadora um 

projeto didático com o foco nos contos de fadas, na qual dividimos em 6 etapas, onde 

para a turma como o 

patinho feio, Pinóquio, branca de neve, cinderela e os três porquinhos. Em seguida eram 

na qual eles pudessem 

demonstrar o que conseguiram absorver de entendimento após cada conto de fada que 

era lido para os mesmos. Após a leitura eram feitas indagações aos alunos a respeito das 

onstraram bastante 
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entusiasmo para responder as perguntas feitas em sala.

tivemos algumas reuniões para discutirmos quais seriam os próximos 

pibidianos e quaisquer outras duvidas.

No segundo semestre

vespertino do fundamental da escola Roberto Turbay, primeiro foi feito uma observação 

em sala de aula de 20 h Após a observação foi realizado um plano de aula com o tema 

“consciência negra”, este plano foi dividido em 5 par

feita uma etapa, apresentamos na primeira semana o tema escravidão no Brasil, Zumbi 

dos palmares e o dia da Consciência negra, nas duas etapas seguintes foram contados 

alguns contos africanos com o intuito de aproximar os alu

desenvolvidas algumas atividades em

questões de moral e ética, na 4ª etapa levamos a turma para a videoteca para assistirem 

ao filme “Kiriku e a Feiticeira” e após o filme rea

o contexto da historia, e por ultimo na 5ª etapa revisamos todo o conteúdo apresentado, 

e em seguida fizemos duas brincadeiras para toda a turma, a primeira foi o bingo de 

palavras, e a segunda era de origem africana 

consistia em dividir um espaço em dois, denominar um

Após o encerramento do plano de aula, foi realizada uma culminância para todos os 

pibidianos da escola Roberto Turbay, para a apr

atividades feitas em sala, alguns cartazes sobre a escravidão no Brasil/dia da 

consciência negra, na culminância teve varias apresentações artísticas e outros trabalhos 

feitos por professores da escola. Ao longo do semestre 

reuniões para discutir como seriam feitos os relatórios e o resumo para o evento que 

estava por vir. A coordenadora do Pibid organizou um evento (Educari) para 

apresentação dos banners referente às atividades feitas no semestre anter

pibidianos, na qual apresentamos o banner 

alfabetização” no evento teve vários outros banners 

bolsistas do pibid, além dos banners tiveram algumas palestras.

 

 

entusiasmo para responder as perguntas feitas em sala. Ao longo do semestre também 

tivemos algumas reuniões para discutirmos quais seriam os próximos 

pibidianos e quaisquer outras duvidas. 

No segundo semestre de 2019 ficamos responsáveis pela turma do 3º ano 

vespertino do fundamental da escola Roberto Turbay, primeiro foi feito uma observação 

em sala de aula de 20 h Após a observação foi realizado um plano de aula com o tema 

“consciência negra”, este plano foi dividido em 5 partes na qual em cada semana era 

feita uma etapa, apresentamos na primeira semana o tema escravidão no Brasil, Zumbi 

dos palmares e o dia da Consciência negra, nas duas etapas seguintes foram contados 

alguns contos africanos com o intuito de aproximar os alunos da cultura africana, foram 

desenvolvidas algumas atividades em cima desses contos como interpretações de texto e 

questões de moral e ética, na 4ª etapa levamos a turma para a videoteca para assistirem 

ao filme “Kiriku e a Feiticeira” e após o filme realizar algumas tarefas relacionadas com 

e por ultimo na 5ª etapa revisamos todo o conteúdo apresentado, 

e em seguida fizemos duas brincadeiras para toda a turma, a primeira foi o bingo de 

palavras, e a segunda era de origem africana e se chamava “terra-mar”, essa brincadeira 

consistia em dividir um espaço em dois, denominar um como terra e o outro como mar. 

Após o encerramento do plano de aula, foi realizada uma culminância para todos os 

pibidianos da escola Roberto Turbay, para a apresentação dos trabalhos levamos 

atividades feitas em sala, alguns cartazes sobre a escravidão no Brasil/dia da 

consciência negra, na culminância teve varias apresentações artísticas e outros trabalhos 

ores da escola. Ao longo do semestre também tivemos algumas 

para discutir como seriam feitos os relatórios e o resumo para o evento que 

A coordenadora do Pibid organizou um evento (Educari) para 

apresentação dos banners referente às atividades feitas no semestre anter

na qual apresentamos o banner “trabalho com gênero textual contos na 

no evento teve vários outros banners além dos apresentados pelos 

dos banners tiveram algumas palestras.  

Ao longo do semestre também 

tivemos algumas reuniões para discutirmos quais seriam os próximos passos dos 

esponsáveis pela turma do 3º ano 

vespertino do fundamental da escola Roberto Turbay, primeiro foi feito uma observação 

em sala de aula de 20 h Após a observação foi realizado um plano de aula com o tema 

tes na qual em cada semana era 

feita uma etapa, apresentamos na primeira semana o tema escravidão no Brasil, Zumbi 

dos palmares e o dia da Consciência negra, nas duas etapas seguintes foram contados 

nos da cultura africana, foram 

cima desses contos como interpretações de texto e 

questões de moral e ética, na 4ª etapa levamos a turma para a videoteca para assistirem 

lizar algumas tarefas relacionadas com 

e por ultimo na 5ª etapa revisamos todo o conteúdo apresentado, 

e em seguida fizemos duas brincadeiras para toda a turma, a primeira foi o bingo de 

mar”, essa brincadeira 

como terra e o outro como mar. 

Após o encerramento do plano de aula, foi realizada uma culminância para todos os 

esentação dos trabalhos levamos 

atividades feitas em sala, alguns cartazes sobre a escravidão no Brasil/dia da 

consciência negra, na culminância teve varias apresentações artísticas e outros trabalhos 

também tivemos algumas 

para discutir como seriam feitos os relatórios e o resumo para o evento que 

A coordenadora do Pibid organizou um evento (Educari) para 

apresentação dos banners referente às atividades feitas no semestre anterior pelos 

“trabalho com gênero textual contos na 

dos apresentados pelos 
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RELATÓRIO PARCIAL DE 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

1.1. SUBPROJETO: PIBID 

do curso pedagogia da universidade federal Unir campus Ariquemes. 

1.2. NOME DO BOLSISTA

Elaine dos Santos matriculas nº 201810798 e 201811269, rescpectivos e

viniciusciola@gmail.com e 

2. OBJETIVOS : 

• Desenvolver a percepção auditiva e visual através dos contos;

• Ampliar o interesse e o gosto pela leitura;

• Propiciar a ampliação da linguagem oral;

• Inserir características de alguns animais;

• Trabalhar valores e princípios éticos;

• Conhecer as tradições africanas

• Conversar a respeito da discriminação 

aparência das pessoas 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

No segundo semestre ficamos responsáveis pela turma do 3º ano vespertino do 

fundamental da escola Roberto Turbay, primeiro foi feito uma observação em sala de 

aula de 20 h para uma melhor avaliação da turma, de um total de 26 alunos, 5 ainda não 

eram considerados alfabéticos. Após a observação foi realizado um plano de aula com 

o tema “consciência negra”, este plano foi dividido em 5 partes na qual em cada 

semana era feita uma etapa, apresentamos na primeira semana o tema escravidão no 

Brasil, Zumbi dos palmares e o dia da Consciência negra, nas duas etapas seguintes 

foram contados alguns contos africanos com o intuito de aproximar os alunos da 

cultura africana, foram desenvolvidas algumas atividades emcima desses contos como 

ARCIAL DE DESENVOLVIMENTO DO SUBPROJETO DO 

2º SEMESTRE, 2019– BOLSISTA  

PIBID – programa institucional de bolsa de iniciação à docência, 

do curso pedagogia da universidade federal Unir campus Ariquemes.  

OME DO BOLSISTA , MATRÍCULA E EMAIL : Bolsistas Vinicius da Silva Ciola e 

Elaine dos Santos matriculas nº 201810798 e 201811269, rescpectivos e

e elainemanukeim@gmail.com  

Desenvolver a percepção auditiva e visual através dos contos; 

Ampliar o interesse e o gosto pela leitura; 

Propiciar a ampliação da linguagem oral; 

Inserir características de alguns animais; 

e princípios éticos; 

Conhecer as tradições africanas; 

Conversar a respeito da discriminação  e preconceitos baseados na 

aparência das pessoas  

TIVIDADES PREVISTAS E DESENVOLVIDAS : 
No segundo semestre ficamos responsáveis pela turma do 3º ano vespertino do 

fundamental da escola Roberto Turbay, primeiro foi feito uma observação em sala de 

aula de 20 h para uma melhor avaliação da turma, de um total de 26 alunos, 5 ainda não 

derados alfabéticos. Após a observação foi realizado um plano de aula com 

o tema “consciência negra”, este plano foi dividido em 5 partes na qual em cada 

semana era feita uma etapa, apresentamos na primeira semana o tema escravidão no 

mares e o dia da Consciência negra, nas duas etapas seguintes 

foram contados alguns contos africanos com o intuito de aproximar os alunos da 

cultura africana, foram desenvolvidas algumas atividades emcima desses contos como 

UBPROJETO DO PIBID   

programa institucional de bolsa de iniciação à docência, 

: Bolsistas Vinicius da Silva Ciola e 

Elaine dos Santos matriculas nº 201810798 e 201811269, rescpectivos e-mails 

e preconceitos baseados na 

No segundo semestre ficamos responsáveis pela turma do 3º ano vespertino do 

fundamental da escola Roberto Turbay, primeiro foi feito uma observação em sala de 

aula de 20 h para uma melhor avaliação da turma, de um total de 26 alunos, 5 ainda não 

derados alfabéticos. Após a observação foi realizado um plano de aula com 

o tema “consciência negra”, este plano foi dividido em 5 partes na qual em cada 

semana era feita uma etapa, apresentamos na primeira semana o tema escravidão no 

mares e o dia da Consciência negra, nas duas etapas seguintes 

foram contados alguns contos africanos com o intuito de aproximar os alunos da 

cultura africana, foram desenvolvidas algumas atividades emcima desses contos como 
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interpretações de texto e questõ

videoteca para assistirem ao filme “Kiriku e a Feiticeira” e após o filme realizar 

algumas tarefas relacionadas com o contexto da historia,e por ultimo na 5ª etapa 

revisamos todo o conteúdo apresentad

toda a turma, a primeira foi o bingo de palavras, onde para cada aluno era entregue uma 

cartela com varias palavras e era feito um sorteio na qual o aluno que completasse a 

cartela primeiro ganharia um brinde,

“terra-mar”, essa brincadeira consistia em dividir um espaço em dois, denominar um 

como terra e o outro como mar, após isso os alunos ficavam perto da divisão e os 

professores gritavam para a turma “terra” e

apenas um vencedor.  

Após o encerramento do plano de aula, foi realizada uma culminância para 

todos os pibidianos da escola Roberto Turbay, para a apresentação dos trabalhos, 

levamos o bingo de palavras, atividades fe

escravidão no Brasil/dia da consciência negra e os banners dos últimos 2 eventos do 

pibid, na culminância teve varias apresentações artísticas e outros trabalhos feitos por 

professores da escola.  

A coordenadora do 

dos banners referente às atividades feitas no semestre anterior pelos pibidianos, no 

evento teve vários outros banners alem dos apresentados pelos bolsistas do pibid, alem 

dos banners tiveram algumas pa

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Tivemos uma atividade que foi planejada, porém não conseguimos aplicar em 

sala, a atividade consistia em realizar uma entrevista com um conhecido da 

coordenadora da escola que havia feito u

seria trabalhado em sala o gênero entrevista.

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Conseguimos desenvolver quase tudo o que estava previsto em nosso 

cronograma. 

interpretações de texto e questões de moral e ética, na 4ª etapa levamos a turma para a 

videoteca para assistirem ao filme “Kiriku e a Feiticeira” e após o filme realizar 

algumas tarefas relacionadas com o contexto da historia,e por ultimo na 5ª etapa 

revisamos todo o conteúdo apresentado, e em seguida fizemos duas brincadeiras para 

toda a turma, a primeira foi o bingo de palavras, onde para cada aluno era entregue uma 

cartela com varias palavras e era feito um sorteio na qual o aluno que completasse a 

cartela primeiro ganharia um brinde, e a segunda era de origem africana e se chamava 

mar”, essa brincadeira consistia em dividir um espaço em dois, denominar um 

como terra e o outro como mar, após isso os alunos ficavam perto da divisão e os 

professores gritavam para a turma “terra” e “mar” alternadamente até que sobrasse 

Após o encerramento do plano de aula, foi realizada uma culminância para 

todos os pibidianos da escola Roberto Turbay, para a apresentação dos trabalhos, 

levamos o bingo de palavras, atividades feitas em sala, alguns cartazes sobre a 

escravidão no Brasil/dia da consciência negra e os banners dos últimos 2 eventos do 

pibid, na culminância teve varias apresentações artísticas e outros trabalhos feitos por 

A coordenadora do Pibid organizou um evento (Educari) para apresentação 

dos banners referente às atividades feitas no semestre anterior pelos pibidianos, no 

evento teve vários outros banners alem dos apresentados pelos bolsistas do pibid, alem 

dos banners tiveram algumas palestras. 

TIVIDADES PREVISTAS E NÃO DESENVOLVIDAS

Tivemos uma atividade que foi planejada, porém não conseguimos aplicar em 

sala, a atividade consistia em realizar uma entrevista com um conhecido da 

coordenadora da escola que havia feito uma viagem para a África do Sul, Para isso 

seria trabalhado em sala o gênero entrevista. 

TIVIDADES NÃO PREVISTAS E DESENVOLVIDAS : 

Conseguimos desenvolver quase tudo o que estava previsto em nosso 

es de moral e ética, na 4ª etapa levamos a turma para a 

videoteca para assistirem ao filme “Kiriku e a Feiticeira” e após o filme realizar 

algumas tarefas relacionadas com o contexto da historia,e por ultimo na 5ª etapa 

o, e em seguida fizemos duas brincadeiras para 

toda a turma, a primeira foi o bingo de palavras, onde para cada aluno era entregue uma 

cartela com varias palavras e era feito um sorteio na qual o aluno que completasse a 

e a segunda era de origem africana e se chamava 

mar”, essa brincadeira consistia em dividir um espaço em dois, denominar um 

como terra e o outro como mar, após isso os alunos ficavam perto da divisão e os 

“mar” alternadamente até que sobrasse 

Após o encerramento do plano de aula, foi realizada uma culminância para 

todos os pibidianos da escola Roberto Turbay, para a apresentação dos trabalhos, 

itas em sala, alguns cartazes sobre a 

escravidão no Brasil/dia da consciência negra e os banners dos últimos 2 eventos do 

pibid, na culminância teve varias apresentações artísticas e outros trabalhos feitos por 

Pibid organizou um evento (Educari) para apresentação 

dos banners referente às atividades feitas no semestre anterior pelos pibidianos, no 

evento teve vários outros banners alem dos apresentados pelos bolsistas do pibid, alem 

ESENVOLVIDAS : 
Tivemos uma atividade que foi planejada, porém não conseguimos aplicar em 

sala, a atividade consistia em realizar uma entrevista com um conhecido da 

ma viagem para a África do Sul, Para isso 

Conseguimos desenvolver quase tudo o que estava previsto em nosso 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Obtivemos êxito na aplicação do plano de aula, foi uma turma relativamente 

fácil de desenvolver nosso plano de aula, pois toda a turma era bem participativa em 

praticamente todas as etapas do plano, no que se refere às atividades de interpretação 

de texto tivemos algumas dificuldades com uma minoria dos alunos visto que ainda 

não eram alfabetizados então eles necessitavam de uma atenção a mais, o que mais foi 

gratificante para nos pibidianos foi a experiência de poder experimentar na pratica o 

que significa ser um professor, mesmo que sem o diploma, e que levaremos essa 

experiência adquirida de forma positiva e que isso inclusive nos auxiliará em futuros 

estágios, e entender que o que aprendemos na teoria nem sempre se aplica na pratica, o 

que não foi gratificante para nossa dupla era quando em algumas situações, não 

conseguíamos aplicar todo o nosso planejamento devido ao comportamento da sala ou 

algum imprevisto.   

7. BIBLIOGRAFIA (conforme as normas da ABNT)
BETTELHEIM, Bruno.

Janeiro: Paz e Terra, 2007. 
PIETRO, Heloísa. Lá vêm Histórias. Ed. Companhia das letrinhas, 2000

 
8. ANEXOS (se necessário)

 

Obtivemos êxito na aplicação do plano de aula, foi uma turma relativamente 

fácil de desenvolver nosso plano de aula, pois toda a turma era bem participativa em 

praticamente todas as etapas do plano, no que se refere às atividades de interpretação 

tivemos algumas dificuldades com uma minoria dos alunos visto que ainda 

não eram alfabetizados então eles necessitavam de uma atenção a mais, o que mais foi 

gratificante para nos pibidianos foi a experiência de poder experimentar na pratica o 

ser um professor, mesmo que sem o diploma, e que levaremos essa 

experiência adquirida de forma positiva e que isso inclusive nos auxiliará em futuros 

estágios, e entender que o que aprendemos na teoria nem sempre se aplica na pratica, o 

icante para nossa dupla era quando em algumas situações, não 

conseguíamos aplicar todo o nosso planejamento devido ao comportamento da sala ou 

(conforme as normas da ABNT) 
BETTELHEIM, Bruno. A Psicanálise dos Contos de Fadas. 

 
PIETRO, Heloísa. Lá vêm Histórias. Ed. Companhia das letrinhas, 2000

(se necessário) 

 
 
 
 
 

Obtivemos êxito na aplicação do plano de aula, foi uma turma relativamente 

fácil de desenvolver nosso plano de aula, pois toda a turma era bem participativa em 

praticamente todas as etapas do plano, no que se refere às atividades de interpretação 

tivemos algumas dificuldades com uma minoria dos alunos visto que ainda 

não eram alfabetizados então eles necessitavam de uma atenção a mais, o que mais foi 

gratificante para nos pibidianos foi a experiência de poder experimentar na pratica o 

ser um professor, mesmo que sem o diploma, e que levaremos essa 

experiência adquirida de forma positiva e que isso inclusive nos auxiliará em futuros 

estágios, e entender que o que aprendemos na teoria nem sempre se aplica na pratica, o 

icante para nossa dupla era quando em algumas situações, não 

conseguíamos aplicar todo o nosso planejamento devido ao comportamento da sala ou 

 17. ed. Rio de 

PIETRO, Heloísa. Lá vêm Histórias. Ed. Companhia das letrinhas, 2000 
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Durante todo o período de realização do PIBID estivemos em constante contato 
com a subcoordenadora do Projeto, profª Me. Márcia Ângela Patrícia, que nos auxiliou 
na elaboração dos planejamentos, e confecção de materiais para a atuação docente, o 
mesmo tratamento recebemos da supervisora da escola.

Ao longo do período de atividades no PIBID trabalhamos com caderno de 
campo para o registro dos pontos positivos e possíveis melhoras necessárias, esses 
registros, planejamentos, estudos teóricos e da política edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ariquemes, 12 de dezembro de 2019.

Durante todo o período de realização do PIBID estivemos em constante contato 
com a subcoordenadora do Projeto, profª Me. Márcia Ângela Patrícia, que nos auxiliou 
na elaboração dos planejamentos, e confecção de materiais para a atuação docente, o 

amento recebemos da supervisora da escola. 

Ao longo do período de atividades no PIBID trabalhamos com caderno de 
campo para o registro dos pontos positivos e possíveis melhoras necessárias, esses 
registros, planejamentos, estudos teóricos e da política educacional orientadora da 

 

Ariquemes, 12 de dezembro de 2019. 

 

Durante todo o período de realização do PIBID estivemos em constante contato 
com a subcoordenadora do Projeto, profª Me. Márcia Ângela Patrícia, que nos auxiliou 
na elaboração dos planejamentos, e confecção de materiais para a atuação docente, o 

Ao longo do período de atividades no PIBID trabalhamos com caderno de 
campo para o registro dos pontos positivos e possíveis melhoras necessárias, esses 

cacional orientadora da 
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alfabetização no país, nos possibilitou também a iniciação em uma escrita acadêmica de 
resumos dos relatos de nossas próprias experiências, e participação em dois eventos, um 
sendo a Semana de Pedagogia do Campus de Ariquemes e o se
o III Encontro Local do PIBID, ambos no campus da UNIR de Ariquemes.

 
 
Produções acadêmicas: 
 
Musicalização na alfabetização infantil.
http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/4228/pdf
 
Trabalho Com Gênero Textual “Contos” Na Alfabetização
http://www.pibid.unir.br/ 

 

alfabetização no país, nos possibilitou também a iniciação em uma escrita acadêmica de 
resumos dos relatos de nossas próprias experiências, e participação em dois eventos, um 
sendo a Semana de Pedagogia do Campus de Ariquemes e o segundo evento I Educari e 
o III Encontro Local do PIBID, ambos no campus da UNIR de Ariquemes.

Musicalização na alfabetização infantil. Disponível em: 
http://www.periodicos.unir.br/index.php/RCTRN/article/view/4228/pdf 

Trabalho Com Gênero Textual “Contos” Na Alfabetização. Disponível em:

alfabetização no país, nos possibilitou também a iniciação em uma escrita acadêmica de 
resumos dos relatos de nossas próprias experiências, e participação em dois eventos, um 

gundo evento I Educari e 
o III Encontro Local do PIBID, ambos no campus da UNIR de Ariquemes. 

 

Disponível em: 
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TRABALHO COM GÊNERO TEXTUAL “CONTOS” NA 
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TRABALHO COM GÊNERO TEXTUAL “CONTOS” NA ALFABETIZAÇÃO

 
R E S U M O 
 

Bernadete Rodrigues dos 

 

Subprojeto de pedagogia/ 

Rodrigues dos 

/Subprojeto de pedagogia/ 

coordenador/Orientador 

  
O resumo expõe um relato de experiência que teve por objetivo 
estimular, por meio do gênero textual “contos”, o gosto pela 
leitura de alunos do 1º ano do ensino fundamental de uma 
escola da rede pública de Ariquemes 
trabalho desenvolvido no PIBID/CAPES, através da
participação de acadêmicos do curso de licenciatura em 
pedagogia/UNIR, campus de Ariquemes. Nossos pressupostos 
teóricos estão fundamentados em Pietro (2000) e 
(2007). A metodologia consistiu na elaboração de um projeto 
didático com o foco nos contos de fadas. O planejamento foi 
dividido em 6 etapas, priorizamos a exposição de duas etapas 
sendo elas os contos “O patinho feio” e “os três porquinhos”. 
No primeiro conto utilizamos um pequeno teatro para cativar a 
atenção dos alunos, após, realizamo
aprimorar a interpretação de texto, dentre as atividades foram 
feitas dobraduras de papel em forma de patinhos para a turma 
colorir, trabalhou-se também vogais e consoantes de palavras 
relacionadas com o conto. No segundo conto utilizou
para contar a história, sequencialmente foram feitas perguntas 
a respeito, após realizamos uma atividade na qual a sala foi 
dividida em três grupos e cada um ficou responsável pela 
construção das casinhas da história, na casa de palha foi usado 
folhas de jornal, na de madeira, palitos de picolé e na de 
tijolos, canetinha e lápis de cor. Os contos subsequentes se 
organizaram em 2 etapas de cada, na qual eram lidos contos
para a turma e em seguida eram aplicadas atividades diversas 
como colagem, pinturas, dobraduras de papel, vogais e 
consoantes. Após a leitura eram feitas indagações aos alunos a 
respeito das histórias, a maioria demonstrou motivação para 
respondê-las. Os resultados comprovaram que o trabalho com 
o gênero “contos” contribui de forma positiva para no processo 
de alfabetização, de modo participativo e interativo, mesmo 
havendo em alguns casos limitações no processo, devido ao 
fato de ser uma turma de primeiro ano e para alguns alunos 
eram o seu primeiro contato com a escola. Conclui
gênero contos de fadas incentiva o gosto pela leitura, além de 
reinterpretar questões universais como os conflitos de poder 

ALFABETIZAÇÃO  

xperiência que teve por objetivo 
estimular, por meio do gênero textual “contos”, o gosto pela 
leitura de alunos do 1º ano do ensino fundamental de uma 
escola da rede pública de Ariquemes - RO. Trata-se de um 
trabalho desenvolvido no PIBID/CAPES, através da 
participação de acadêmicos do curso de licenciatura em 
pedagogia/UNIR, campus de Ariquemes. Nossos pressupostos 
teóricos estão fundamentados em Pietro (2000) e Bettelheim 

A metodologia consistiu na elaboração de um projeto 
contos de fadas. O planejamento foi 

dividido em 6 etapas, priorizamos a exposição de duas etapas 
sendo elas os contos “O patinho feio” e “os três porquinhos”. 
No primeiro conto utilizamos um pequeno teatro para cativar a 
atenção dos alunos, após, realizamos inferências para 
aprimorar a interpretação de texto, dentre as atividades foram 
feitas dobraduras de papel em forma de patinhos para a turma 

se também vogais e consoantes de palavras 
relacionadas com o conto. No segundo conto utilizou-se o livro 
para contar a história, sequencialmente foram feitas perguntas 

uma atividade na qual a sala foi 
dividida em três grupos e cada um ficou responsável pela 
construção das casinhas da história, na casa de palha foi usado 
folhas de jornal, na de madeira, palitos de picolé e na de 

Os contos subsequentes se 
organizaram em 2 etapas de cada, na qual eram lidos contos 
para a turma e em seguida eram aplicadas atividades diversas 

nturas, dobraduras de papel, vogais e 
consoantes. Após a leitura eram feitas indagações aos alunos a 
respeito das histórias, a maioria demonstrou motivação para 

Os resultados comprovaram que o trabalho com 
positiva para no processo 

de alfabetização, de modo participativo e interativo, mesmo 
havendo em alguns casos limitações no processo, devido ao 
fato de ser uma turma de primeiro ano e para alguns alunos 
eram o seu primeiro contato com a escola. Conclui-se que o 
gênero contos de fadas incentiva o gosto pela leitura, além de 
reinterpretar questões universais como os conflitos de poder 
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como bem e mal, por exemplo, e a formação de valores, numa 
combinação entre realidade e fantasia promovendo o 
desenvolvimento da personalidade da criança.
 
 
 
 

como bem e mal, por exemplo, e a formação de valores, numa 
combinação entre realidade e fantasia promovendo o 

da personalidade da criança. 
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EDIÇÃO ESPECIAL DA REVISTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA REGIÃO 

NORTE: IV Semana de Pedagogia: Discutindo Neurociência, Problemas de 

Aprendizagem e Educação Especial e I Encontro de Egressos do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia do Campus de Ariquemes. 

 

Sobre o Evento 

 

A IV Semana de Pedagogia: Discutindo Neurociência, Problemas de 

Aprendizagem e Educação Especial e o I Encontro de Egressos do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia do Campus de Ariquemes, evento vinculado ao 

Departamento de Ciências da Educação (DECED) do Campus de Ariquemes da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), constitui-se em um evento anualmente 

realizado pelo corpo docente e discente do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

 

No ano de 2019, ele contemplou de modo inédito, uma das áreas 

consideradas prioritárias deste curso, a Neurociência aplicada à Área da Educação. 

Adicionalmente, por sua estreita relação com os Problemas de Aprendizagem e a 

Educação Especial, estas também compuseram os eixos temáticos do evento. 

 

Contando com palestrantes renomados de dentro e fora do estado de 

Rondônia, o evento buscou contribuir com a formação acadêmica e profissional dos 

participantes ao mesmo tempo em que possibilitou a submissão e apresentação de 

trabalhos científicos provenientes de ações de pesquisa e extensão desenvolvidas 

na região do Vale do Jamari. Os resumos desses trabalhos são exatamente os 

contemplados nesta Edição Especial da Revista de Ciência e Tecnologia da Região 

Norte. 

Meus sinceros agradecimentos a todos os participantes do evento e 

autores dos trabalhos aqui publicados. 

 

 

Prof. Dr. Fernando Sérgio Silva Barbosa. 

Presidente da Comissão Organizadora.  
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Resumo: O LÚDICO COMO INSTRUMENTO INDISSOCIÁVEL DA 

ALFABETIZAÇÃO INFANTIL. 

 

Andreza da Silva Brzezinski¹; Mayra Santos Nunes1 ; Eliane de Araújo Teixeira2. 

 

1Acadêmicas do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) Campus de Ariquemes. 

2Mestra em Educação pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

 

Pesquisa bibliográfica e empírica realizada em escola pública de Ariquemes (RO). 

 

Autor correspondente: Andreza da Silva Brzezinski. Endereço: Rua Safira, 1512. 

Setor Parque das Gemas. Ariquemes (RO). CEP: 76.873-800. E-mail: 

andrezabrzezinski@gmail.com 
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RESUMO 

 

O trabalho em questão iniciou-se a partir do projeto de extensão PIBID/CAPES e o curso de 
Pedagogia – Ariquemes – RO. Este resumo tem por objetivo apresentar os resultados de uma 
experiência com os alunos do 1º ano do ensino fundamental de uma escola pública no município de 
Ariquemes-RO. Fundamentado na pedagogia histórico-critica Saviani (2007) e Gasparin (2012), 
buscou-se atividades que oportunizassem aos alunos o conhecimento do mundo letrado, a partir da 
prática social inicial. A alfabetização, segundo Soares (1998, p.39,40) é indissociável do letramento, 
pois compreende-se que não é apenas a absorção da leitura e escrita e sim a habilidade de 
desenvolvimento das mesmas. Percebeu-se por meio da observação do cotidiano das crianças na 
escola no período de (20 horas), a necessidade de implementar o lúdico como recurso na prática 
alfabetizadora, a fim de, demonstrar as formas positivas dessa ferramenta no processo ensino e 
aprendizagem. A partir desta observação, foi elaborado o planejamento com a inserção de atividades 
de abordagem lúdica. Considerou-se o conhecimento das vivencias das crianças como pontapé inicial 
para abordagem de conceitos mais elaborados, o qual os alunos ainda não conheciam. No decorrer 
da aplicabilidade do planejamento, primou-se por inserir em todas as aulas o lúdico. Citar-se-á dois 
exemplos: 1) Uma atividade de ditado que trabalhava a escrita e a fonologia da palavra. Elaborou-se 
um cartaz com o nome “Ditado Frito”, confeccionados mini ovos, os quais haviam palavras escritas 
em cada um, foram colocados em uma mini frigideira e as crianças, individualmente foram pegando 
os “ovos” com uma espátula, assim, leram bem alto para toda turma ouvir e escreverem a palavra 
ditada. 2) Outra atividade que pode ser citada é a do tapete de lateralidade, o qual foi confeccionado 
com pegadas invertidas para as crianças pularem de acordo com a posição das pegadas. Nessa 
atividade além de ter sido trabalhado a lateralidade das crianças, foram confeccionadas fichas com 
atividades de adição e subtração para que, quando elas chegassem ao meio do tapete, pegassem 
uma ficha com o desafio escrito (que estava dentro de uma caixa) e respondessem. Quem acertasse 
continuava o percurso. Através destas observações, verificou-se que a interação das crianças 
aumenta consideravelmente quando comparadas com as atividades tradicionais. As atividades 
lúdicas além de não deixar a aula monótona, proporciona novos aprendizados e socialização. O 
projeto, primeira etapa do PIBID/Pedagogia/Ariquemes, foi realizado e concluído com êxito com a 
realização da culminância no pátio da escola, com atividades lúdicas e exposição, de tal forma que 
todas as crianças puderam participar e interagir com as atividades. Portanto, este estudo teve por 
finalidade proporcionar um contato direto com os alunos e através disto trazer conhecimento de como 
é a prática do professor. Assim, pôde-se obter experiência de como tornar uma aula mais atrativa e 
produtiva. 
 
Palavras-chave: Lúdico. Letramento. Alfabetização.  
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referente a este resumo.” 
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Resumo: INTERDISCIPLINARIDADE NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Bruna Mattos Leal¹; Maria Andréia Moreira¹; Márcia Ângela Patrícia²; Bernadete 

Rodrigues dos Santos Begali³ 

 

1Acadêmicas do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) Campus de Ariquemes. 

²Professora Mestre da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Campus de 

Ariquemes.  

³Professora formada em Letras pós-graduada em gestão com ênfase em psicologia 

educacional e educação especial.  

 

Pesquisa realizada no Campus de Ariquemes da UNIR. 

 

Autor correspondente: Maria Andréia Moreira. Rua Andorinhas, 1622. Setor 02. 

Ariquemes, RO. CEP: 76.873-218. E-mail: andreiaunir2018@hotmail.com 
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RESUMO 

 

O resumo objetiva refletir sobre a alfabetização no contexto da interdisciplinaridade em uma turma do 
3° ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Ariquemes/RO. Contou com apoio 
financeiro da CAPES/PIBID. O estudo foi realizado no segundo semestre de 2018. A alfabetização no 
contexto da interdisciplinaridade é uma proposta que exige interação entre duas ou mais disciplinas, o 
que resultará em intercomunicação e enriquecimento recíproco. Vale lembrar que a 
interdisciplinaridade implica uma vontade e um compromisso dos autores envolvidos elaborar um 
contexto mais geral, no qual cada uma das disciplinas em contato é modificada e passa a depender 
claramente uma das outras. O primeiro passo foi observar o contexto por 20 horas. Dentro da sala de 
aula foi realizada análise e constatou-se que havia baixo índice em leitura e escrita. Sob orientação 
da coordenadora da escola, planejou-se a sequência didática Rótulos, com carga horária de 40 
horas. O projeto contou com ajuda dos alunos trazendo de suas casas embalagens vazias para 
trabalhar um “mercadinho”. Utilizou-se da compreensão da interdisciplinaridade para aprofundar a 
alfabetização em linguagem e alfabetização matemática, envolvendo habilidades relacionadas ao 
raciocínio lógico e a compreensão e produção de textos orais e escritos, diversificando o aprendizado. 
Iniciou-se a sequência didática com uma roda de conversa, com questionamentos sobre o tema, 
resultando em levantamento prévio. Com a participação ativa dos alunos construiu-se um alfabeto de 
rótulos. Com as embalagens recolhidas dos alunos trabalhou-se com produção de textos, leituras, 
formação de palavras, frases, conhecimento dos produtos e validades. Os alunos também elaboraram 
uma propaganda com embalagens selecionadas. Fez-se uma dinâmica, separando as embalagens 
de acordo com suas utilidades, higiene, alimentação e limpeza. Elaborou-se perguntas e respostas no 
quadro, questionando e explicando os conteúdos contidos nos rótulos. Contemplando a matemática, 
explorou-se os pesos e gramas, as informações nutricionais, e o significado de cada item de 
declaração obrigatória nos rótulos. Foi montado um “mercadinho” para trabalhar os valores em reais 
de cada produto, ensinando a identificar data de validades e passar trocos, por meio da compra. 
Segundo autor específico “letramento: estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, 
mas cultiva e exerce as práticas socias que usam a escrita”.  Com base na concepção teórico-
metodológica, identificamos avanços na aprendizagem dos alunos nos quesitos conhecer os 
produtos, diferenciar os preços, conferir o troco no momento de comprar, data de validade, 
informações nutricionais, marca, quantidade de produto, empresa responsável pela fabricação, local 
da fabricação. É mister afirmar a necessidade, como consumidor, conhecer desde cedo a função 
desse gênero na sociedade. O projeto foi finalizado com uma culminância e feira cultural na escola 
aonde os alunos tiveram participação ativa com as vendas de doces e salgados do “mercadinho”, e 
os pais, professores, alunos e demais da sociedade escolar puderam apreciar os resultados da ação 
do projeto. Conclui-se que uma alfabetização plena e compreensiva deve ter como metodologia a 
interdisciplinaridade, que possibilita a apropriação dos conhecimentos de forma significativa e 
integrada. 
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RESUMO 

 

Este resumo tem o objetivo de contribuir para o trabalho de pesquisa e extensão financiada pela 
CAPES/PIBID e a formação de acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) em sala de aula à 
luz dos apontamentos sobre Jogos no Processo de Aprendizagem de Moreno Murcia (2005). Nessa relação 
intrínseca entre a aprendizagem através de jogos e brincadeiras, percebe-se um foco especial no assunto, 
pois tal estratégia tem sido usada como ferramenta eficaz no processo da aquisição do saber pelo lúdico, 
sobretudo na alfabetização. Nessa perspectiva, ressalta-se que brincar é inerente ao ser humano e 
estabelecer uma relação entre brincar e aprender pode tornar o processo de aprendizagem prazeroso e ao 
mesmo tempo enriquecedor para a criança. Por meio da participação em jogos e brincadeiras, o aluno 
socializa, integrando-se com os outros, além de facilitar a aprendizagem, estimular o raciocínio, atenção e a 
percepção, respeitar as regras estabelecidas e construir conhecimento a partir de erros e acertos, de acordo 
com Moreno Murcia (2005). Os jogos e as brincadeiras são a essência da criança, e utilizá-los como 
ferramenta habitual escolar possibilita a produção do conhecimento, da aprendizagem e do seu 
desenvolvimento. A participação da criança é o melhor instrumento para o desenvolvimento de sua 
personalidade, distinguindo-se dos anos da infância por uma atividade viva: fazer, criar, mover-se, ensaiar, 
experimentar e viver, a fim de aprender constantemente com a realidade. O tema foi eleito por conta da sua 
relevância e aplicabilidade, bem como seu impacto imediato diante da aplicação. A metodologia se deu pela 
observação em sala de aula com os alunos do 3º ano do ensino fundamental de uma escola pública, onde 
foi aplicado o jogo do bingo de palavras com encontro consonatais, contemplando toda sala, entretanto, 
com ênfase no auxílio para os alunos com dificuldade de reconhecer as sílabas dessa complexidade, como 
por exemplo, as palavras livro, prato, biblioteca. Nesse primeiro momento, foram analisadas durante a 
utilização das fichas com as sílabas complexas, que os alunos com dificuldade, conseguiam identificá-las e 
marcá-las. No último momento, percebeu-se que a aprendizagem por essa via foi significativa, visto que o 
objetivo alcançou a todos os alunos, nivelando assim a turma nesse quesito família silábica complexa. 
Dados aspectos positivos sobre o lúdico na brincadeira do bingo, foi constatado então que todos ficaram 
bastante concentrados e participativos. Sendo assim, concluímos que a utilização de jogos e brincadeiras 
no processo de aprendizagem escolar. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou trazer uma reflexão sobre a indisciplina no contexto da alfabetização e 
apresentar possíveis alternativas para superar tal obstáculo. O estudo foi realizado em parceria com 
as escolas municipais, PIBID e a formação de acadêmicos do curso de Pedagogia – UNIR – 
Ariquemes e apoio financeiro da CAPES. Partimos dos passos propostos pela pedagogia histórico-
crítica de Gasparin (2012). O tema indisciplina e os desafios em sala de aula, surgiu da dificuldade 
em aplicar os conteúdos planejados. Parrat Dayan (2008. p. 1) relata que os conflitos em sala de aula 
caracterizam-se pelo descumprimento de ordens e pela falta de limites como por exemplo: falar 
durante as aulas o tempo todo, não levar o material necessário, ficar em pé, interromper o professor, 
gritar com os colegas e o professor, dentre outros, esses conflitos impedem os docentes de ministrar 
as aulas com mais qualidade. A metodologia ocorreu com a observação (20 horas). As atividades 
práticas compreenderam 40 horas em sala de aula, sendo o público alvo os alunos do 3° do ensino 
fundamental de uma escola pública do município de Ariquemes-RO. As áreas contempladas no 
planejamento foram língua portuguesa, matemática ciências e temas transversais. Os desafios 
encontrados na sala de aula em relação aos conteúdos foram às dificuldades de lerem e escreverem 
convencionalmente, os conteúdos matemáticos e no que tange aos temas transversais, a indisciplina. 
Tratamos propriamente da última. As atividades relacionadas foram: os acordos, a carta e o bilhete, e 
a leitura sobre o tema respeito. Foram elaborados os acordos, com a participação dos alunos, 
confeccionou-se um cartaz sobre os cuidados com os materiais e as regras de convívio em sala. 
Após a confecção do cartaz, a professora leu o livro descobrindo valores: respeito, falando sobre o 
respeito, versando em relação aos principais valores que ajudam a criar laços de amizades e atitudes 
positivas para uma boa convivência. Durante a execução das atividades os alunos se mostraram 
bastante participativos, no decorrer da explicação dos acordos eles entenderam o que era correto e 
não correto. Por meio da dinâmica da escrita da carta e o bilhete, escreveram da forma que sabiam, 
um pensamento positivo para o colega. Quanto a leitura do livro, no momento em que eram 
questionados, relacionavam com acontecimentos externos, como por exemplo com os avós, pais, 
entre outros. Os resultados encontrados apontam que a indisciplina tem sido uma grande vilã quanto 
a apropriação de conhecimentos em sala de aula. Concluímos que, principalmente, no ciclo de 
alfabetização, é necessário um trabalho que envolva a ética, a cidadania, o respeito, para que o aluno 
possa realmente criar hábitos saudáveis de convivência em sociedade, caso contrário um único aluno 
indisciplinado pode comprometer a aprendizagem de toda uma turma. 
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RESUMO 

 

A sexualidade tem a definição como um aglomerado de fenômenos que permeiam os principais 
aspectos da existência humana, também é estimado um fator social e psicológico e só pode ser 
notado quando centrado no domínio e nas leis culturalistas da sociedade. Tem como objetivo informar 
sobre o tema educação sexual, abrindo hastes sobre a promoção e prevenção em saúde dentro da 
instituição de ensino público de educação básica. O método utilizado é uma concisa iniciação sobre o 
tema Saúde Sexual, Gravidez na adolescência e mudanças corpóreas. Desta forma teve como 
público alvos jovens entre 15-18 anos de idade, de uma determinada instituição estadual do 
município de Ariquemes-RO. A atividade efetivou-se através de uma aula demonstrativa, realizando 
uma “Conversa de Banheiro”. O projeto de extensão foi planejado e executado pela acadêmica de 
enfermagem sob a orientação do professor especialista Douglas Nascimento. Dentro de sala ocorreu 
à apresentação e no intuito realizado uma abordagem, onde começou organizando os alunos em 
forma de círculo na sala para uma melhor visualização. Então foi perguntado se todos tinham 
abertura em casa para conversar sobre “sexo”, a grande maioria das respostas foram negativas. 
Desta forma foi exposta a importância do diálogo aberto sobre os assuntos relacionados ao sexo, na 
qual devem estabelecer um diálogo com pessoas de confiança, bem como a importância da busca de 
orientações com um profissional da saúde para uma consulta sobre saúde sexual. Ao entrar no 
assunto sobre gravidez na adolescência, ISTs e os métodos anticoncepcionais, observou-se a 
adesão dos alunos na interação com o tema, pois foi neste momento que os mesmos principiaram a 
opinar e falar de seus experimentos, e também externar suas dúvidas.  Desta forma foram 
apresentados os tipos de camisinhas (feminina e masculina), assim realizou-se a demonstração de 
como utiliza-las corretamente em peças anatômicas, em seguida foi abordado os benefícios e 
malefícios dos anticoncepcionais e da contracepção de emergência. Ao discutir/falar sobre as ISTs, 
foi um momento delicado e preocupante, uma vez que serem questionados se os mesmos sabiam o 
que era uma ISTs, muitos diziam que sim, contudo constatou-se uma confusão sobre tais doenças, 
com HIV e HPV. Neste momento fica explicito a necessidade da intensificação dos trabalhos 
relacionados à conscientização sobre as ISTs e consequentemente suas características/sintomas e 
tratamento. No momento da demonstração dos preservativos, identificou-se que as maiorias dos 
indivíduos não tinham conhecimento da existência do preservativo feminino, assim o conhecimento 
sobre os preservativos era restrito ao preservativo masculino. Ao realizar a discussão com os alunos, 
foi observado que os mesmos não falam ou discutem tal temática com seus familiares, assim os 
mesmos relataram que obtém tais informações através de sites, experiências pessoal de amigos, ou 
de amigos de amigos, filmes, assim fica evidenciado que os mesmos não partilham de informações 
contundentes ou cientificas com demais familiar ou responsável legal. 
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Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 160



16 

_________________________________________________________________________________ 
Rev. ciênc. tecnol. reg. norte, v. 4, n. 1, p. 1-49, 2019. ISSN: 2359-5906. 

"Todos os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses 

referente a este artigo." 

  

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 161



17 

_________________________________________________________________________________ 
Rev. ciênc. tecnol. reg. norte, v. 4, n. 1, p. 1-49, 2019. ISSN: 2359-5906. 

Resumo: ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO. 

 

Ediana de Souza Oliveira¹; Maressa Rodrigues de Souza²; Márcia Angela Patrícia³; Eliane 

de Araújo Teixeira. 

1Acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia do campus de 

Ariquemes-RO. 

2Acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia do campus de 

Ariquemes-RO. 

3Professora da Educação Básica no município de Ariquemes-RO. Mestra em Educação 

pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

 

Pesquisa bibliográfica e empírica realizada em uma Instituição Pública Municipal em 

Ariquemes. 

 

Autor correspondente: Ediana de Souza Oliveira. Rua Osvaldo de Andrade, 3112. Setor 06. 

CEP: 76. 873-710. Ariquemes-RO. 

  

Relatório Pedagogia - Ariquemes (0424341)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 162



18 

_________________________________________________________________________________ 
Rev. ciênc. tecnol. reg. norte, v. 4, n. 1, p. 1-49, 2019. ISSN: 2359-5906. 

RESUMO 

 

Este resumo tem por objetivo apresentar uma experiência sobre a aplicabilidade da ludicidade à 
alfabetização em uma turma do 1º Ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de 
Ariquemes/RO. Trata-se de um projeto de cooperação entre as escolas municipais, o PIBID/CAPES e 
a formação de futuros pedagogos da UNIR-Ariquemes. Enquanto metodologia de planejamento 
buscou em Gasparin a noção de como desenvolver uma premeditação em meio a aplicação de um 
plano de aula, levando em conta que cada sujeito tem o seu momento para desenvolver-se em um 
processo de aprendizagem e em contrapartida acopla também sobre a sua ação em meio ao objeto, 
dando um olhar norteador a sua fundamentação (GASPARIN, 2003). Já sobre o lúdico na 
alfabetização estimula a fantasia e o divertimento ou as brincadeiras. Segundo Vygotsky, o lúdico 
influencia muito o desenvolvimento da criança, pois é através do jogo que a criança aprende a agir, 
tem a curiosidade estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, além de proporcionar o 
desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. (VYGOTSKY, 1998). O lúdico 
tem a capacidade simbólica, na qual são considera fundamental para instrumentalizar a construção 
do conhecimento e a sua socialização. A fundamentação teórica dos materiais usados propõe o uso 
de jogos e atividades lúdicas como recurso facilitador para o processo de ensino de aprendizagem. É 
um estudo bibliográfico de autores como Kishimoto (2011), Macedo (2005), Rau (2007), Antunes 
(2013), entre outros, que compreendem o jogo como um instrumento bastante eficaz, capaz de 
melhorar o trabalho educacional realizado pelos professores nas escolas. O projeto foi desenvolvido 
no segundo semestre de 2018. Iniciou com 20 horas de observação que contemplou um olhar amplo 
sobre a aplicabilidade do lúdico e como o mesmo colabora com a alfabetização. Após, juntamente 
com a professora titular da sala elaboramos um plano de aula que contemplasse as necessidades da 
interdisciplinaridade da turma, com 40 horas, distribuída em 8 horas semanais. As áreas 
contempladas no planejamento foram divididas em três partes, uma trabalhada com a história deleite 
apresentada aos alunos e roda de conversa para fazer uma dinâmica com o que aconteceu na 
história. As atividades com ditados, palavras com o uso do alfabeto móvel e da matemática com o 
jogo. As atividades aplicadas aos alunos resultaram em uma boa melhora, onde com o jogo na 
alfabetização conseguimos chamar a atenção de todos inclusive daqueles que não prestavam a 
atenção na aula e só desenhavam. Usamos o procedimento da metodologia histórico-crítico na 
definição social, política, cultura e histórica onde englobamos as atividades com as brincadeiras, ou 
seja, os jogos. O projeto foi elaborado e concluído com a culminância na escola onde tivemos a 
participação dos nossos alunos, das outras turmas e de toda a comunidade escolar, tendo em vista 
que os alunos obtiveram grande avanço nos conteúdos abordados onde em certos momentos eles 
surpreendiam até a professora titular da sala que pode acompanhar os resultados. 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar a geometria na alfabetização matemática, em uma 
turma do 3º ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública do municipal de Ariquemes/RO. O 
trabalho teve apoio financeiro da CAPES/PIBID/UNIR. O trabalho iniciou-se com observação das 
aulas e após alguns dias de observação fez-se o planejamento baseado no que a professora titular 
da turma estava trabalhando. O interesse do professor por aquilo que os alunos já conhecem é uma 
ocupação prévia sobre o tema que será desenvolvido. É um cuidado preliminar que visa saber quais 
as "pré-ocupações" que estão nas mentes e nos sentimentos dos escolares. Isso possibilita ao 
professor desenvolver um trabalho pedagógico mais adequado, a fim de que os educandos, nas 
fases posteriores do processo, apropriem-se de um conhecimento significativo para suas vidas. 
GASPARIN (2003). A professora já havia trabalhado com os alunos as figuras geométricas, mas 
solicitou que novamente fosse trabalhado. Elaborou-se o planejamento sobre os sólidos geométricos, 
com o seguinte tema, geometria: associando as figuras ao cotidiano. Para a aplicação da aula 
utilizamos um livro do 3° ano do ensino fundamental e aplicamos o conteúdo para a turma, 
desenhando no quadro as figuras mais comuns como: círculo, esfera, quadrado, cone, cilindro, 
triângulo e retângulo. Após a explicação do conteúdo propomos aos alunos confeccionar as figuras, 
utilizando papel color sete, materiais recicláveis como caixa de creme dental, caixa de sabonete, 
copos descartáveis, etc. Após a explicação as crianças começaram a confeccionar com bastante 
animação e na medida em que iam produzindo iam aprendendo os seus nomes, o objetivo era que 
relacionassem as figuras ao seu cotidiano e que elas entendessem como as figuras são importantes e 
estão presentes no dia a dia. Conforme iam confeccionando as figuras, relacionava-as ao cotidiano, 
questionamentos: com o que se parece um cilindro? Por exemplo, elas respondiam com um copo, 
uma jarra ou uma garrafa, no final da aula os alunos estavam bem familiarizados com as figuras 
geométricas. Conforme (BRASIL, 2012) ao trabalhar as figuras geométricas, podemos dar aos alunos 
a oportunidade de realizar atividades em que elas reconheçam as figuras a partir das formas que 
estão a sua volta, no seu cotidiano. Após o fim das aulas as figuras foram expostas em um evento 
cultural na escola para que os alunos, os pais e pudessem apreciar seus trabalhos. Como resultado é 
necessário analisar o conhecimento do aluno na área da geometria e expandir esse conhecimento 
nas áreas ainda não trabalhadas se aprofundando nos eixos da alfabetização matemática indicada 
nos documentos oficiais (BRASIL, 2012), elaborando atividades onde os alunos possam usar o lúdico 
na aprendizagem tornando-a mais prazerosa e facilitando a absorção do conhecimento, além de 
ajudá-lo a identificar a geometria em seu redor. 
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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo refletir sobre a aplicabilidade do lúdico na alfabetização infantil. Os 
dados apresentados se consolidaram através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – PIBID/CAPES e o curso de Pedagogia – UNIR – Ariquemes –RO. Iniciou-se com 20 horas 
de observações realizadas em uma escola pública, em uma turma do 1º ano. A partir da observação 
buscamos quais os meios e metodologias que poderíamos utilizar com as crianças. Na alfabetização 
há várias possibilidades de trabalhar o lúdico, conforme o Manual Didático do Ministério da Educação 
“Jogos de Alfabetização” (BRASIL, 2009, p. 53), para escolher os jogos e brincadeiras a serem 
usados em sala de aula, o professor pode fazer um levantamento sobre as brincadeiras mais 
conhecidas pelos alunos, e ver a possibilidade de trabalhar a língua, quando cantam músicas e 
cantigas de roda, recitar parlendas, poemas, quadrinhas; adivinhações, jogos de forca. Enfim são 
inúmeras as brincadeiras e jogos que se pode trabalhar na alfabetização. Através das brincadeiras e 
jogos o professor consegue trazer uma aula mais dinâmica, divertida e prazerosa aos alunos. 
Gasparin (2003) alude sobre a instrumentalização que é o caminho através do qual o conteúdo 
sistematizado é posto à disposição dos alunos para que o assimilem e o recriem e, ao incorporá-lo, 
transformem em instrumento de construção pessoal e profissional. Os alunos têm a possibilidade de 
fazer uma comparação entre o intelectual e o cotidiano. Após as observações elaboramos 
planejamento para 40 horas de prática. Buscamos trabalhar o lúdico com as crianças através de 
materiais concretos (alfabeto móvel, forme palavras na colher de plástico, dinâmicas, aprendendo a 
somar com tampinha de garrafa pet, cantigas, leitura em grupo e jogo da memória). Percebendo, 
assim, um grande avanço no aprendizado de cada um, no momento do jogo as crianças 
demonstraram muito entusiasmo, competitividade e companheirismo, um querendo ajudar o outro, 
isso possibilitou que as aulas fossem bastante produtivas e que alcançássemos os objetivos 
pretendidos, que era obter avanço na leitura e escrita principalmente dos pré-silábicos, ensinar para 
as crianças a trabalhar o coletivo respeitando o outro e as regras, saber reconhecer as letras do 
alfabeto e montar sílabas. A dificuldade encontrada durante as realizações das atividades em sala de 
aula foi conter o temperamento das crianças, devido serem muitos agitadas, também observamos 
que não tinham atividade em grupo com frequência, assim buscamos trabalhar com atividades que 
envolvia o coletivo e o social, para que aprendessem a lidar com diferentes opiniões. Os resultados 
apontaram desenvolvimento das crianças na capacidade de raciocino, previsão, coletividade e leitura, 
percebemos também que muitas conseguiram se desprender tanto na leitura quanto nas atividades 
em grupo. Com o lúdico conseguimos trabalhar com a crianças de uma forma mais divertida. 
Concluímos que através do lúdico as crianças absorvem melhor e de maneira prazerosa o conteúdo. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa, desenvolvida no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) com 
o apoio financeiro da CAPES, teve como objetivo buscar respostas para as dificuldades de 
aprendizagem na alfabetização, em uma sala do 1º ano de uma escola da rede pública municipal de 
Ariquemes-RO, no segundo semestre do ano de 2018. O objetivo com o tema é apresentar de forma 
sintetizada alguns fatores que contribuem para as dificuldades de aprendizagem, identificadas no 
lócus da pesquisa, neste âmbito surge alguns questionamentos: O que é dificuldade de 
aprendizagem? O que causa dificuldades de aprendizagem? Quais são as principais dificuldades de 
aprendizagem? Como identificar? Em um contexto geral as dificuldades de aprendizagem é um termo 
genérico para dizer que uma criança apresenta defasagem para adquirir uma ou mais competências, 
mas sem uma causa evidente. As principais dificuldades estão ligadas a algum comprometimento no 
funcionamento de alguma área do cérebro, porém no contexto escolar segundo Martin e Marchesi 
(1996) essas dificuldades podem advir de problemas de comportamento, problemas emocionais, 
problemas de comunicação (distúrbio da fala e da linguagem), método do professor(a), alimentação 
inadequada, falta de estimulo por parte dos familiares, ansiedade, meios de convivência, problemas 
físicos, de visão, de audição, e por fim, problemas múltiplos (presença simultânea de mais de um dos 
problemas anteriormente mencionados).A metodologia da pesquisa se deu por meio de um período 
de 20 horas de observação com o intuito de adquirir o máximo de informações, podendo assim 
construir atividades para sanar tais dificuldades encontradas no início, em seguida foi realizado a 
regência do plano de aula interdisciplinar com 40 horas. Feita as análises ficou constatado que o 
método do professor(a) era tradicional (memorização),segundo Vygotsky (1989) “não se pode ensinar 
às crianças através de explicações artificiais, por memorização compulsiva e repetição apenas”, os 
alunos sofrem de ansiedade uma vez que não conseguem realizar as atividades e se chateiam, 
porque o colega conseguiu e ele não ou por não ganhar a “estrela da tarefa”, essa ansiedade acaba 
gerando uma sensação de impotência e estresse, consequentemente lhe fazendo perder o interesse 
pela aula, o índice de aprendizagem dos alunos não condiz com as expectativas de aprendizagem 
apresentadas no eixo do componente curricular disponibilizado pelo MEC 2012 (BRASIL, 2012). O 
plano de aula teve como atividades centrais: caça ao tesouro, construção das formas geométricas e 
tarefas para estimular a curiosidade e a vontade do saber. Executada todas as etapas ficou evidente 
que os alunos mesmo que sofressem algum transtorno que comprometesse seu interesse, realizavam 
as atividades lúdicas, estavam sempre à espera do novo e alguns aprenderam a escrever seus 
nomes. Para maior interação e aprendizado do aluno deve existir uma cumplicidade entre a escola, 
família e aluno. Conclui-se que as atividades que envolvem o lúdico atrai a curiosidade das crianças, 
promovendo um maior interesse pelo conteúdo. 
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RESUMO 

 

Este resumo tem como objetivo apresentar a definição sobre o que é a Alienação Parental (AP), os 
graves efeitos sobre a criança, que vivencia esse problema dentro do ambiente familiar e os possíveis 
danos psicológicos e emocionais. Como consequências, a criança que presencia isso dentro da 
família pode ter o aprendizado e o desenvolvimento intelectual afetado. Se as discussões entre os 
genitores forem constantes e próximas da criança, pode ser que na escola a criança demonstre um 
sentimento de angustia e se feche para o desenvolvimento e aprendizado em sala de aula como 
forma de chamar a atenção dos pais. As principais causas são em decorrência do inconformismo com 
a separação, a insatisfação com as novas condições econômicas, a descoberta de um novo 
relacionamento amoroso do ex-cônjuge e a discordância quanto a guarda da criança, a visita e os 
valores estipulados sobre a pensão alimentícia. Em estudo, a partir de uma análise comportamental 
das crianças vítimas investigado pelo psiquiatra Richard Gardner, para os danos ocasionados, é 
denominado Síndrome da Alienação Parental (SAP). Segundo Velly (2010), a Síndrome de Alienação 
Parental é um transtorno psicológico que se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um 
genitor, denominado cônjuge alienador, transforma a consciência de seus filhos, mediante diferentes 
estratégias de atuação, com o objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir seus vínculos com o outro 
genitor, denominado cônjuge alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem essa condição. 
À separação de uma vida conjugal não deve afetar o dia a dia e muito menos o emocional da criança, 
até porque ela está em constante desenvolvimento, formando saberes. É uma fase em que ela se 
mostra cheia de expectativas quanto ao aprender, explorar o mundo físico e social em que vive, fazer 
questionamentos e obter respostas as suas perguntas. Este momento não deve ser quebrado por 
causa dos problemas que os pais ou responsáveis legais estão passando, ocasionando prejuízos à 
criança e quebra dos vínculos afetivos criados. Como consequências pertinentes acerca deste 
problema, a lei 12.318, de 26 de agosto de 2010 estipula meios punitivos ao alienador, através da 
declaração de ocorrência da alienação advertindo o alienador, prevê multa, definida pelo juiz, um 
acompanhamento psicológico ou perda da guarda da criança, sendo as únicas formas de proteção 
disponíveis até o momento. Contudo, mesmo que já haja esta lei que ampare as crianças e 
adolescentes que passam por este problema, deve-se prevenir para que não ocorra, pois é essencial 
interferir tão logo evitando que a alienação penetre no âmbito familiar.Portanto, sendo identificado o 
processo de alienação parental, é necessário que o poder judiciário obstrua o desenvolver, 
impedindo, dessa forma, que a alienação ocorra. 
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Resumo 

 

O presente resumo teve como objetivo refletir sobre técnicas diferenciadas que despertassem o 
interesse da leitura nos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública municipal de 
Ariquemes/RO. Esse projeto teve como auxílio o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) e a formação de acadêmicos do curso de Pedagogia – UNIR – Ariquemes- RO. 
Iniciamos o projeto com 20 horas de observação, analisando a sala, o espaço, os alunos e 
professores, para planejar a sequência didática. Definimos o tema “Uma viagem no Mundo da 
Leitura”. Segundo Dehaene (2012) “a leitura modela o cérebro humano preparando-o para o 
desenvolvimento de novas capacidades”. Com base no pensando do autor iniciamos a sequência 
com intuito de motivar e ampliar a capacidade leitura.  De acordo com Cecília Meireles (1984) “[...] a 
literatura infantil, em lugar de ser a que se escreve para as crianças, seria a que as crianças leem 
com agrado”. E assim apresentamos a sequência didática para os alunos, para que pudéssemos 
trabalhar juntos e, assim alcançar nossos objetivos. Na primeira semana trabalhamos com o gênero 
textual entrevista, trazendo para sala de aula leitura jornalística e informativa, nessa aula exercitamos 
a leitura oral, buscando trabalhar a timidez e ajudando na desenvoltura do aluno. Na segunda 
semana foi exposto o gênero textual tiras, e assim reforçando a leitura oral, com essa atividade 
buscamos observar a criatividade e a escrita do aluno. Na terceira semana realizamos atividades com 
o relógio e o calendário. Levantamos algumas informações a respeito dos conhecimentos prévios e a 
partir daí cada aluno confeccionou o seu relógio de pulso, por meio do calendário procuramos 
conhecer as datas comemorativas. Na quarta semana o tema foi o mercadinho, onde, apresentamos 
o sistema monetário de alguns países e principalmente o brasileiro para que eles aprendessem como 
funciona a movimentação da moeda brasileira. Na quinta e última semana desempenhamos o papel 
da cidadania com os alunos, nessa aula apresentamos todos os documentos que um cidadão possui. 
Diante dos documentos expostos, confeccionamos identidades e títulos de eleitor para aluno. Com 
esses dois documentos em mãos exerceram um ato de cidadania, onde simulamos uma pequena 
eleição com os próprios alunos representando um cargo político. Assim finalizamos as atividades 
propostas na sequência didática com carga horária de 40 horas. Conforme afirma Soares (1995) “As 
etapas de ensino e aprendizagem na alfabetização e no letramento devem envolver usos sociais, 
funções habilidades técnicas e valores que vão muito além de apenas saber ler e escrever”. No 
término dessa primeira etapa realizamos a exposição das atividades feitas em sala, materiais 
pedagógicos confeccionados, livros literários fornecidos pela própria escola. Com a exposição desses 
materiais citados acima, realizamos a culminância em uma feira cultural que a escola promoveu. Os 
resultados indicaram que as técnicas de leitura aplicadas tiveram uma melhora significativa, e os 
alunos mostraram um grande interesse diante do caminho que foi apresentado para eles. Concluímos 
após a aplicabilidade da sequência didática que a alfabetização é um processo de aprendizagem 
contínua que passa por um ciclo, onde cada etapa tem um papel importante na construção do 
conhecimento da criança. 
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RESUMO 

 

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) representa uma disfunção neurobiológica 
crônica que causa desatenção, inquietude e impulsividade. Tais características se manifestam na 
infância, se estendendo até a vida adulta. Assim este trabalho tem como objetivo destacar a 
importância do conhecimento acerca do TDAH para que a criança diagnosticada com essa 
dificuldade de aprendizagem não seja prejudicada no desenvolvimento escolar. Este resumo é 
resultado de pesquisa bibliográfica e de campo realizada para disciplina Educação Especial 
(Licenciatura em Pedagogia - Campus de Ariquemes - Universidade Federal de Rondônia). A 
pesquisa bibliográfica resultou na obtenção de vários artigos contribuindo para a elaboração deste 
resumo. A pesquisa de campo possibilitou a coleta de dados a partir de questionário e entrevistas, 
realizadas in loco pelo grupo com o/a profissional da sala de recursos de uma escola municipal de 
Ariquemes Rondônia. Esse questionário continha perguntas de forma que ao serem respondidas 
auxiliariam no levantamento de informações. Também foram feitas observações do ambiente, 
materiais utilizados, didática trabalhada individualmente e como é o desenvolvimento das crianças 
submetidas a essas intervenções. Com relação ao TDAH, entre os problemas de aprendizagem ele 
tem sido encontrado com frequência no ambiente escolar, esse dado é inquietante, pois essa 
alteração é umas das causa mais comuns quando se trata de dificuldade de aprendizagem no 
processo de ensino aprendizagem tornando-se motivo de preocupação de professores e pais. 
Crianças com dificuldades de aprendizagem são vistas de forma negativa nas escolas, tendo em 
vista o comprometimento do aprendizado causado por elas. Pais e professores devem estar 
empenhados para alcançar bons resultados, professores devem fazer intervenções especificas e 
individualizadas, trazendo uma proposta pedagógica capacitada para que se tenha uma suspeita do 
TDAH os sintomas devem estar presentes em diferentes situações (escola e casa), e o início ter 
ocorrido antes dos sete anos de idade. Os sintomas devem estar causando disfunção social, escolar 
ou ocupacional. A partir de então é que se busca um diagnóstico correto para os devidos 
tratamentos. Algumas intervenções serão medicamentosas para que o indivíduo tenha uma vida 
melhor. O empenho de professores, pais e assistentes pedagógicos para que a criança tenha um 
avanço em suas atividades é fundamental, pois o TDAH não tem cura, mas com o tratamento sendo 
realizado de forma correta o indivíduo terá uma vida “normal”, desde a infância até a fase adulta. 
Com a pesquisa de campo feita na sala de recursos foi possível notar que os professores estão 
preparados para lidar com determinadas situações quando se trata de TDAH, o/a profissional 
responsável pela sala de recursos aplica uma didática individualizada de acordo com a necessidade 
de cada aluno, indo de  acordo com a capacidade e limitações de cada criança. A pesquisa resultou 
na obtenção de inúmeros conhecimentos, constando-se ainda o empenho de professores e dos pais 
são importantes para o desenvolvimento de crianças diagnosticadas com TDAH. A pesquisa 
contribuiu ainda para difundir a problemática na sociedade. 
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RESUMO 

 

O objetivo do estudo é analisar as atividades de leitura no 3º ano do ciclo de alfabetização de uma 
escola pública de Ariquemes-RO. O trabalho consiste na participação do PIBID, no 2º semestre de 
2018, com observações e aplicação de 40 horas de atividades práticas. Para Brasil (2012) a leitura 
aprende-se em situações de interação com outros leitores que leem, de seleção do que, para que e 
como ler. É nesta direção que a leitura contribui para a autonomia do leitor, no que diz respeito à 
compreensão do mundo e às múltiplas possibilidades de interpretá-lo, pois ler significa construir 
sentidos. Ouvir, contar e ler histórias favorece o processo de alfabetização e letramento nas crianças, 
as coloca em contato direto com as linguagens oral e escrita, em sua dimensão estética. Criar 
oportunidades prazerosas em torno das propostas de leitura de contar histórias ajuda a desenvolver o 
prazer pela leitura, pela sonoridade expressiva da língua; amplia o uso e a compreensão da 
linguagem oral, imagética e escrita, bem como a percepção e o conhecimento do mundo; e, ainda, 
estimula a imaginação e a fantasia (BRASIL, 2012). Nas observações constatou-se que todos os dias 
um aluno levava um livro para casa e exercitava a leitura, no dia seguinte este aluno lia na frente da 
sala em voz audível, a professora conversava sobre o que se tinha lido. Observamos que a maioria 
dos alunos gostavam de ler e ficavam ansiosos para chegar sua vez de levar o livro para casa. Diante 
desta constatação, priorizamos juntamente com a professora titular da turma o tema leitura, 
garantindo o eixo estruturante leitura (BRASIL, 2012). Na prática dialogamos sobre a importância da 
leitura, as crianças sentadas ao chão em forma de círculo, onde cada um pode escolher um livro para 
ler e compartilhar a parte que mais gostou com os outros colegas. Depois de ler, cada aluno falaria de 
que e o que leu em seu livro, o que ele ou ela entendeu da leitura que tinha feito, qual era a “moral” 
da história. Segundo passo foi feito uma gincana onde os alunos foram divididos em dois grupos, leu-
se uma história para eles e após fez-se perguntas relacionadas com o texto, pretendendo assim 
observar os conhecimentos adquiridos pelos alunos. O resultado foi identificar o grande interesse de 
todos, à alegria com a leitura, pediam para ler para que ouvíssemos o que lerem, queriam mostrar 
que sabiam ler ou que estavam aprendendo a ler, gratificante ver o ânimo ante a apropriação da 
leitura. Concluímos que a apropriação da leitura necessita de aulas diferenciadas e dinâmicas, o ato 
de ler deve fazer parte do dia-a-dia, levando em conta que todos são capazes de ler e melhorados 
quando estimulados, estão envolvidos com a leitura não só na escola ou em casa, mas também no 
contexto social. Ler está relacionado a formar um indivíduo com pensamento crítico e atuante na 
sociedade. 
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RESUMO 

 

Este resumo tem como objetivo analisar a importância da interdisciplinaridade por meio da sequência 
didática na alfabetização. Teve como embasamento teórico a pedagogia histórico-crítica, e sua 
didática com Gasparini (2003). Por esta concepção pedagógica o autor aborda as práticas sociais, 
fundamentos teóricos e os procedimentos práticos, para auxiliar no processo de ensino e 
aprendizagem e leva a uma questão importantíssima em relação as instituições que tem como base a 
educação infantil e o ensino fundamental, se os docentes que pertencem as mesmas utilizam os 
métodos e os procedimentos teóricos, sendo capazes de alcançar os objetivos esperados? Com 
essas indagações, por meio do PIBID, realizamos 20 horas de observação em uma turma de 1º ano 
do ensino fundamental de uma escola pública de Ariquemes-RO. Após esse processo de observação, 
as pibidianas receberam orientação da supervisora da escola e a coordenadora do projeto, para a 
elaboração de uma sequência didática interdisciplinar do conto João e o pé de Feijão com duração de 
40 horas para trabalhar as limitações apresentadas pelos alunos. De acordo com o caderno 3 (três) -
Interdisciplinaridade no ciclo da alfabetização – PNAIC, “o uso da sequência didática possibilita 
desenvolver um trabalho interdisciplinar e desse modo, poder contemplar, por meio de atividades 
diversificadas e articuladas, variados componentes curriculares” (BRASIL,2015). A apresentação da 
história ocorreu de maneira dinâmica, onde explorou-se o conhecimento dos educandos para analisar 
o quanto conheciam da mesma, e interpretaram à sua maneira. A partir do levantamento prévio, foi 
apresentada a história conforme estava no livro. Por meio da sequência didática desenvolveu-se em 
sala as seguintes atividades: revisão do alfabeto, interpretação de texto relacionado com a temática 
da sequência, onde os alunos teriam que reescrever a história, cruzadinhas, caça-palavras, reescrita 
de palavras que estavam faltando em trechos da história. Nas aulas de Matemática apresentou-se as 
formas geométricas, para depois montar e colar o castelo do gigante, contagem dos feijões mágicos 
através de uma gincana, onde os alunos teriam que colocar a quantidade de feijões que estava 
marcado em seus copos e aplicou-se operações de adição e subtração. Em Ciências coletou-se as 
partes das plantas apresentadas pela professora na sala de aula, reescreveram várias vezes com 
atividades diferenciadas os nomes das mesmas e colaram o que haviam coletado, proporcionou-se 
aos alunos acompanhar o crescimento de feijões plantados pelos próprios. Em Artes, para 
desenvolver a criatividade dos educandos (Desenhos relacionados a história, solicitou-se a ele que 
fizessem um desenho de como João estava após vender sua vaca). Pode-se verificar avanços 
significativos nos alunos, transição da letra palito para cursiva, escrita de pequenos textos, evolução 
da leitura. Conclui-se que a interdisciplinaridade é um método que acompanha os processos de 
alfabetização para que os alunos se apropriem do conhecimento de forma integral e relacione-o com 
sua realidade. 
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RESUMO 
 

A medicalização da educação é um fenômeno contemporâneo e, a escola vive um processo 
epidêmico de patologias na qual um percentual significativo das crianças em fase escolar apresentam 
algum tipo de transtorno. O objetivo deste foi analisar a compreensão dos professores acerca da 
medicalização da educação. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública municipal de ensino 
fundamental e médio no município do Vale do Paraiso/RO. A pesquisa, a princípio, constitui-se de um 
levantamento bibliográfico, no qual possibilitou a familiarização dos pesquisadores com a temática em 
pauta. Com base nos estudos teóricos, elaboramos um questionário composto de nove perguntas 
abertas e fechadas. Participaram voluntariamente da pesquisa, três professoras, dois professores e 
uma coordenadora pedagógica. Para todos os participantes houve a solicitação do termo de 
consentimento e livre esclarecimento para participação. Os resultados demonstraram que, todos os 
entrevistados veem a medicalização como uma estratégia importante para a educação. Dos seis 
entrevistados, três responderam que já fizeram encaminhamento de alunos que “aparentemente” 
apresentava algum transtorno de aprendizagem. Apenas um professor respondeu que já havia 
participado de curso de formação continuada sobre o assunto “medicalização da educação”. Dois 
docentes disseram que a escola não disponibiliza materiais informativos sobre o assunto, para a 
comunidade escolar. Desse modo, é possível concluir que, existe a necessidade de uma reflexão 
acerca da medicalização da educação, de forma que venha modificar este quadro bastante comum 
nos dias atuais, à escola carece buscar estratégias de ensino e aprendizagem na perspectiva de que 
todos possam aprender e se desenvolver coletivamente. Aos professores e professoras, existe a 
necessidade de cursos de formações continuadas voltadas para o assunto aqui discutido, na 
perspectiva de que os mesmos não tomem decisões errôneas, com relação aos diversos diagnósticos 
endossados pela alocução médica, vindo a afetar a vida do aluno. 
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RESUMO 

 

O estudo objetivou analisar os benefícios da música na alfabetização, desenvolvido em uma turma do 
2°ano do Ensino fundamental de uma escola pública do município de Ariquemes/RO, por meio do 
PIBID/Pedagogia/UNIR. Este trabalho contou com incentivo e apoio financeiro da CAPES/PIBID. A 
alfabetização é tomar o indivíduo capaz de ler e escrever. É o processo pelo qual se adquire o 
domínio de um código e das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, ou seja: o domínio da 
tecnologia, técnicas para exercer a arte e ciência da escrita (SOARES, 2004). Sobre os benefícios da 
música, a associação da música, enquanto atividade lúdica, com os outros recursos dos quais 
dispõem o educador, facilita o processo de ensino aprendizagem, pois incentiva a criatividade do 
educando através do amplo leque de possibilidades que disponibiliza. Aliar a música à educação 
também obriga o professor a assumir uma postura mais dinâmica e interativa junto ao aluno 
(KOELLREUTTER, 2001). Os primeiros passos foram 20 horas de observação. Identificou-se que 
mais da metade dos alunos tinham dificuldade em leitura, ponto de partida para a elaboração de uma 
sequência didática, de 40 horas, com foco no eixo estruturante “leitura” (BRASIL, 2012), que 
seduzisse a atenção das crianças. Selecionou-se o tema músicas infantis, pois além de trabalhar a 
leitura, desenvolve o foco, a coordenação motora, a criatividade e a consciência fonológica. O 
planejamento foi dividido em cinco partes, em cada uma era trabalhada uma cantiga, apresentada 
aos alunos com o uso do violão. A partir da música temática, em sala foram produzidas atividades 
escritas como ditados, palavras lacunadas e em tiras, e confecção de cartazes, produção de texto, 
características de peixes e outros animais, questões de higiene e consciência corporal, leituras 
deleite. Com a ajuda da professora conseguiu-se identificar as cantigas que a maioria conhecia, e 
também aquelas que desconheciam, para avaliar a diferença no aprendizado, utilizando assim um 
contexto musical que ainda não fazia parte do cotidiano deles. A sequência didática finalizou-se com 
uma culminância em uma feira cultural desenvolvida pela escola, na qual apresentou-se alguns 
trabalhos desenvolvidos em sala, como também um texto em tiras da cantiga “a canoa virou” para 
que outras crianças pudessem participar. Os resultados comprovaram que o trabalho com o gênero 
“músicas infantis” contribuiu de forma positiva para no processo de alfabetização, de forma totalmente 
participativa e interativa. A execução foi feita de maneira interdisciplinar, pois o foco foi alfabetização 
em linguagem. Os alunos participaram de todas as atividades propostas, alguns sobre certa 
insistência, porém todos demonstraram interesse como também entusiasmo, todavia todos 
apresentaram resultados satisfatórios. Percebeu-se que daqueles alunos que não liam, não houve 
uma melhora imediata, porém em certas cantigas conseguiram correlacionar palavras com outras que 
eram parecidas e que emitiam o mesmo som (rimas), ou seja, eles conseguiam realizar a assimilação 
por meio da consciência fonológica. Conclui-se que a musicalização infantil contribui de forma 
significativa para o desenvolvimento dos alunos, pois permite o desenvolvimento social/afetivo das 
crianças, o que permite, seja direta ou indiretamente no processo de alfabetização. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Músicas Infantis. Benefícios. 
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 258, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Relatório Final do Ciclo
PIBID de 2018 -
Campus de Guarajá-
Mirim

 

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

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

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

Homologação pela Presidência dos Conselhos Superiores - Documento 0477173;

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

Decreto Presidencial 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

 
RESOLVE
 
 

Art. 1º Aprovar o Relatório Final do curso de Pedagogia, do Campus de Guajará-Mirim, participante
do Ciclo de 2018 do Programa Ins tucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID - nos termos do
documento 0424337- anexo.

Art. 2º Revogadas as disposições contrárias.

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

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
11/09/2020, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


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
0493428 e o código CRC FF4132C1.

 

Referência: Proces s o nº 999119625.000033/2020-79 SEI nº 0493428
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Ministério da Educação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Diretoria de Educação Básica Presencial 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

 

Relatório Bimestral                                                                                                                                                        PIBID/UNIR 

RELATÓRIODE ATIVIDADESBIMESTRAL 
EMEIEF Cândida Maria Moura de Paula 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto e setembro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor  Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professora Supervisora: Dilma Barroso Braga  
Professora do 1° Ano do Ensino Fundamental: Elisângela Lopes Medeiro do Nascimento 
Bolsistas: Ana Jara Vilacorte, Elaine Paz Brukner e Rutelenede Oliveira Silvino. 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
Nome da atividade: apresentação dos Pibidianos Roda de Leitura, Avaliação da Psicogênese da 
Leitura e Avaliação de Sondagem de Matemática.  
Descrição sucinta da atividade: nesse encontro a professora supervisora Dilma Barroso Braga 
comunicou sobre os horários das aulas e os dias que os bolsistas iriam trabalhar com os alunos. Os 
dias escolhidos foram terça-feira e quarta-feira, das 7h30 às 11h30. A turma do 1° “A” do ensino 
fundamental da EMEIEF Cândida Maria de Moura de Paula foi à selecionada nesse ano de 2018. 
Ainda nesse encontro os bolsistas foram apresentados aos alunos com uma música de boas-vindas, e 
após a apresentação a professora supervisora fez a leitura do livro “Curupira brinca comigo?”. 
Posteriormente, foi realizado o teste de diagnóstico com a finalidade de medir o grau de dificuldade 
de leitura e escrita dos alunos, através de uma atividade da disciplina de matemática e português. A 
primeira avaliação foi feita através da psicogênese da leitura, na qual os alunos escreviam quatro 
palavras de um mesmo grupo semântico e uma frase. A segunda foi feita com a mesma finalidade 
de avaliar os conteúdos que os alunos já tinham aprendido. 
Período de realização da atividade: 14/08/2018. 
 
Nome da atividade: reunião pedagógica com o professor coordenador Professor Me. Jacinto Pedro 
P. Leão.  
Descrição sucinta da atividade: na reunião pedagógica o professor coordenador perguntou como 
havia sido nosso primeiro dia, comentou um pouco sobre o que ele esperava dos bolsistas e como 
deveríamos fazer o relatório. Assim sendo, a professora supervisora nos entregou as atividades 
realizadas pelos alunos no teste de sondagem, e a partir disso planejamos como seriam as próximas 
aulas e uma peça teatral. 
Período de realização da atividade: 15/08/2018. 
 
Nome da atividade: Leitura do livro: “Dez sacizinhos”, Quantidades e Formação de palavras. 
Descrição sucinta da atividade: iniciamos o encontro com uma oração, em seguida lemos a 
história dos “dez sacizinhos", na história eram narrados sacis de um ao dez. Desenvolvemos dois 
jogos de encaixe, um denominado jogo das quantidades, no qual os alunos deveriam colar o outro 
lado que possuía o mesmo número e o segundo jogo foi utilizando o jogo do PNAIC, onde os 
alunos formavam palavras e sílabas. Finalizamos com o ensaio de uma peça teatral.  
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Período de realização da atividade: 17/08/2018. 
 
Nome da atividade: leitura do livro das adivinhas, jogo das adivinhas e sistema de numeração 
decimal.  
Descrição sucinta da atividade: a aula foi iniciada com a oração “Meu Deus querido”, depois teve 
uma roda da leitura, e após a leitura foi feita uma dinâmica com adivinhações. A professora passou 
duas adivinhações no quadro para os alunos copiarem e responderem com auxílio dos pibidianos. 
Houve também o ensaio da peça e um jogo utilizando o material dourado com o nome: “Nunca 
dez”, utilizando um dado. Realizou-se por fim uma atividade para reforçar os números de um até 
nove. Período de realização da atividade: 21/08/2018. 
 
Nome da atividade: leitura do livro “quero que você me diga”, leitura e escrita de palavras, adição 
e planejamento.  
Descrição sucinta da atividade: a atividade iniciou com a leitura do livro “Quero que você me 
diga". Em sequencia teve o boliche da adição, no qual cada pino tinha um número, do um ao nove, 
quando o aluno jogava a bola eram escolhidos dois números para os alunos fazerem a adição. Já na 
disciplina de português, o jogo escolhido foi o jogo do encaixe, em que as sílabas se encaixavam e 
formavam palavras, de acordo com o desenho. Por fim, Confecção dos figurinos para o teatro. 
Período de realização da atividade: 22/08/2018. 
 
Nome da atividade: Minicurso: Ludicidade e ensino de matemática: jogos, brinquedos e 
brincadeiras. 
Descrição sucinta da atividade: O professor Walmor abordou sobre os triângulos mágicos usando 
o barbante para fazer o triângulo, de modo que a soma é o resultado do mesmo número. 
Período de realização da atividade: 24/08/2018. 
 
Nome da atividade: Apresentação da peça teatral no projeto cultura viva. 
Descrição sucinta da atividade: Ocorreu neste encontro à apresentação da peça teatral 
“Aniversário do Saci" no projeto em comemoração ao dia do folclore, a qual os alunos 
apresentaram a peça com o auxílio dos pibidianos. 
Período de realização da atividade: 25/08/2018. 
 
Nome da atividade: Leitura do livro “Dandara, o dragão e a Lua", famílias silábicas das letras L, 
M, N e P e adição. 
Descrição sucinta da atividade: no primeiro momento foi lido o livro “Dandara, o dragão e a 
Lua", para então serem iniciadas as dinâmicas. O jogo de formar palavras foi confeccionado em um 
rolo que girava e as crianças iam formando as palavras. Na árvore de adição, os alunos jogavam os 
dados que eram colocados no centro da arvore. 
Período de realização da atividade: 29/08/2018. 
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Nome da atividade: Leitura do livro “Isso Não é Brinquedo", Família Silábica da letra R, Sistema 
de Numeração Decimal, unidade e dezena. 
Descrição sucinta da atividade: a atividade teve início com a leitura do livro “Isso Não é 
Brinquedo". Na atividade “Jogo da Construção Silábica” os alunos viam o desenho e colocavam as 
sílabas de acordo com o desenho. Já no jogo de numeração decimal, os alunos jogavam os dados e o 
número que caia, os alunos recebiam de um pibidiano os quadradinhos ou unidades 
correspondentes, até que chegar em 10, as atividades eram feitas no quadro para os alunos copiar e 
responder. 
Período de realização da atividade: 04/09/2018. 
 
Nome da atividade: Leitura do Livro “Você quer ser meu amigo”? Formação de Frases, Subtração, 
Planejamento e desfile cívico. 
Descrição sucinta da atividade: no jogo de Língua Portuguesa, os alunos observavam o desenho, 
liam a frase e encaixavam de forma que ficasse correta a frase combinando com o desenho. Já na 
roleta, os alunos giravam duas vezes, e os números que paravam eram escritos em um papel, e com 
ajuda de bolinhas e dos colegas, realizavam a subtração. Por fim, tivemos reunião com a professora 
supervisora e  fomos convidadas para desfilar juntamente com a escola, neste mesmo dia, à noite. 
Período de realização da atividade: 05/09/2018. 
 
Nome da atividade: Leitura do Livro “Meus porquinhos", Ditado de palavras, Adição e Reunião 
Planejamento. 
Descrição sucinta da atividade: iniciamos a atividade com a leitura do livro, que falava de cada 
dedo da mão. Nessa dinâmica, os alunos estouraram os balões e escreviam no quadro a palavra que 
o balão tinha. Já na roleta, os alunos giravam a roleta duas vezes, e nos números que paravam 
faziam a adição. No final das atividades tivemos uma reunião sobre o piquenique da leitura que 
seria realizado. 
Período de realização de atividade: 11/09/2018. 
 
Nome da atividade: Piquenique da Leitura, Revisão da Adição. 
Descrição sucinta da atividade: Neste dia, levamos os alunos para de baixo de uma árvore para 
que eles apreciassem os livros, pois muitas vezes eles não têm essa oportunidade em casa. Eles 
estavam livres para escolherem os livros e nós fazíamos a leitura. Foi realizado novamente o jogo a 
adição com dados. 
Período de realização da atividade: 12/09/2018. 
 
Nome da atividade: Leitura do Livro “Quem Tem Medo do Ridículo”, Família silábica da letra S/ 
e Antecessor / Sucessor. 
Descrição sucinta da atividade: a atividade iniciou com uma oração e leituras de livros, 
sequenciou uma dinâmica, os alunos tinham que saber o sucessor e antecessor de alguns números e 
completar a tabela numérica presente. Por fim, em um painel das famílias silábicas o aluno ia até o 
painel, levantava o papel e embaixo do papel tinha uma silaba que ele tinha que dizer qual era. 
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Período de realização da atividade: 18/09/2018. 
 
Nome da atividade: Leitura livro: Uma zebra fora do padrão, Trabalhando com Tirinhas/Sucessor 
e Antecessor. 
Descrição sucinta da atividade: a atividade seguiu com a montagem de um quebra cabeça dos 
personagens da tirinha (turma da Mônica). Em outro momento montaram uma cartela numérica, do 
um ao cinquenta, com a finalidade dos alunos pegarem os números e completarem a cartela 
corretamente. 
Período de realização da atividade: 19/09/2018. 
 
Nome da atividade: Minicurso: Ludicidade e ensino de matemática: jogos, brinquedos e 
brincadeiras. 
Descrição sucinta da atividade: Nesta data, o professor mestrando Walmor abordou sobre 
triângulos, torre de Hanói, área e volume, números inteiros, funções, avos e divisão de polinômios. 
Período de realização da atividade: 21/09/2018. 
 
Nome da atividade: Avaliação Bimestral de Língua Portuguesa e Quantidades 
Descrição sucinta da atividade: Avaliação Bimestral de Língua Portuguesa foi à história 
dinamizada “a fila dos números”, com a finalidade de que os alunos reconhecessem os números e 
sua posição. Por fim, foi realizada a avaliação, na qual só ajudamos na leitura das questões. 
Período de realização da atividade: 25/09/2018. 
 
Nome da atividade: Leitura do Livro “Lilás” Ditado de palavras, Avaliação de Matemática. 
Descrição sucinta da atividade: a aula foi iniciada com a leitura do livro “Lilás”. Em seguida foi 
trabalhada a dinâmica do ditado doce. As palavras foram fixadas no quadro juntamente com um 
bombom, os alunos iam até o quadro pegava uma palavra, liam e chupavam o bombom preso ao 
quadro. Após o termino da dinâmica, foi realizada a avaliação de aprendizagem de matemática. 
Período de realização da atividade: 26/09/2018. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: dez bolsistas e uma professora 
supervisora.  
 
Referências Bibliográficas:  

 http://edu-candoconstruindosaber.blogspot.com/2013/06/tabela-de-nivel-de-escrita-e-lista-
de.html 

 http://miriamveiga.com/avaliacao-diagnostica-matematica-1-ano/ 
 https://br.guiainfantil.com/adivinhacoes/136-adivinhacoes-para-brincar-com-as-criancas.html 
 https://youtu.be/uyD93xqdRl8 
 https://youtu.be/Uix1IzW7q6w 
 https://youtu.be/3Ed-mdOCcCE 
 https://youtu.be/eFIXswyOGTk 
 https://youtu.be/BVhwDCayBpQ 

Relatório Pedagogia - Guajará Mirim (0424337)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 6



Ministério da Educação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Diretoria de Educação Básica Presencial 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

 

Relatório Bimestral                                                                                                                                                        PIBID/UNIR 

 https://youtu.be/GeFN8Ui244Y 
 https://youtu.be/qASZ2SSyj1U 
 http://www.vrprojetos.com.br/124/Piquenique-Liter%C3%A1rio_--uma-saborosa-aventura! 
 https://ideiascompartiladas.blogspot.com/2018/05/painel-do-silabico.html 
 https://youtu.be/ytjIj1CUTI0 
 https://youtu.be/gBggH2MpiaM 
 http://www.ensinandocomcarinho.com.br/2016/05/trabalhando-antecessor-sucessor-e.html 
 https://youtu.be/3uyALiereOU 
 https://youtu.be/T-wCTHkhPWI 

 
Anexo comprobatório das atividades:  
 
 
 

 

14/08/2018- Avaliação de sondagem de língua 
portuguesa. 

14/08/2018- Avaliação de sondagem de matemática. 
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15/08/2018- Reunião com o professor coordenador do projeto 

17/08/2018- Jogo de encaixe. 
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17/08/2018- Tapete das quantidades. 

21/08/2018- Jogo de adivinhas. 
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21/08/2018- Jogo com o material dourado. 
 

22/08/2018- Jogo do encaixe. 
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22/08/2018- Boliche da adição. 
 

 
22/08/2018- Confecção dos figurinos. 
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25/08/2018- Apresentação do teatro. 
 

 
25/08/2018- Apresentação do teatro. 
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28/08/2018- Adição com dados. 
 

 
28/08/2018- Jogo do banco de palavras. 
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29/08/2018- Jogo pedagógico de formação de palavras. 
 

 
29/08/2018- Jogo da árvore de adição. 
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04/09/2018- Jogo com o material dourado. 
 

 
04/09/2018- Jogo da construção silábica da letra R. 
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05/09/2018- Roleta da adição. 
 

 
05/09/2018- Jogo de encaixe das frases. 
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05/09/2018- Desfile cívico. 
 

 
11/09/2018- Dinâmica do ditado estourado.  
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11/09/2018- Roleta da adição. 
 

 
12/09/2018- Piquenique da leitura. 
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12/09/2018- Piquenique da leitura. 
 

 
18/09/2018- Painel das famílias.  
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18/09/2018- Jogo da tabela numérica. 
 

 
19/09/2018- Antecessor e sucessor até o 50. 
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19/09/2018- Dinâmica do quebra-cabeça. 
 

 
20/09/2018- Reunião pedagógica.  
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.
25/09/2018- História a “fila dos números”. 
 

 
25/09/2018- Avaliação de língua portuguesa. 
 

Relatório Pedagogia - Guajará Mirim (0424337)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 22



Ministério da Educação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Diretoria de Educação Básica Presencial 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

 

Relatório Bimestral                                                                                                                                                        PIBID/UNIR 

 
26/09/2018- Reunião de planejamento. 
 

 
26/09/2018- Avaliação bimestral de matemática. 
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26/09/2018- Dinâmica do ditado doce. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro, novembro e dezembro. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Bolsistas: Daniele Solís Alves, Mário Ruilova Góngora, Gigliane Brites dos Santos,Leicilene 
Rodrigues da Silva, AdaildoTapeoci de Barros, Ana Paula Saldanha, Beatriz Iorimo Pinai , Carmem 
Barba Menacho, Leidivina Alves Lopes, Valéria Lima Batista dos Santos. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: apresentação dos bolsistas do PIBID/Pedagogia/Unir/CGM.  
Descrição sucinta da atividade: a apresentação dos bolsistas do PIBID/Pedagogia/Unir/CGM se 
deu por meio de uma reunião com o professor coordenador Me. Jacinto Pedro P. Leão, que falou da 
importância do programa dentro da Instituição da Unir, e a importância da experiência para os 
bolsistas. Sobre os horários das aulas e os dias que os bolsistas iriam trabalhar com os alunos. Em 
seguida, a diretora falou dos bolsistas, que são uma equipe organizada, e falou sobre normas da 
escola e normas de horário a serem compridos na escola novamente. O Professor supervisor 
determinou junto com a equipe os dias escolhidos, que foram terça-feira e quinta-feira, das 7h30 às 
11h30. Neste bimestre final as turmas selecionadas para serem trabalhadas, no ano de 2018, foram 
os 3° “A” da Professora Elizabete Souza Mendes, 4° “A” do Professor José Luciflavio da Rocha, 4° 
“B” do Professor Edvando de Lima Soares, 1° “A” da Professora Raimunda Railda de Sousa da 
Silva e 1º ‘‘B’’ da Professora Marilene Ruiz Perez. Todas as turmas sobre a supervisão do professor 
José Luciflávio da Rocha. Que em seguida distribuiu os bolsistas por turma.  
Período de realização da atividade: 02/10/2018. 
Número de bolsistas envolvidos na atividade: dez bolsistas e Três professores das turmas 
mediados pelo professor supervisor. 
 
Anexo comprobatório da atividade: 02/10/2018 
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Reunião da turma do PIBID–02/10/2018 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro, novembro e dezembro. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 3° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 
Bolsistas: AdaildoTapeoci de Barrose Mário Ruilova Góngora 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Dinâmica da Condução 
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Descrição sucinta da atividade: a atividade teve como objetivo exaltar a importância de escutar. 
Inicia com balões e palitos para cada um dos alunos, que deverá escutar com atenção as instruções 
para não errar. 

Período de realização da atividade: 11/10/2018. 
Anexo comprobatório da atividade: 11/10/2018 
 

Dinâmica da condução - 11/10/2018 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro, novembro e dezembro. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leã LeãoSalaofessor Supervisor: José Lucio 
Flávio da Rocha. 
Professor do 3° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 
Bolsistas: AdaildoTapeoci de Barros e Mário Ruilova Góngora 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
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Nome da atividade: Boliche 

Descrição sucinta da atividade: na brincadeira foi confeccionado um jogo de Boliche com 
materiais recicláveis para estimular na disciplina de Matemática. Cada garrafa pet tinha no seu 
rótulo problema de divisão, e quando o aluno derrubava as garrafas respondia e resolvia a divisão 
com auxílio de palitos e pratos descartáveis. 

Período de realização da atividade: 16/10/2018. 
  
Anexo comprobatório da atividade: 16/10/2018 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro, novembro e dezembro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 3° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 
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Bolsistas: AdaildoTapeoci de Barrose Mário Ruilova Góngora 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade:Letras 

Descrição sucinta da atividade: na atividade  cada aluno pegou uma carta de um baralho, o 
número da carta  era a quantidade de letras que  soletravam e escreviam para toda turma. 

Período de realização da atividade: 23/10/2018. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e o professor 
supervisor. 

Anexo comprobatório da atividade: 23/10/2018 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro, novembro e dezembro. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 3° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 
Bolsistas: AdaildoTapeoci de Barrose Mário Ruilova Góngora 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Problema de Divisão 
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Descrição sucinta da atividade: nessa atividade os alunos colocavam em prática a capacidade de 
interpretação e de resolver problema, foi organizada a turma em duplas de acordo com as 
competências, para que todos realizassem as atividades passadas de maneira colaborativa. 

Período de realização da atividade: 25/10/2018. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 25/10/2018 
 
 

Problema de divisão - 25/10/2018 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro, novembro e dezembro. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 3° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 

Bolsistas: AdaildoTapeoci de Barrose Mário Ruilova Góngora 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Caixa 

Descrição sucinta da atividade: a atividade “a caixa”, constava em uma caixa com problemas de 
multiplicação, adição, subtração e divisão para serem resolvidos pelos alunos com auxílio de 
materiais. 

Período de realização da atividade: 30/10/2018. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
 
Anexo comprobatório da atividade: 30/10/2018 
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Caixa – 30/10/2018 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro, novembro e dezembro. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 3° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 

Bolsistas: Ariele Souza Mourão e Mário Ruilova Góngora 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Jogo das Argolas  
Descrição sucinta da atividade: na atividade o “Jogo das Argolas” a turma foi dividida em quatro 
grupos de sete alunos, cada jogador arremessa 10 argolas, uma de cada vez, tentando sempre acertar 
para fazer ponto. O azul correspondia a dois pontos, o vermelho seis pontos, o preto oito pontos e o 
branco 10 pontos. Assim, venceu o grupo que teve o resultado maior. 

Período de realização da atividade: 08/11/2018. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 08/11/2018 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro, novembro e dezembro.  
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 3° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 
Bolsistas: Ariele de Souza Mourão e Mário Ruilova Góngora 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Boliche da multiplicação. 

Descrição sucinta da atividade:  na atividade “Boliche da multiplicação” cada aluno jogou uma 
bola confeccionada pelos Pibidianos, em direção das garrafas pet. As garrafas que ficavam em pé 
eram multiplicadas pelas garrafas derrubadas.  

Período de realização da atividade: 15/11/2018. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 15/11/2018 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro, novembro e dezembro. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão  
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 3° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 
Bolsistas: Ariele de Souza Mourão e Mário Ruilova Góngora 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Caça-palavras  

Descrição sucinta da atividade: foi confeccionada uma atividade denominada “caça palavras” com 
material reciclável, com o objetivo dos alunos procurarem palavras aleatórias, e depois elaborarem 
uma frase com coerência. 

Período de realização da atividade: 20/11/2018. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 20/11/2018 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro, novembro e 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha
Professor do 3° Ano do Ensino Fundamental: 

Bolsistas: Ariele de Souza Mourão
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Nome da atividade: confecção de símbolos natalinos.

Descrição sucinta da atividade:
sua própria árvore de natal e símbolo natalino com a ajuda dos Pibidianos

Período de realização da atividade:
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade
supervisor. 
 

Ministério da Educação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Diretoria de Educação Básica Presencial
Fundação Universidade Federal de Rondônia

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Relatório Bimestral                                                                                                                                                        

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro, novembro e dezembro.
 

Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 

Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 

Ariele de Souza Mourão e Mário Ruilova Góngora 

NVOLVIDAS 
de símbolos natalinos. 

: na confecção de símbolos natalinos cada criança conf
símbolo natalino com a ajuda dos Pibidianos. 

atividade: 27/11/2018. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: dois bolsistas e o professor 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
Diretoria de Educação Básica Presencial 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

                         PIBID/UNIR 

 

dezembro.  

ada criança confeccionou 

ois bolsistas e o professor 
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Anexo comprobatório da atividade: 
 
 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Nome da atividade: Boliche da matemática
Descrição sucinta da atividade:
Os alunos jogaram o boliche da matemática, onde cada garrafa derrubada possuía uma questão de 
adição e outra de subtração, das quais eles tinham que resolver.
Período de realização da atividade: 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos 
turma mediada pelo professor supervisor
Anexo comprobatório da atividade: 
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Anexo comprobatório da atividade: 27/11/2018 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro e novembro 
 

Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 

Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
DESENVOLVIDAS 

Boliche da matemática 
: o “Boliche da matemática” foi realizado com a turma do 1º ano

Os alunos jogaram o boliche da matemática, onde cada garrafa derrubada possuía uma questão de 
adição e outra de subtração, das quais eles tinham que resolver. 

atividade: 22/11/2018 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e 
turma mediada pelo professor supervisor. 

atividade: 22/11/2018 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
Diretoria de Educação Básica Presencial 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

                         PIBID/UNIR 

 

realizado com a turma do 1º ano B. 
Os alunos jogaram o boliche da matemática, onde cada garrafa derrubada possuía uma questão de 

bolsistas e Um professor da 
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Boliche da matemática 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 

EMEIEF Saul Bennesby 
PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro e novembro 

 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Roleta silábica 
Descrição sucinta da atividade: a atividade “Roleta silábica” foi realizada com a turma do 1º ano 
B. Nesta atividade o aluno foi chamado para girar a roleta silábica, em seguida deveria dizer 
palavras com a sílaba selecionada. O objetivo desta atividade foi o de fazer com que os alunos 
tivessem o conhecimento de palavras com as sílabas indicadas.  
Período de realização da atividade: 29/11/2018 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
 

Relatório Pedagogia - Guajará Mirim (0424337)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 38



Ministério da Educação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Diretoria de Educação Básica Presencial 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

 

Relatório Bimestral                                                                                                                                                        PIBID/UNIR 

Anexo comprobatório da atividade: 29/11/2018 

 
Roleta silábica  
 

 
Palavras ditas pelos alunos com as silabas indicadas 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro e novembro 
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IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Adição e subtração 
Descrição sucinta da atividade: esta atividade foi realizada com a turma do 1º ano B. Para esta 
atividade fizemos mãozinhas em EVA. Cada aluno selecionado escolhia uma mãozinha e em 
seguida resolvia uma questão de adição ou subtração. 
Período de realização da atividade: 03/12/2018 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 03/12/2018 

 
Mãozinhas da matemática 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro e novembro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Avaliação 
Descrição sucinta da atividade: a avaliação foi realizada com a turma do 1º ano B. Nesta data 
ficamos na sala de aula para auxiliar a professora enquanto os alunos faziam uma avaliação. 
Período de realização da atividade: 07/12/2018 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 07/12/2018 

Relatório Pedagogia - Guajará Mirim (0424337)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 41



Ministério da Educação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Diretoria de Educação Básica Presencial 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

 

Relatório Bimestral                                                                                                                                                        PIBID/UNIR 

 
Avaliação 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
 EMEIEF Cândida Maria Moura de Paula 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: fevereiro, março, abril. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professora Supervisora: Dilma Barroso Braga 
Professora do 3° Ano do Ensino Fundamental: Paola Pereira Gatelli 
Bolsista: Annyele Pinheiro Moura, Jamêrez Pereira Rosa Setúbal 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Reunião Pedagógica 
Descrição Sucinta da Atividade: a reunião pedagógica aconteceu no primeiro encontro do ano 
com os pibidianos, onde a professora supervisora explicou na reunião pedagógica  como funcionaria 
o programa no decorrer deste ano. Acertou detalhes sobre como seriam as atividades, explicando 
que agora nós seriamos distribuídos em algumas turmas. 
Período de realização da atividade: 05/02/19. 
 
Nome da atividade: Alfabeto Maiúsculo e Minúsculo/Número Natural. 
Descrição sucinta da Atividade: nessa atividade a aula se desenvolveu na atividade que se iniciou 
com a leitura do livro “O Pequeno Fantasma”. Em seguida, foi apresentado à dinâmica “Passa a 
Caixa”: A caixa passava pela roda, quando a música parava, o aluno tirava uma letra e o professor 
auxiliava a pronunciar o som da letra retirada. 
Período de realização da atividade: 19/02/2019 
 
Nome da atividade: Alfabeto Maiúsculo e Minúsculo/ Formas Geométricas. 
Descrição sucinta da Atividade: a aula iniciou-se com a roda de leitura, a leitura foi “O Mais 
Fantástico Ovo do Mundo” juntamente com a dinâmica que auxiliava as crianças a reconhecer o 
alfabeto maiúsculo e minúsculo. Após o intervalo, ocorreu o planejamento com a professora 
supervisora. 
Realização da atividade: 20/02/2019 
 
Nome da atividade: Avaliação de Leitura e Escrita 
Descrição sucinta da Atividade: a avaliação de leitura e escrita foi realizada por uma avaliação 
escrita da “Psicogênese da Leitura e escritas” pela professora, onde a mesma dizia em que nível de 
leitura e escrita cada criança estava.  
Período de realização da atividade: 26/02/2019 

 
Nome da atividade: Leitura/ Antecessor e Sucessor/Ortografia M antes de P e B 
Descrição sucinta da atividade:  nessa atividade foi realizada a leitura do livro “Letra de Forma 
Que bom lavar-se!”, em seguida foi aplicada a tabela numérica, os alunos iam ao quadro branco e 
completavam a tabela numérica do 10 ao 69. 
Período de realização da atividade: 27/02/2019 
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Nome da Atividade: Leitura/ Revisão do Alfabeto/ Números Ordinais  
Descrição sucinta da Atividade: neste dia, a atividade foi a leitura do livro “Quero colo”, que deu 
inicio a aula. Depois, ocorreu à dinâmica “Alfabeto Móvel”. O aluno identificava a letra e ajudava a 
montar o alfabeto, colando as letras no barbante. Em seguida, foram feitas atividades de matemática 
no quadro branco. 
Período de realização da atividade: 12/03/2019 
 
Nome da atividade: Leitura, Dinâmica, Gêneros Textuais/ Revisão de Números Ordinais. 
Descrição sucinta da Atividade: a aula teve inicio com a leitura do livro “Eu quero um bicho de 
estimação”. Após a leitura, a professora passou uma atividade de interpretação de texto fazendo o 
uso da diferença entre bilhetes e convites. Depois do intervalo, as bolsistas fizeram uma dinâmica 
utilizando a Textoteca: cada aluno lia para a turma um papelzinho, a turma identificava o tipo de 
texto e encaixava no lugar correto. Neste dia também teve planejamento com a professora 
supervisora.  
Período de realização da atividade: 13/03/2019 
Nome da atividade: Leitura/ Ditongo, Tritongo e Hiato/ Ordens e Quantidades.   
Descrição sucinta da Atividade a atividade iniciou com a leitura feita por um aluno, livro: 
“Pinóquio”. Depois da leitura, as bolsistas fizeram a dinâmico Prédio dos Números Ordinais: os 
alunos montavam os andares dos prédios com os números ordinais: primeiro, segundo e terceiro 
andar, e assim por diante. Após o intervalo teve a Dinâmica do Ditado Doce, aonde os alunos iam 
ao quadro e classificava a palavra em ditongo, tritongo e hiato quem acertava ganhava um doce.  
Período das atividades realizadas: 19/03/2019 
 
Nome da atividade: Leitura/ Ditongo, Tritongo e Hiato/   
Descrição sucinta da Atividade: a atividade “Leitura/ Ditongo, Tritongo e Hiato” iniciou com a 
leitura do livro “Toy Story” e “Carros” feita por dois alunos. Foram realizadas atividades de Língua 
Portuguesa e Matemática. Após o intervalo, houve o planejamento com a professora supervisora. 
Período de realização da atividade: 20/03/2019 
 
Nome da atividade: Roda de leitura/ Encontros Consonantais/ Sistema de Numeração Decimal. 
Descrição sucinta da Atividade: a aula, como de costume, se deu inicio com dois alunos fazendo a 
leitura de “Patinho Feio” e “Peter Pan”. Dinâmica: Caça Palavras: em dupla, os alunos copiavam do 
quadro duas palavras que tinham encontros consonantais, no final da brincadeira, elas foram à 
frente para identificar e fazer a correção das palavras escritas por outras duplas. 
Período de realização das atividades: 02/04/2019 
Nome da atividade: Roda de leitura/ Dígrafo/Ordem Crescente e Decrescente  
Descrição sucinta da Atividade: a aula se iniciou com um aluno fazendo a leitura do livro “O 
Flautista de Hamelim” e outro fez a leitura de alguns versículos bíblicos. Neste dia não foram 
realizadas dinâmicas, apenas auxilio nas atividades de Língua Portuguesa e matemática. Atividades 
de Planejamento. 
Período de realização de atividades: 03/04/2019 
Nome da atividade: roda de leitura/ Encontro Consonantal e Medida de tempo. 
Descrição sucinta da Atividade: a atividade “Roda de leitura/ Encontro Consonantal e Medida de 
tempo” teve inicio com a leitura do livro “Cachinhos Dourados e os Três Ursos”. Depois da leitura, 
houve a dinâmica com a citação de três travas línguas: três crianças foram escolhidas para ir à frente 
da turma e ler um trava língua. Depois da dinâmica as crianças fizeram o ensaio do hino municipal. 
Após o recreio as bolsistas fizeram a dinâmica “Ditado de Palavras: Prato Pronto”: foi posto um 
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cardápio onde as crianças faziam o reconhecimento de palavras de alguns alimentos que continham 
encontros consonantais, fazendo a separação dessas palavras.  
Período de Realização da atividade: 09/04/2019 
 
Nome da atividade: Roda de Leitura/ Leitura e Interpretação de texto/ Adição 
Descrição sucinta da Atividade: a atividade “Roda de Leitura/ Leitura e Interpretação de texto/ 
Adição” iniciou com duas leituras: “Bambi” e a continuação do livro “Frederico Godofredo”. Teve 
também uma contação de história: “A criação das Vogais”. Após a história, as crianças iam até o 
quadro escolhia uma figura e faziam a identificação inicial. Após o intervalo, as crianças receberam 
algumas vogais para fazerem colagem com pedaços de E.V.A.  
 Período Realização da atividade: 23/04/2019 
 
Nome da atividade: Leitura/ Interpretação  de Texto e Ortografia NH/ Adição 
Descrição sucinta da Atividade: na atividade “Leitura/ Interpretação de Texto e Ortografia NH/ 
Adição’ uma aluna terminou o livro “Bambi” e outro fez a leitura do livro “Mamãe, por que os 
dinossauros não vão à escola?”. Depois das duas leituras, foi aplicada uma dinâmica “o trem da 
ordem crescente e decrescente”,  a turma foi dividida em dois grupos, um contava os vagões do 
trem em ordem decrescente enquanto o outro grupo, que tinha mais dificuldade em assimilação do 
conteúdo, montava outro trem com os vagões em ordem crescente. 
Período de Realização da atividade: 24/04/2019 
 
Nome da atividade: Leitura/ Sinais de Pontuação / Números até 200 
Descrição sucinta da Atividade:  na atividade “Leitura/ Sinais de Pontuação / Números até 200” a 
leitura do livro: “Certos Dias” início à aula. Também foi aplicada uma dinâmica “A Pontuação 
Adequada”: em dupla, os alunos receberam figuras de três sinais de pontuação, o objetivo da 
atividade era fazer os alunos criarem frases que se adequavam a cada pontuação; exclamação, 
interrogação e ponto final. 
Realização da atividade: 30/04/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: nove bolsistas e uma professora 
supervisora. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rxtofDBv&id=15338AE2A636FC3648E7C835846
30D1918084DE0&thid=OIP.rxtofDBv3z6R_0NrlYxPqwHaKs&mediaurl=https%3a%2f%2fi.pinimg.com%2fori
ginals%2f80%2f8c%2f46%2f808c4641890e3cc78298faf79b2f06b4.png&exph=1600&expw=1108&q=trem+d
a+orrdem+crescente&simid=608008943761227899&selectedIndex=0&ajaxhist=0 
https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-com-numeros-ordinais/atividades-com-numeros-
ordinais-2-ano/ 
https://www.youtube.com/watch?v=T-wCTHkhPWI 
 
 
 
 
 
 

Relatório Pedagogia - Guajará Mirim (0424337)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 45



Ministério da Educação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Diretoria de Educação Básica Presencial 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

 

Relatório Bimestral                                                                                                                                                        PIBID/UNIR 

 
 
 
 
 
 
Anexo comprobatório da atividade: 

 
Dinâmica passa a caixa dia 19/02/19 
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Roda de leitura dia 19/02/19 

 

 Jogo do alfabeto dia 20/02/19 
 

Relatório Pedagogia - Guajará Mirim (0424337)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 47



Ministério da Educação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Diretoria de Educação Básica Presencial 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

 

Relatório Bimestral                                                                                                                                                        PIBID/UNIR 

 
Roda de leitura dia 20/02/19 

 
Planejamento 20/02/2019 
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                          Reconhecendo alfabeto maiúsculo e minúsculo 20/02/2019 
 

 
Avaliação diagnóstica de leitura e escrita 27/02/2019  
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                        Alfabeto móvel dia 12/03/2019 
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Prédio dos números ordinais 19/03/2019  

  
 
Ditado doce 20/03/2019 
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Resolvendo problemas em grupo 26/03/2019 

 
                         Classificação silábica 27/03/2019 
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                                                          Caça palavras 02/04/2019 

 
                                  Citação de trava língua 09/04/2019 
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Atividades relacionadas ao aniversário do município de Guajará Mirim 10/04/2019 
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                       Para qual letra você tira o chapéu? Dia 16/04/2019 
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 Para qual letra você tira o chapéu? Dia 16/04/2019 
 

 
                                             Material Dourado 17/04/2019 
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Preenchendo Vogais 23/04/2019 
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                   O Trem da ordem Crescente e Decrescente 24/04/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 1º Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira  
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: complementação de números e ditado de palavras. 
 Descrição sucinta da atividade: apoio pedagógico, complementação dos numerais e prática de 
leitura e escrita. Dia 06/08: auxílio na atividade de matemática – completando os números que 
faltam e tomada de leitura. Dia 07/08: 1° momento: auxilio na atividade de matemática - 
completando os números de 01 a 50 na ordem correta; 2° momento auxílio na produção da leitura e 
da escrita das palavras ditadas pelo professor. 
Período de realização da atividade: 06 e 07 de agosto de 2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 04 bolsistas e o supervisor. 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 1º Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira.  
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: atividade de língua portuguesa – oralidade e escrita, quebra-cabeça de sílabas 
e reforço na leitura, atividade de matemática – trabalhando a adição.   
Descrição sucinta da atividade: dia 13/08: 1° momento – transcrição da atividade do quadro e 
leitura das palavras, recortando e colando as peças do quebra-cabeça na correta sequência das 
sílabas. Dia 14/08: 1° momento: transcrição do quadro e leitura de palavras da atividade. 2° 
momento: atividade de matemática - auxilio na resolução das contas de adição. 
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Período de realização da atividade: 13 e 14 de Agosto de 2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 04 bolsistas e o supervisor. 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 1º Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira. 
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: reunião pedagógica, apoio pedagógico nas atividades de matemática de 
identificação e complementação de numerais, atividade língua portuguesa – ditado e tomada de 
leitura. 
Descrição sucinta da atividade: dia 20/08: 1° momento - reunião pedagógica com professor 
supervisor, coordenador de área e 08 bolsistas. 2° momento – auxilio na atividade de matemática 
para a coleta de identificação dos números – quem vem antes e quem vem depois. Dia 21/08: 1° 
momento: auxilio na escrita de palavras ditadas pelo professor e reforço de leitura. 
2° momento: auxílio na atividade de matemática – utilizando os sinais de igualdade e diferença para 
completar o exercício. 
Período de realização da atividade: 20 e 21 de agosto de 2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 04 Bolsistas e o supervisor 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 1º Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira  
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: suporte pedagógico, recorte e colagem, atividades de adição e subtração. 
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Descrição sucinta da atividade: dia 28/08: 1° momento: atividade de recorte e colagem sobre as 
estações do ano – colando as palavras de acordo com as figuras correspondentes e atividade – 
descobrindo os meios de comunicação. 2° momento: atividade de adição e subtração, trabalhando 
os números de 1 a 60.  
Período de realização da atividade: 28 de Agosto de 2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 04 Bolsistas e o supervisor. 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: setembro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 3º Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira  
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: planejamento das atividades da semana da pátria, confecção das faixas para o 
desfile cívico – sete de setembro. 
Descrição sucinta da atividade: planejamos as atividades da semana da pátria e confeccionamos 
as faixas para o desfile cívico. 
Período de realização da atividade: dia 03 e 04 de Setembro de 2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 04 Bolsistas e o supervisor 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: setembro 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
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Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 1º Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira  
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: transcrição do quadro, diferenciação e organização das palavras, atividade de 
pintura e atividade de matemática – uso de sinais. 
 Descrição sucinta da atividade: dia 10/09: auxílio na atividade de língua portuguesa – 
organizando as palavras de acordo com as silabas e escrevendo o nome correspondente das figuras, 
trabalhando a ordenação das sílabas para formar palavras, dia 11/09: atividade de matemática – 
utilizando os sinais de igualdade e diferença, completando a ordem dos números – identificando os 
numerais – quem vem antes e que vem depois, trabalhando adição e subtração.   
Período de realização da atividade: 10 e 11 de Setembro 2019  
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 04 Bolsistas e o supervisor 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: setembro 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 1º Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira  
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: planejamento semanal, leitura compartilhada e individual.  
 Descrição sucinta da atividade: dia 17/09: planejamos as atividades da semana e preparamos os 
alunos para leitura, 18/09: organizamos uma roda de leitura compartilhada – a leitura se deu em voz 
alta,  em seguida pedimos para que os alunos comentassem sobre o texto lido.  
Período de realização da atividade: 17 e 18 de Setembro de 2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 04 Bolsistas e o supervisor 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: setembro 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
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Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 1º Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira  
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: atividade de língua portuguesa pintura e escrita, atividade de matemática – 
adição e subtração. 
Descrição sucinta da atividade: dia 24/09: 1° momento – trabalhando a letra “p”, pintando apenas 
palavras com a letra “p”, ligando as palavras até as silabas correspondentes, enumerando as palavras 
de acordo com os nomes das figuras. 2° momento: auxílio na atividade sobre a estação “primavera” 
– colorindo a paisagem.Dia 25/09: 1° momento: auxílio na escrita de palavras do ditado da letra 
“L”, atividade – circulando as palavras com a letra “P”, enumerando os desenhos de acordo com 
seus nomes, completando as palavras utilizando a família silábica do “P”, 2° momento: atividade de 
matemática – trabalhando adição e subtração. 
Período de realização da atividade: 24 e 25 de setembro de 2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: todos os bolsistas e o supervisor 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 1º Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira  
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: auxílio pedagógico nas atividades de Língua Portuguesa e Matemática. 
Descrição sucinta da atividade: dia 01/10: 1° momento: desenvolvemos o momento de leitura 
coletiva e individual, 2° momento: auxílio na resolução de contas de adição e subtração. 
Dia 02/10: auxílio na atividade de matemática – trabalhando dúzia e dezena.2° momento: auxílio na 
atividade de língua portuguesa - trabalhando a letra “G” e tomada de leitura. 
Período de realização da atividade: 01 e 02 de Outubro de 2019  
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 04 Bolsistas e o supervisor 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 1° Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira 
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: planejamento semanal, atividade de língua portuguesa – ditado, leitura e 
ordem alfabética. 
Descrição sucinta da atividade: Dia 08/10: 1° momento: planejamento das atividades da semana, 
2° momento: auxílio na escrita das palavras do ditado da letra “L” e reforço na leitura. Dia 09/10: 1° 
momento: auxílio na atividade de língua portuguesa – ligando as figuras aos seus nomes, 
enumerando as palavras conforme os desenhos, 2° momento: atividade sobre ordem alfabética e 
leitura compartilhada. 
 Período de realização da atividade: 08 e 09 de Outubro de 2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 04 bolsistas e o supervisor 
  
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 1º Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira  
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: auxílio pedagógico nas atividades de língua portuguesa e matemática. 
Descrição sucinta da atividade: dia 16/10: 1° momento: transcrição do quadro, em seguida, 
auxílio na atividade de matemática com resolução de contas de adição e subtração. 2° momento: 
lendo, recortando e colando as palavras na figura correspondente, 3° momento: tomada de leitura. 
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Período de realização da atividade: 16 de Outubro de 2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 04 Bolsistas e o supervisor 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 1º Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira  
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: auxílio pedagógico, atividade oral e escrita. 
Descrição sucinta da atividade: dia 22/10: 1° momento: trabalhando a letra “T” e a letra “S” – 
juntando as letras para formar sílabas, auxílio na escrita dos nomes das figuras apresentadas na 
atividade, 2° momento: auxílio na atividade de matemática – escrevendo e contando de 1 até 100. 
Dia 23/10: 1° momento: atividade de recorte e colagem de quebra-cabeça, 2° momento: reforço na 
leitura e recreação. 
Período de realização da atividade: 22 e 23 de Outubro de 2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 04 Bolsistas e o supervisor 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Irmã Hilda 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Prof. Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor supervisor: Gabriel Loras Nogueira 
Professor (a) da turma do 1º Ano do Ensino Fundamental: Gabriel Loras Nogueira  
Bolsistas: Emili da S. Melgar, Geranilce F. Carvalho, Marcely T. P. Fernandes e Rosenete S. M. 
Niederauer. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Nome da atividade: atividade oral e escrita, palavras em jogo e transcrição do quadro. 
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Descrição sucinta da atividade: dia 29/10: 1° momento: transcrição da atividade do quadro - de 
matemática – auxílio na resolução de contas de adição e subtração, 2° momento: atividade de língua 
portuguesa – trabalhando a letra “C”, localizando, colorindo, escrevendo e lendo na atividade 
palavras com a letra “C”.    
Dia 30/10: atividade: ligando o nome às figuras e tomada de leitura. 
Período de realização da atividade: 29 e 30 de Outubro de 2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: 04 Bolsistas e o supervisor 
 
 
 
 

 
ANEXOS: 

Figura 1 : auxilio nas atividades de matemática, adição e subtração, dia 30/07/2019  
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Figuras 2 e 3: dia 06 e 07/08/2019, auxílio nas atividades de matemática, reforço na leitura. 

 
    

 

Figuras 4 e 5: dia 21, auxílio na atividade do quadro mediada pelo professor e resolução da 
atividade de matemática, dias 13, 14/08/2019. 
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Figuras 6 e 7, reunião com o professor supervisor e coordenador, auxílio na atividade de 
matemática, dias: 20, 21/08/2019. 

     
 

Figura 08, 09 e 10: atividade de recorte e colagem, dia, 28/08/2019 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório Pedagogia - Guajará Mirim (0424337)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 68



Ministério da Educação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Diretoria de Educação Básica Presencial 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

 

Relatório Bimestral                                                                                                                                                        PIBID/UNIR 

 

Figuras 11, 12 e 13: semana da pátria, confecção dos matérias para o desfile, dias 03, 
04/09/2019 

   

 
 
 

Figuras 14 e 15: auxílio nas atividades de Língua Portuguesa e Matemática, dias, 10 e 
11/09/2019 
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Figuras 16 e 17: planejamento das atividades e leitura compartilhada, dias, 17 e 18/09/2019 

      
 

 
Figuras 18, 19 e 20: auxílio nas atividades , dias 24 e 25/09/2019 
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    Figura 21, 22 e 23: leitura coletiva e auxílio nas atividades, dias, 01 e 02 /10/2019 
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Figura 24 e 25: ditado letra L e tomada de leitura, dia, 08 /10/2019 
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Figura 26 e 27: transcrição atividade do quadro e tomada de leitura, dias 16/10/2019 

     
 

 

Figura 28, 29, 30 e 31: auxílio nas atividades letra S e letra T, colagem de quebra cabeça e 
transcrição do quadro atividade de matemática, dias, 22 e 23/10/2019 
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Figura 32 e 33: tomada de leitura, auxílio na atividade letra C e transcrição atividade do 
quadro, dias, 29 e 30/10/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves. 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: mural para o dia dos pais. 
Descrição sucinta da atividade: nesta data confeccionamos e montamos o mural para o dia dos 
pais. 
Período de realização da atividade: 08/08/2019.  
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 08/08/2019 
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Mural para o dia dos pais. 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: substantivos coletivos 
Descrição sucinta da atividade: esta atividade foi realizada com a turma do 3ºano A. A dinâmica 
foi realizada com o auxílio de balões. Dentro dos balões havia substantivos, quando os balões eram 
estourados os alunos deveriam ler os substantivos, e em seguida se direcionar a uma mesa onde 
estavam seus respectivos coletivos e identificar o correto, aqueles que encontravam dificuldade 
podiam contar com o auxílio da turma. Esta atividade teve o objetivo de incorporar os substantivos 
coletivos ao vocabulário dos alunos.  
Período de realização da atividade: 13/08/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 13/08/2019 
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Substantivos  
 

Coletivos  
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: leitura 
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Descrição sucinta da atividade: esta atividade foi realizada com a turma do 3º ano A. Auxiliamos 
na leitura extraclasse dos alunos que possuem dificuldade na mesma. 
Período de realização da atividade: 15/08/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 15/08/2019 
 

 
Leitura extraclasse 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: desfile cívico  
Descrição sucinta da atividade: neste dia foi feita a ornamentação das bandeiras para a semana da 
pátria. 
Período de realização da atividade: 20/08/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 20/08/2019 
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0rnamentação das bandeiras 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: faixas para o desfile cívico 
Descrição sucinta da atividade: começamos a confecção das faixas para o desfile cívico. 
Período de realização da atividade: 22/08/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 22/08/2019 
 

 
Corte das letras para a faixa 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: faixas para o desfile cívico  
Descrição sucinta da atividade: terminamos a confecção das faixas para o desfile cívico.  
Período de realização da atividade: 29/08/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 29/08/2019 

 

 
Conclusão das faixas 
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                                   RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: placas para o desfile cívico. 
Descrição sucinta da atividade: concluímos a confecção das placas para o desfile cívico.  
Período de realização da atividade: 03/09/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 03/09/2019 
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Conclusão das placas 
 

 
 

  
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
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Nome da atividade:   
Descrição sucinta da atividade: enfeitamos os tambores e baquetas da banda da escola Saul 
Bennesby para o desfile cívico. 
Período de realização da atividade: 04/09/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
 
Anexo comprobatório da atividade: 04/09/2019 
 

 
Encapamos os tambores 
 

 
Encapamos as baquetas 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: desfile cívico.  
Descrição sucinta da atividade: participamos do desfile cívico da escola Saul Bennesby. 
Período de realização da atividade: 05/09/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: dois bolsistas e um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 05/09/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro 
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IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: roleta da multiplicação  
Descrição sucinta da atividade: esta atividade foi realizada com a turma do 3º ano A. Foi chamado 
um aluno de cada vez para girar a roleta da multiplicação que possuía um número fixo no centro e 
outros aleatórios nas bordas, em seguida deveria efetuar a multiplicação do número indicado pela 
seta. Aqueles alunos que tinham dificuldade para encontrar o resultado correto podiam fazer a 
multiplicação no quadro com a ajuda de um pincel.   
Período de realização da atividade: 10 /09/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 10/09/2019 
 

 
Roleta da multiplicação 
 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 

EMEIEF Saul Bennesby 
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PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: formando frases 
Descrição sucinta da atividade: esta atividade foi realizada com a turma do 3º ano A. Utilizamos 
um dado e palavras enumeradas de 1 (um) a 6 (seis), cada aluno jogava o dado duas vezes, cada 
número sorteado representava uma palavra e com essas palavras ele deveria forma uma frase 
coerente. 
Período de realização da atividade: 12 /09/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 12/09/2019 
 

 
Sorteando as palavras 
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Formando frases 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro  
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: multiplicando com dados 
Descrição sucinta da atividade: esta atividade foi realizada com a turma do 3º ano A. Para esta 
atividade utilizamos dois dados. A turma foi dividida em duas equipes, as professoras chamavam 
um aluno de cada equipe, sendo assim, os alunos jogavam os dados e em seguida resolviam a 
multiplicação, o que resolvesse primeiro marcava ponto para sua equipe.  
Período de realização da atividade: 17/09/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 17/09/2019 
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Sorteando os números 
 

 
Resolvendo a multiplicação 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro e outubro  
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
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Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: formando frases 
Descrição sucinta da atividade: esta atividade foi realizada com a turma do 3º ano A. Utilizamos 
uma caixa surpresa. Os alunos tiraram de uma caixa surpresa frases que não estavam na ordem 
correta, em seguida as organizaram e escreveram na sequência correta. 
Período de realização da atividade: 19/09/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 19/09/2019 
 

 
Leitura das frases 
 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 

EMEIEF Saul Bennesby 
PERÍODO DE EXECUÇÃO: agosto, setembro, outubro e novembro 

 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professora da sala: Marilene Peres R. Ruiz 
Bolsistas: Carmem Barba Menacho e Daniele Solís Alves 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: dança  
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Descrição sucinta da atividade: neste dia fomos participar do evento da V Binacional, onde os 
alunos do 3º ano A, apresentaram a dança “crianças de Jesus” juntamente com as professoras do 
pibid e a professora. 
Período de realização da atividade: 01/11/2019 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
 
Anexo comprobatório da atividade: 29/10/2019 
Apresentação na V Binacional 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 

EMEIEF Saul Bennesby 
PERÍODO DE EXECUÇÃO: NOVEMBRO 

 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Bolsistas:Adália da Silva Piogê e Ariele de Souza Mourão. 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Revisão de leitura. 
Descrição sucinta da atividade: na atividade “Revisão de leitura” revisamos o nível de leitura dos 
alunos e auxiliamos a professora nas atividades em sala, além da confecção de jogos pedagógicos. 
Período de realização da atividade: 05/11/2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 05/11/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: NOVEMBRO 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Bolsistas:Adália da Silva Piogê e Ariele de Souza Mourão. 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Tapete numérico. 
Descrição sucinta da atividade: essa atividade consta em um jogo lúdico “tapete numérico” onde o 
aluno jogava dois dados, e no número que aparecia seria a questão de multiplicação, cada resposta 
certa avançava uma casa. 
Período de realização da atividade: 07/11/2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 07/11/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: NOVEMBRO 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 2° Ano do Ensino Fundamental: Célia Nazaré Teixeira Nobre 
Bolsistas: Adália da Silva Piogê e Ariele de Souza Mourão  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: confecção da cruzadinha da Diversidade 
Descrição sucinta da atividade: na atividade de confecção da “cruzadinha da diversidade” foram 
confeccionado uma cruzadinha com palavras citadas pelos alunos em um debate sobre a 
Diversidade  
Período de realização da atividade: 26/11/2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 26/11/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 2° Ano do Ensino Fundamental: Célia Nazaré Teixeira Nobre 
Bolsistas: Adália da Silva Piogê Ariele de Souza Mourão  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: cruzadinha da Diversidade 
Descrição sucinta da atividade: a cruzadinha foi fixada no quadro da sala e os alunos em dupla 
descobriam as palavras da cruzadinha.. 
Período de realização da atividade: 28/11//2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 28/11/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZEMBRO 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 2° Ano do Ensino Fundamental: Célia Nazaré Teixeira Nobre 
Bolsistas: Adália da Silva Piogê e Ariele de Souza Mourão  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: confecção painel natalino 
Descrição sucinta da atividade: foi confeccionado um painel natalino na sala. 
Período de realização da atividade: 03/12/2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
  
Anexo comprobatório da atividade: 03/11/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZEMBRO 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 2° Ano do Ensino Fundamental: Célia Nazaré Teixeira Nobre 
Bolsistas: Adália da Silva Piogê e Ariele de Souza Mourão  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Painel Natalino 
Descrição sucinta da atividade: o painel natalino produzido de materiais recicláveis e foi fixado na 
parede da sala com as fotos dos alunos. 
Período de realização da atividade: 05/12/2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 05/12/2019  
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                                        RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZEMBRO 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 2° Ano do Ensino Fundamental: Célia Nazaré Teixeira Nobre 
Bolsistas: Adália da Silva Piogê Ariele de Souza Mourão  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Leitura interativa 
Descrição sucinta da atividade: os alunos liam em voz alta pequenas frases e os coleguinhas 
verificavam os acertos. 
Período de realização da atividade: 10/12/2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 10/12/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZEMBRO 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 2° Ano do Ensino Fundamental: Célia Nazaré Teixeira Nobre 
Bolsistas: Adália da Silva Piogê Ariele de Souza Mourão  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Revisão de leitura  
Descrição sucinta da atividade: revisamos o nível de leitura dos alunos e auxiliamos a professora 
em sala. 
Período de realização da atividade: 12/11/2019. 
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e o professor 
supervisor. 
Relação com atividade comum dentro Projeto PIBID/UNIR: 
(  ) Esclarecimento de dúvidas de encaminhamento, discussão de tópicos do Programa e 
orientações; 
(   ) Seleção dos participantes do subprojeto; 
(X) Promoção de encontros entre os supervisores, bolsistas e coordenadores para produção e 
discussão das ações do subprojeto, bem como realização de avaliação dessas ações; 
(X) Realização de levantamento das principais dificuldades apresentadas pelos alunos das escolas 
(   ) Participação em reuniões pedagógicas e de planejamento, conselhos de classe, reuniões de pais 
e outros eventos organizados pela escola; 
(X) Registro das ações desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, de modo a refletir sobre a 
prática pedagógica; 
(X) Acompanhamento das atividades de ensino, planejamento das aulas, aulas de reforço, e 
realização de recuperação paralela e de monitoria; 
(X) Elaboração de planos de aula/atividades de ensino (incluindo oficinas e minicursos); 
(X) Aplicação/avaliação de plano de aula/intervenção nas turmas e de atividades de ensino 
(incluindo oficinas e minicursos, e docência compartilhada) com acompanhamento do supervisor; 
(  ) Realização frequente de 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; 
(X) Elaboração de relatório e balanço das atividades desenvolvidas; 
(   ) Realização de seminário local para diálogo e troca, entre as equipes dos subprojetos, das 
experiências e atividades desenvolvidas e dos resultados parciais alcançados pelo Programa; 
(  ) Participação e estímulo ao desenvolvimento de projetos e atividades compartilhadas com os 
professores das escolas com vistas à melhoria do processo de ensino-aprendizagem e do rendimento 
escolar. 
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(X) Outra atividade (Explicitar): realização da alfabetização (FREIRE, 2014) científica 
(CHASSOT, 2014) interdisciplinar de leituras. 
Resultados/contribuições alcançados com a atividade: incentivar a leitura e escrita. 
Dificuldades encontradas durante a atividade: nenhuma dificuldade. 
Produção (e tipo de produto) gerada com a atividade: Produtor lúdico  
Descrição do produto gerado: aprendizagem das crianças 
Anexo comprobatório da atividade: 12/12/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: novembro, dezembro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 1° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 

Bolsistas: Ana Paula Saldanha, Mário Ruilova Góngora.  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Matemática 
Descrição sucinta da atividade: nesta dia foi realizado atividade de forma lúdica para exercitar a 
adição e subtração, para isso foi confeccionado um painel com material reciclável. 
Período de realização da atividade: 05/11/2019.  
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediados pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 05/11/2019 

 
. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: novembro, dezembro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 1° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 

Bolsistas: Ana Paula Saldanha, Mário Ruilova Góngora.  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: corrida 
Descrição sucinta da atividade: neste dia foi realizada atividade lúdica, com objetivo de ampliar o 
aprendizado nas operações de adição e subtração. 
Período de realização da atividade: 07/11/2019.  
Anexo comprobatório da atividade: 07/11/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: novembro, dezembro. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 1° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 

Bolsistas: Ana Paula Saldanha, Mário Ruilova Góngora.  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: Adivinha 
Descrição sucinta da atividade: neste dia foi realizada atividade de adivinhar a palavras, com 
traços que tem a quantidade exata da palavra, e características da mesma. 
Período de realização da atividade: 12/11/2019.  
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediada pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 12/11/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 

EMEIEF Saul Bennesby 
PERÍODO DE EXECUÇÃO: novembro, dezembro 

 
IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 1° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 

Bolsistas: Ana Paula Saldanha, Mário Ruilova Góngora.  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: seminário 
Descrição sucinta da atividade: neste dia foi o evento que apresentamos a comunidade as 
atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pelo Subprojeto PIBID "Alfabetização 
Científica Interdisciplinar de Leitura", da UNIR, Campus de Guajará-Mirim. 
Período de realização da atividade: 18/11/2019.  
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediados pelo professor supervisor. 
 
Anexo comprobatório da atividade: 18/11/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: novembro, dezembro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 1° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 

Bolsistas: Ana Paula Saldanha, Mário Ruilova Góngora.  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: reforço 
Descrição sucinta da atividade: neste dia, a atividade foi um reforço, visando auxiliar o aluno no 
exercício da disciplina de língua portuguesa. 
Período de realização da atividade: 21/11/2019.  
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediados pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 21/11/2019 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIMESTRAL 
EMEIEF Saul Bennesby 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: novembro, dezembro 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Subprojeto: Alfabetização Científica Interdisciplinar de leitura 
Coordenador de Área: Professor Me. Jacinto Pedro P. Leão 
Professor Supervisor: José Lucio Flávio da Rocha 
Professor do 1° Ano do Ensino Fundamental: Elizabete Souza Mendes 

Bolsistas: Ana Paula Saldanha, Mário Ruilova Góngora.  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Nome da atividade: foto 
Descrição sucinta da atividade: neste dia foi a visita dos alunos no museu municipal. 
Período de realização da atividade: 28/11/2019.  
Número de bolsistas e supervisores envolvidos na atividade: Dois bolsistas e Um professor da 
turma mediados pelo professor supervisor. 
Anexo comprobatório da atividade: 28/11/2019 
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 259, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

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

 

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

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

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

Homologação pela Presidência dos Conselhos Superiores - Documento 0477173;

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

Decreto Presidencial 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

 
RESOLVE
 

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

I - Física - Doc. 0421168;

II - Educação Básica Intercultural - Doc. 0421183;

III - Matemática - 0421190.

Art. 2º Revogadas as disposições contrárias.

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

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diversas  apresentações o professor procurava sempre experimentos que tinham relação com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pelos professores coordenadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno: Caue de Paula Silva                                                                   RA: 201812349 
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Relatório PIBID

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

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

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

 Programa institucional de iniciação á docência. 

DISCENTE:  ANDRE FELIPE DA SILVA TIBURCIO 

RA: 201912110 

 

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

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

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

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

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

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

Solucionei uma questão do Enem do ano de 2017.  

 

 

 

 

                           Assinatura virtual 

 

ANDRE FELIPE DA SILVA TIBURCIO 
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RELATÓRIO REFERENTE AO PIBID 

 Discente: Alexsander Alves Rodrigues 

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

é o professor Walter e vice coordenador professor Carlos Mergulhão. 

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

instituição Universidade Federal de Rondônia, no LAPEF. 

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

disponibilidade para comparecer, se reuniam a noite conforme acordado com 

professor. 

Essas reuniões tinham como objetivo elaborar aulas e desenvolver exercícios 

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

Baseados nesses livros apresentávamos uma aula para os demais colegas, 

assim todos participavam, cada discente ficava encarregado de elaborar uma 

aula com o tema escolhido pelo professor. 

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

para conhecer o nível de entendimento dos alunos. 

As reuniões foram seguindo até o final do semestre. 

No recesso o professor encaminhou atividades para serem desenvolvidas. Nós 

discentes recebemos cada um sua pasta no google drive. 

Foi nos enviados artigos científicos, onde estudávamos e fazíamos uma 

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

retorno do semestre letivo no LAPEF. 

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

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

cada um. 

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

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

Vitória, Jesciane, Terezinha, e Lindonil, 

Nós organizávamos os experimentos baseados nos conteúdo do ensino médio 

para apresentar em sala de aula. 

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

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

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

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

semana da física no mês de outubro.  

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

pêndulo. 
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Relatório de atividades do PIBID 

Ana Vitória de Araújo Silva

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

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

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

ARIANE DANDARES DE LIMA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

escolas ficaram responsáveis de elaborar um artigo científico baseado nas nossas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Programa institucional de iniciação á docência. 

DISCENTE:  Asaf Ribas 

RA: 201912107 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compareci algumas vezes realizando correção de exercícios e apresentação de 

conteúdo.  

 

                           Assinatura virtual  

 

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

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
  
 
    
     
 
 
 
             

Relatório Física Ji-Paraná (0421168)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 19



Fundação Universidade Federal de Rondônia - Campus de Ji-Paraná

Relatório do PIBID

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

RELATÓRIO PROJETO PIBID 

 

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

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

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

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

Em seguida preenchemos uma planilha disponibilizada pelo professor responsável pelo 

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

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

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

(Movimento Uniforme e Movimento uniformemente Variado, Conservação de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na escola JK.  

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

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

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

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

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

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

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

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

para os alunos. 

 Projeto PIBID proporciona várias experiências sejam elas positivas e negativas durante 

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

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

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

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

estado. 
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PIBID – Iniciação de docência.

Joel Pedro Alves Araújo

Resumo

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

Introdução

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

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

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

aprendizados com tutorias e desenvolvimento de experimentos, também auxiliar 

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

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

Desenvolvimento e Resultados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

física, onde apresentamos vários experimentos!

Conclusão

Realizados esses grandes trabalhos, vimos uma grande aceitação exterior também 

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

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

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

RELATOORIO PIBID 

 

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

bolsista iniciamos  

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

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

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

na área de física quanto em outra área. 

Neste processo realizamos um trabalho sobre lançamento de foguetes com 

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

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

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

enfim colocar em pratica, juntamente com alunos conseguimos este processo 

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

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

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

realizados esse trabalho junto com outra bolsista para que chegasse no 

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

intendem como e feito um sistema de armazenamento de calor   

E colocar em pratica. 

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

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

período. 
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Resumo Final 

Luiz Felipe de Oliveira Lima 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

período 

de 2018 a 2019’’  

discente : Marcelo de Souza 

Pimentel 

Coordenadores : Prof. Walter e         

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

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

da Unir de Ji-Paraná, reuniram-se 

ordinariamente os discentes  Ariane, 

Crisnanda, Fernanda, Gedeão, Joel, Kaio, 

Lindonil, Marcelo,Mateus, Rafaela,Teresinha, 

Waglinson, professores Carlos e Walter. 1) 

Comunicados: a)Criação de um novo grupo do 

whatsapp apenas para avisos; b)Reuniões 

semanais para as apresentações dos planos de 

aula ; 2) Assuntos discutidos: a) Na devida 

reunião os alunos apresentaram seus planos 

de aula sobre o assunto Movimento Uniforme 

(MU) na seguinte ordem, Lindonil, Marcelo e 

Rafaela.-após cada apresentação o 
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coordenador presente expos suas opiniões 

sobre cada aula proposta- b) O aluno Marcelo 

apresentou seu plano de aula sobre 

movimento uniformemente variado (muv). C) 

Foi explicado rapidamente sobre o uso do 

Google drive e como enviar arquivos nas 

pastas.D) Foi conversado sobre a manutenção 

da sala e passado uma nova atividade para os 

alunos reapresentarem  sobre os assuntos de 

MU e MUV . E) o aluno Mateus fez sua 

apresentação de aula sobre física básica.  Nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 

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

presente ata. 

 

observações:  neste dia apresentei sobre o 

conteúdo,  (mu e muv ) os coordenadores 

presente no dia expos suas opiniões sobre a 

aula apresentada .  

 

 

 

 

Ao 03 dia do mês de setembro de dois mil e 

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

ordinariamente os discentes Alexsander, Ana 

Vitória, Ariane, Aricson, Crisnan hushusada, 

Diorgene, Fernanda, Gedeão, Guilherme, 

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

Marcelo, Marielli, Mario, Mateus, Rafaela, 

Rodrigo, Teresinha, Waglinson, Weulis, Camila, 

Caue e os professores Carlos e Walter. 1) 

Comunicados: a) apresentação da sala que 

servirá de auxílio para os alunos do PIBID; b) 

Os recursos que estarão à disposição dos 

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

criação de uma pasta compartilhada entre os 

participantes do projeto. 2) Assuntos 

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

disponíveis; c)A inclusão dos participantes no 

ambiente escolar. Nada mais havendo a tratar, 

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

Vitória, secretário ad hoc, lavrei a presente ata. 

 

obs.  nesse dia tratamos de assuntos 

relacionados a planejamentos de novos 

 conteúdos a serem 

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

 

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

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

discentes: Waglinson, Mateus, Rafaela, Ariane 

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

reunião com a presença dos professores Carlos 

Mergulhão e Walter. Logo no início o professor 

Walter pediu a discente Rafaela que 

apresentasse e não foi possível por falta de um 

notebook  para usar a TV, ele pede aos 

próximos que irão apresentar que possam 

levar um notebook ou transformar a 

apresentação em imagem, houve um 

questionamento sobre os horários. Às 14:31 

Waglinson e Mateus começaram a explicar 

sobre "Conservação de Energia"  o professor 

Walter e Mergulhão fizeram questionamentos 

para debater o assunto, o professor pede aos 

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

marcaram uma reunião para a próxima 

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

14:57 pede aos alunos  para prepararem e 

colocar as aulas no Drive e diz  "e  não é 

apenas para fazer o resumo e achar que não 

devem apresentar " e ele ainda continuou 

dando explicação aos assuntos que estava 

sendo relatado na reunião.  As 14:58 o bolsista 

Gedeão começou a apresentar a sua aula, as 

15:16 começou os questionamentos e 

explicações e as 15:27 o bolsista voltou a 

apresentar, 15:28 professor Carlos voltou a 

questionar, às 15:41 terminou de apresentar. O 

professor Walter marca para nós reunirmos na 

Relatório Física Ji-Paraná (0421168)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 35



quinta-feira dia 18/10/2018 para que possa 

terminar as apresentações. E o professor ainda 

afirma que os alunos podem pegar livros na 

sala do PIBID como um auxílio,  e ainda o 

professor Carlos deixa claro que os alunos que 

não vieram  hoje é necessário que venha na 

próxima reunião e todos os alunos que não 

vieram nessa reunião seria necessário justificar 

sua falta . Sem mais a tratar a reunião foi 

encerrada às 15:51 horas e Mateus presente na 

reunião lavrei a presente ATA. 

Justificativas: Até o dia 16 de outubro de 2018 

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

justificou sua falta. 

 

obs. nesse dia os bousista waglinson e 

Matheus  apresenta o conteúdo sobre 

conservação de energia , os professores 

presentes no dia,  faz um comentário sobre o 

assunto , e logo em seguida é discutido a ideal 

de os integrantes usarem o aplicativo drive , 

para editar e salvar os materiais a serem 

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

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

ordinariamente os discentes: Ariane, 

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

Marcelo, 

Mateus, Rafaela, Teresinha, Waglinson, e o 

professor Walter. 1) Comunicados: a) A 

próxima 

reunião ficou marcada para quinta-feira dia 

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

novos 
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temas para os alunos, quem estava 

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

“Vetores”, os 

demais ficaram com o Capítulo 5 do livro; 2) 

Assuntos discutidos: a) Aluna Ariane inicia sua 

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

o professor Walter fez algumas observações e 

não 

houve perguntas; b) Aluno Waglinson inicia 

sua aula sobre energia as 14:45 e finaliza as 

14:55, o 

professor Walter fez algumas observações e 

não houve perguntas; c) Professor Walter fez 

alguns 
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esclarecimentos sobre Energia; d) Aluno 

Mateus inicia sua aula sobre energia as 15:05 e 

finaliza 

as 15:55, o professor Walter fez algumas 

observações e não houve perguntas; e) Aluno 

Marcelo 

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

finaliza as 16:30, o professor Walter fez 

algumas 

observações e não houve perguntas; f) Foi 

esclarecido algumas dúvidas dos discentes. 

Nada mais 
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havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 

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

ata. 

 

 

 

 

 

 

 

Ata da reunião do PIBID de 18/10/2018 

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

Tarde no Campus de ji - paraná reuniu-se os  

Relatório Física Ji-Paraná (0421168)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 41



discentes Alexsander ,Joel, Mateus, Ana 

,Waglinson ,Rodrigo ,Terezinha ,Jesciane, Kaio 

Ariane  

, Lindonil ., Gedeão ,Rafaela e o Professor 

Walter já Diógenes e Marcelo e o professor 

Carlos  

mergulhão se atrasaram um pouco para o 

início da reunião às 14:35 o discente Rodrigo 

inicia  

apresentação da aula sobre mu e muv às 14:52 

os professores fazem algumas observações  

sobre a aula MU e MUV às 16 :00 discente 

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

fazem uma argumentação sobre a aula de  

conservação de energia sem mais a tratar a 

reunião do pibid se encerra às 16:55. 

 

 

 

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

horas, no Campus da Unir de Ji-Paraná, 

reuniram-se 

ordinariamente os discentes: Ariane, 

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

professor Walter. 

 1) Comunicados: 

 a) A próxima reunião ficou marcada para 

quinta-feira dia 08/11/2018; 

b) O professor Walter escolheu os alunos Ana 

Vitória, Crisnanda e Diorgine para dar aula no 

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

O Professor Walter esclarece que as 

apresentações estão muito fraca e precisa 

melhorar bastante; 

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

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

fez algumas observações e não houve 

perguntas;  

b) Aluna Rafaela inicia sua aula sobre energia 

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

fez algumas observações e não houve 

perguntas;  

c) Professor Walter fez alguns esclarecimentos 

sobre vetores;  

d) Aluna Ariane inicia sua aula sobre energia as 

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

algumas observações e não houve perguntas; 

Relatório Física Ji-Paraná (0421168)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 45



e) Aluno Mateus inicia sua aula as 16:02 e 

finaliza as 17:02, o professor Walter fez 

algumas 

observações e não houve perguntas;  

f) Foi esclarecido algumas dúvidas dos 

discentes. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 

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

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

Novembro de 2018. 

Ata 29 de novembro de dois mil e dezoito, às 

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

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

Terezinha, Gedeão, Marcelo, Lindonil, 

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

sobre "As Leis de Newton". Ambas as 

apresentações o Professor Carlos mergulhão 

expressou suas opiniões sobre as 

apresentações. "*E ficou para a próxima 

reunião que o Discente Marcelo apresente a 2 

Lei de newton, o discente Lindonil apresente 

novamente as Leis de Newton e o discente 

Rodrigo também irá apresentar sobre as Leis 

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

horas, e eu Rafaela A. da Silva, secretário 

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

MAIO DE 2019 

Teve início as 14:20hrs na Universidade Federal 

de Rondônia, docente presente Walter, e 

discente Ariane, Rafaela, Terezinha, José, 

Mateus, Ana Vitória, Ricardo, Alex, Gedeão, 

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

Valéria (voluntária). A) os bolsistas que estão 

indo as escolas contaram como está sendo a 

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

aprendizado, falta de conhecimento nos 

termos (expressões, contas, símbolos), 

dificuldade em álgebra, má interpretação.  

C) O docente presente na reunião tirou dúvidas 

relacionadas às idas as escolas. 

D) o docente explicou sobre o dropbox e 

passou as informações para que possamos 

baixar as apresentações das aulas. 

E) o bolsista jackson apresentou uma aula 

sobre Mu e Muv, a bolsista Valéria apresentou 

sobre Mu, deixando para continuidade para a 

proxima reunião.  

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

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

2019. 

Aos 17 do mês de janeiro de dois mil e 

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

da UNIR de Ji-Paraná, reuniram-se os 

discentes: Rodrigo, Aricson,  Terezinha, Luiz, 

Mariely, Marcelo, Loami e o professor Carlos.  

Rodrigo  apresentou sobre "Leis de newton", 

Aricson apresentou sobre "Conservação de 

Energia", Loami apresentou sobre "M.U 

movimento uniforme" e Luiz apresentou sobre 

"Física Básica". Em todas as apresentações o 

professor Carlos Mergulhão  expressou sua 

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

discentes na  parte da noite na qual não teria 

justificativa para faltas. Loami apresentará  na 

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

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

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

reunião, lavrei a presente ata.  

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

de 04 a 08 de novembro  

de 2019  participei da Xlll semana da física , no 

campus de ji paraná-ro, apresentando o 

experimento de : Eletroimã , sob a orientação 

dos professores ( Walter trennephol junior , 

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

1. PIBID-PROGRAMS INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA 

 

2. Edital: 2018 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 

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

 

4. ORIENTADOR DO BOLSISTA: JULIANA BESSA DE ALMEIDA 

 

5. Nome bolsista: Marielli M de Vasconcelos 

 

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

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

I. Atividades 
II. 13/08/2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 

XXXVII. Resultados Alcançados 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

Maiis imagens de atividades registradas: 
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XXXVIII. Produção Acadêmica 

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

Media 

 

 

 

9. ASSINATURAS  

Data: 02/03/19 

 

 

 

 

Marielli Meireles de Vasconcelos  

                        Nome do bolsista  

 

 

Walter/ Carlos  

unir 

___________________________________ 

Nome do coordenador  
Coordenador-Geral do Projeto 

Nome da Instituição  
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9. Relatório de Atividades  

I. Atividades 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatório Física Ji-Paraná (0421168)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 63



XIII. Resultados Alcançado 

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

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

10. ASSINATURAS  

Data: 29/08/19  

Mario Cesar batista da silva  

__________________________________
_  

Nome do bolsista  
Walter/ Carlos /unir  

Nome do coordenador 
Coordenador-Geral do Projeto 

Nome da Instituição  

3  
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Relatório de atividades do Pibid. 

Mateus Batista Paião. 

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

Todas essas atividades foram importantes para ter um contato com a escola saber 
como é na realidade a interação foi muito produtiva. 

Relatório Física Ji-Paraná (0421168)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 66



BOLSISTA: RAFAEL R. DO COUTO 

RELATORIO PIBID 

 

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

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

dificuldades, li artigos e resumos sobre os artigos.  

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

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

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

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

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

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

dos movimentos’’ para os 9° ano. 

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

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

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

CAMPUS JI-PARANÁ 

 

 

 

BOLSITA: RAFAELA ALVES DA SILVA   

RELATÓRIO PIBID 

 

 

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

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

universidade. Em seguida preenchemos uma planilha disponibilizada pelo professor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conhecimentos que eles adquirem em sala de aula.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complementares sobre a devido aula assistida juntamente com experimento, auxiliamos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

projeto. 

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

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

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

de todo o Brasil. 
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Assunto Relatorio Ricardo pibid

De Ricardo Bezerra <ciprandib@gmail.com>

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

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

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

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

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

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

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

participação em experiências metodológicas e práticas docentes inovadora.  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS   

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

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

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

Prof. PhD. Carlos Mergulhão Junior.   

Reuniões  

Envolvimento e comprometimento da Instituição com bolsistas e unidades escolares 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

secretário ad hoc, lavrei a presente ata.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22:05 horas .  

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

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

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

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

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

apresentações o professor Carlos Mergulhão  expressou sua opinião sobre cada 

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

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

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

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

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

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

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

dar aula de reforço  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

horas.  

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

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

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

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

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

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

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

para se tratar.  

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

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

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

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

17horas e 30 minutos.   

 

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

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

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

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

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

   

RELATÓRIO    

Ao professor orientador apresento o relatório das atividades prestadas ao programa 

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

   

Introdução  

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

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

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

   

Objetivos  

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

em que estive inserida no programa PIBID.   

   

Reuniões no lapef  

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

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

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

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

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

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

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

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

construir aulas mais atrativas.  

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

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

   

Nas escolas  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seus foguetes para a olimpíada de foguetes da OBA.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luz.  

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

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

   

Conclusão  

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

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

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

aplicarmos aos alunos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compensada pelas reuniões que fazíamos no prédio PIBID na UNIR. 

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

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

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

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

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

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

bimestres foram de movimento uniforme e movimento uniformemente variado.  

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

professor coordenador durante seu horário de aula com exercícios e tirando 

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

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

CAMPUS URUPÁ - JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (DEINTER) 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

RELATÓRIO FINAL - PIBID INDÍGENA – ANEXO 6 

Considerações 

SUBPROJETO: Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação 

da cultura escrita em escolas indígenas de Rondônia. 

Figura 1 - Logomarca 

 
Crédito: Genivaldo Frois Scaramuzza 

 

Figura 2 – Equipe Pibid Indígena 2018-2019 

 
Crédito: Quesler Fagundes Camargos 
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Considerações sobre o PIBID Indígena 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

em outubro deste mesmo ano; 

 

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

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

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

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

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

que pressionou o MEC a reanalisar a questão:  

 
Figura 3 – Registro midiático 1 

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

estao-sob-analise.html 

 

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

documento evidenciou um PIBID genérico que não assegurava as especificidades garantidas 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para o PIBID e o Residência Pedagógica.  
 

Figura 4 – Registro UNIR 

 
Fonte: UNIR 

 

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

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

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

situação com o Professor Jorge Coimbra. 

 

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

meio da Portaria nº 4/PROPESq/UNIR 2018.  

 

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

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

licenciaturas específicas. Estamos nos referindo às distâncias, calendário diferenciado 

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

interesses  educativos culturais e linguísticos singulares, além da necessidade de 

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

três alterações, conforme atesta a página da CAPES: 
 

 

Relatório Intercultural - Ji-Paraná (0421183)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 81



4 
 

Figura 4 – Editais PIBID 2018 

 

 

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

 

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

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

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

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

do Departamento de Educação Intercultural: 
 

Figura 5 – Comunicações 

 
 Fonte: Josélia Neves 

 

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

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

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

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

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

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

informática.  
Figura 6 – Registros DEINTER 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

quanto o direito à diferença. 

 
Figura 7 – Registros SEDUC 

 
       Fonte: SEDUC (RO) 

 

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

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

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

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

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

 

Figura 8 – Registros DEINTER 

 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

conforme apresentaremos a seguir: 

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

 

 

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

 

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

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

constam os seus dados; 

 

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

EIEEFM KURANA KAXARARI e EIEEF DOM LUIZ GOMES DE ARRUDA 

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

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

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

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

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

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

Pijim Oro Eo e Marciana Cassupa Oro. 
 

Figura 11 – Registros Plataforma CAPES 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Figura 12 – Registros Plataforma CAPES 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

bolsista que efetivamente participou do PIBID com Termo de Compromisso 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

explicitação das diferenças de dados: 

 
Figura 13 – Registros Plataforma CAPES 

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

 

Figura 14 – Registros Plataforma SCBA 

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

 

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

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

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

conforme registro na Plataforma CAPES:  

 

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

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

PIBID: 
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Figura 15 – Quadro Coordenação do Subprojeto 

 

 
            Fonte: Josélia Neves  

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

 

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

Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação da cultura 

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

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

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

Amazônia (GPEA).  

 

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

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

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

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

em data posterior;  
Figura 16 – Quadro SCBA 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

nas aldeias. É o Relatório. 

 
 

Ji-Paraná, 23 de abril de 2020. 

 
 

 
Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora do Subprojeto  

Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

PIBID INDÍGENA – UNIR 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS URUPÁ - JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (DEINTER) 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

RELATÓRIO FINAL - PIBID INDÍGENA – AÇÃO  1 

 

SUBPROJETO: Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação 

da cultura escrita em escolas indígenas de Rondônia. 

Figura 1 - Logomarca 

 
Crédito: Genivaldo Frois Scaramuzza 

 

Figura 2 – Equipe Pibid Indígena 2018-2019 

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

Atividades do Núcleo: Reuniões de Planejamento 

Início: 31/07/2018 

Fim: 31/08/2018 

Situação: Cancelada (Feita em data posterior) 

 

Cumprimento do Objetivo: 

Realizar minicursos envolvendo temas como: procedimentos metodológicos,  alfabetização 

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

monolinguismo/bilinguismo e multilinguismo, além de outros assuntos considerados 

relevantes para o grupo; 

Figura 3 – Orientação Pibid 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Figura 4 – Pesquisa Narrativa 

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

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Figura 6 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 2 

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

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

 

Figura 8 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 4 

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

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Figura 10 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 6 

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

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Figura 12 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 8 

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

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Figura 14 – Memoriais 

 
Créditos: Oyagui Maycon Surui 

 

Figura 15 – Planejamento Geral 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 
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Figura 16 – O Alfabeto 

 
Créditos: Oyagui Maycon Surui 

 

 

Figura 17 – Planejamento das duas coordenações 

 
Créditos: Jaine Teixeira da Fraga 

 

Figura 18 – Memoriais Alfabetização 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 
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Figura 19 – Planejamento dos Programas 

 
Créditos: Jaine Teixeira da Fraga 

 

Figura 20 – Pesquisa Narrativa – memórias 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Figura 21 – Pesquisa Narrativa - oralidade 

 
Créditos: Josélia Gomes Neves 

 

Relatório Intercultural - Ji-Paraná (0421183)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 99



10 
 

 

Algumas listas de presença 
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Ji-Paraná, 23 de abril de 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora do Subprojeto  

Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

PIBID INDÍGENA - UNIR 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS URUPÁ - JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (DEINTER) 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

RELATÓRIO FINAL - PIBID INDÍGENA – AÇÃO 2 

SUBPROJETO: Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação 

da cultura escrita em escolas indígenas de Rondônia. 

Figura 1 - Logomarca 

 
Crédito: Genivaldo Frois Scaramuzza 

 

Figura 2 – Equipe Pibid Indígena 2018-2019 

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

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

políticas linguísticas, Etnohistória, complementares à formação do Curso; 

Início: 31/08/2018 

Fim: 31/12/2019 

Situação: Executada 

 

Cumprimento dos Objetivos: 

 

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

que observam nas práticas escolares específicas e diferenciadas, problematizando ou 

validando ações pedagógicas na visão da educação crítica; 

 

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

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

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

 

 
 

 
Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora do Subprojeto  

Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

PIBID INDÍGENA - UNIR 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS URUPÁ - JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (DEINTER) 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

RELATÓRIO FINAL - PIBID INDÍGENA – AÇÃO 3 

SUBPROJETO: Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação 

da cultura escrita em escolas indígenas de Rondônia. 

Figura 1 - Logomarca 

 
Crédito: Genivaldo Frois Scaramuzza 

 

Figura 2 – Equipe Pibid Indígena 2018-2019 

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

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

apropriação da cultura escrita nas escolas e aldeias indígenas com vistas a reflexão sobre a 

prática pedagógica (cadernos e livros didáticos). 

Início: 30/08/2019 

Fim: 30/12/2019 

Situação: Executada 

 

Cumprimento dos Objetivos: 

 

Possibilitar o contato inicial dos estudantes indígenas nas escolas de suas aldeias com vistas 

a ampliar suas compreensões acerca da docência diferenciada no campo da alfabetização 

intercultural e dos Etnoconhecimentos considerando o atual contexto educacional e as 

Diretrizes Curriculares estabelecidas para este campo de formação; 

 

Favorecer a formação inicial docente em nível superior para a educação básica, como 

mecanismo de contribuição para a valorização do magistério e em decorrência disso elevar a 

qualidade do trabalho da Licenciatura Intercultural sobre a alfabetização e 

Etnoconhecimentos articulando a Universidade às escolas de educação indígena, 

promovendo dialogicidades de ordem teórico-prática e interculturais necessárias à 

profissionalização com qualidade; 
 

 

Figura 10 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 9 

 
 

 

 

 

Figura 11 – Material de Orientação do Pibid  nas Aldeias 9 
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COLETA E ANÁLISE DE MATERIAL TRABALHADO NAS ETAPAS DE AULA 

DA LICENCIATURA INTERCULTURAL NA ALFABETIZAÇÃO 

INTERCULTURAL INDÍGENA – 2018-2019 

 

POVOS INDÍGENAS ENVOLVIDOS NA COLETA DE ATIVIDADES:  

Arikapu (1), Cujubim (1), Jabuti (1), Karitiana (2), Macurap (1), Mamaindê 

(1), Surui (7), Tupari (1), Zoró (2) e Wari (6).  

 

1 – Desenhos e escritas de palavras bilíngues e iniciais: 

.  

Relatório Intercultural - Ji-Paraná (0421183)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 112



4 
 

n  

 

2 – Estudo dos alfabetos – Línguas Indígenas e Portuguesa 
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3 – Iniciais Alfabéticas – Palavras e Imagens em Línguas Indígenas 
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4 – Alfabetização Matemática 
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5 – Atividades Empiristas  - copias baseadas na cartilha  

 

,,,  
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6 – Atividades Empiristas  - leitura  e cópia baseadas na cartilha 

 

mmm  
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Ji-Paraná, 23 de abril de 2020. 

 

 
 

 
Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora do Subprojeto  

Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

PIBID INDÍGENA - UNIR 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS URUPÁ - JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (DEINTER) 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL - PIBID INDÍGENA – AÇÃO 4 

 

SUBPROJETO: Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação 

da cultura escrita em escolas indígenas de Rondônia. 

Figura 1 - Logomarca 

 
Crédito: Genivaldo Frois Scaramuzza 

 

Figura 2 – Equipe Pibid Indígena 2018-2019 

 

 

 

 

 

RESUMOS EXPANDIDOS  

ANAIS XII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO (SED) 
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Etapa: Desenvolvimento de Atividades Formativas e Didático-Pedagógicas em Campo 

Atividades do Núcleo: Outra - Apresentação e discussão das ações propostas pelos bolsistas 

por meio das metodologias tecnológicas como blog, correio eletrônico e as redes sociais; 

Início: 30/09/2018 

Fim: 29/12/2019 

Situação: Executada 
 

 

Figura 1 – EMIEF Zawyt Wawã - Anexo 5 – Povo Zoró-Rondolândia-MT 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 
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Figura 2 – Terra Indígena Karitiana – Porto Velho-RO 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 
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Figura 3 – Terra Indígena Rio Branco – Alta Floresta-RO 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 
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Figura 4 – EIEEFM Mamaindê Cabixi – Comodoro-MT 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 
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Figura 5 – Terra Indígena Sete de Setembro – Povo Paiter Surui – Cacoal-RO. 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 
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Figura 6 – EIEEFM Paulo Saldanha Sobrinho – Terra Indígena Sagarana – Guajará-Mirim-RO 

 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 
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Figura 7 – EIEEF Pedro Azzi – Terra Indígena Pacaas Novos- Guajará-Mirim-RO 

 
Fonte: Josélia Gomes Neves 

 
 

Ji-Paraná, 23 de abril de 2020. 

 

 
 

 
Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora do Subprojeto  

Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

PIBID INDÍGENA - UNIR 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS URUPÁ - JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL (DEINTER) 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

RELATÓRIO FINAL - PIBID INDÍGENA – AÇÃO 5 

 

SUBPROJETO: Alfabetização Intercultural & Etnoconhecimentos - aquisição e apropriação 

da cultura escrita em escolas indígenas de Rondônia. 

Figura 1 - Logomarca 

 
Crédito: Genivaldo Frois Scaramuzza 

 

Figura 2 – Equipe Pibid Indígena 2018-2019 

 
Crédito: Quesler Fagundes Camargos 
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Etapa: Socialização dos resultados 

Atividades do Núcleo: Realização Seminário Institucional de Iniciação à Docência 

Início: 31/10/2018 

Fim: 29/01/2020 

Situação: Executada 
 

Figura 3 – Convite Seminário Final  

 
Crédito: Carma Maria Martini 

 
Figura 4 – Apresentação Cultural Residência Pedagógica 

 
Crédito: André Kaxarari 

 

Figura 5 – Apresentação Cultural Residência Pedagógica 2 

 
Crédito: André Kaxarari 
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Figura 6 – Mesa de Abertura  

 
Crédito: André Kaxarari 

 

 

 

 

Figura 7 – Mesa de Abertura  2 

 
Crédito: André Kaxarari 
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Figura 8 – Abertura – Lideranças Indígenas Samuel Tupari e Hosana Purubora 

 
Crédito: André Kaxarari 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Mesa de Abertura  3 

 
Crédito: André Kaxarari 
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Figura 10 – Apresentação dos Trabalhos do PIBID Indígena 

 
Crédito: André Kaxarari 

 

 

 
Figura 11 – Apresentação dos Trabalhos do PIBID Indígena 

 
Crédito: André Kaxarari 
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Figura 12 – Programação 

 
Crédito: Carma Maria Martini 

 

 

Ji-Paraná, 23 de abril de 2020. 

 
 

 
Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora do Subprojeto  

Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

PIBID INDÍGENA – UNIR 
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Ministério da Educação  
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Diretoria de Educação Básica Presencial 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Subprojeto de Matemática 
Campus de Ji-Paraná 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 
 

 

 
 
 

ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

 

 

O acompanhamento foi realizado em loco, como também as avaliações dos acontecimentos 

nas escolas durante a permanência dos acadêmicos nas escolas parceiras.  

Com maior dificuldade mantivemos contato com os professores supervisores das ações nas 

escolas. Os mesmos possuem uma carga horária muito elevada em sala de aula, 32 horas aula 

semanais, A participação dos mesmos, nas rodas de formação, realizadas semanalmente, ficou 

comprometida. 

Em abril de 2019 depois de várias intervenções não foi possível permanecer na Escola Rio 

Urupá. Infirmamos a escola por meio de Ofício e selecionamos a Escola Militar Tiradentes. 

Conforme documentos em anexo. 

Recomeçamos as atividades com os alunos que estavam no Urupá. Causando alguns 

constrangimentos, mas que foram contornados e o projeto continuou a ser desenvolvido 

plenamente. 

Mesmo com todo horário comprometido com as respectivas escolas desempenharam bem 

seus papeis de mostrar a realidade da escola para os pibidianos que levaram a universidade as 

informações e aprendizados produzidos no ambiente escolar, segue algumas listas de frequência dos 

encontros na universidade. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos 
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PROJETO EDUCACIONAL/ OFICINAS PARA ALUNOS

TEMA: Matemática na Mecânica  

PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio

JUSTIFICATIVA:

 

 Esse projeto tem por objetividade demonstrar para o aluno em um apresentação 
apresentações através de slide e ferramentas que a matemática está presente pressente na mecânica, 
demonstrando para eles que  um veiculo em seu funcionamento diversas partes de seus 
componentes leva a  matemática e a sua importância para as peças funcionem perfeitamente em 
sintonia onde uma depende da outra, e este bom funcionando tem como principal componente a 
Matemática.  

METODOLOGIA
 
Expor algumas ferramentas que se usa para a manutenção dos componentes dos veiculo alem de 
apresentação de outros materiais que fazem parte do veiculo como rodas pneu a suas medidas e 
tamanhos, mostrar a relação e a influencia no consumo de peças e gasto de combustível. Ademais 
apresentar slide com vídeos e fotos com o competes do motor e caixa de transmissão em 
funcionamento com a matemática ali inserida.   

Relatório Matemática - Ji-Paraná (0421190)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 139



 

OBJETIVOS

 Demonstrar que a Matemática está presente Mecânica. 

 Buscar chamar a atenção dos alunos através de exposição. 

 Despertar a curiosidade sobre o mundo da Matemática.

 Interagir com o aluno com didática diferente. 
 

DESENVOLVIMENTO

CRONOGRAMA

1º MOMENTO – APRESENTAÇÃO DE MATERIAIS.

 pneus.

 rodas.

 peças usadas para manutenção de veículos, chave,paquímetro

Relatório Matemática - Ji-Paraná (0421190)         SEI 999119625.000033/2020-79 / pg. 140



2º MOMENTO – APRESENTAÇÃO DE SLIDE.

 VIDEO

 FOTO

3º MOMENTO – POSICIONAMENTO/MUDANÇA DE POSTURA



4º MOMENTO – REFLEXÕES







5º MOMENTO – MENSAGEM FINAL









CONCLUSÃO

Diante desta apresentação o objetivo principal é interagir com o aluno de forma que ele 
prenda a sua atenção no campo da matemática e ver de forma diferente que ao olhar pra diversas 
coisas a matemática pode estar ali inserida e assim trazer um conhecimento alem dos cálculos de 
sala de aula.

Com isso o aluno ira despertar um maior interesse na matemática, vendo de maneira mais 
descontraída e diferente esse aprendizado 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA-UNIR

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATISTICA-DME

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

CAMPUS DE JI-PARANA-RO

Daiane Evangelista Caetano

                                                                                Noemia de Oliveira Silva 

   

Tema: A Matemática na farmácia.

Publico alvo: Alunos do Ensino Fundamental e Médio.

Justificativa: 

A construção de ideias para os alunos que a matemática esta no dia a dia 
de um farmacêutico. Ele pesquisa e prepara medicamentos, cosméticos e 
produtos de higiene pessoal, examina e testa substâncias e princípios 
ativos que entram em sua composição e observa as reações provocadas 
no organismo. O profissional farmacêutico é um orientador da saúde e 
sua maior recompensa é ajudar ao próximo, afinal, o uso inadequado de 
um medicamento pode comprometer vidas. O farmacêutico que trabalha 
na parte de controle de qualidade, por exemplo, este lida com 
espectrofotômetros, polarímetros, cromatográficos, titulação, resistência 
de comprimidos, análise calorimétrica exploratória diferencial, 
concentrações em soluções e pH, concentração em sólidos, interpretação 
de gráficos, relação entre excipientes e ativos, etc. Em tudo isto tem 
matemática.
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Objetivo Geral: 

Compreender a importância da matemática na farmácia.

Objetivo Especifico:

 Verificar como um produto é manipulado,
 Demonstrar como são realizados calculo em um processo de 

manipulação,
  Demonstrar dosagem a ser ministrada, partindo da relação dose e 

peso.

Desenvolvimento:

Demonstrar para os alunos numa formula aplicada de uma manipulação 
de um cosmético. Na farmácia de manipulação são realizados cálculos em 
todos os processos, que envolve desde a quantidade de matéria-prima a 
ser adquirida, o cálculo do preço da formulação, o estoque, os fatores de 
correção e diluição que muitas substâncias têm, além de todos os cálculos 
envolvidos no preparo e controle de qualidade dos produtos finais. 
Qualquer desvio ou erro nestes processos podem ocasionar prejuízos à 
empresa, ao consumidor ou ambos.

Mostrar para os alunos um cálculo simples de uma dosagem de um 
medicamento.

Neste caso sabemos que a prescrição é de 100mg e o frasco tem 500mg 
em 5ml, então;
500mg———————5ml
100mg———————X ml
x = 100×5 = 1ml

Podemos concluir, então, que a cada 1ml temos 100mg
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Aplicação

Na demonstração da manipulação de um cosmético, um gel Fixador para 
cabelos, usaremos os seguintes material.

Dispersão Coloidal 40g

Álcool Etílico 10g 

Lanolina etoxilada 2,0g

Agua destilada 100ml

NA OH (SODIUM HIDROXIDE) P=6

Povidona k30(PVP)3,0g

Extrato Glicerina do Babosa.

E para mostrar a dosagem de uma medicação usaremos um chá de 
camomila. 

BIBLIOGRAFIA

 https://abordandoamatematica.wordpress.com/2015/09/15/a-matematica-na-farmacia/ 
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1. INTRODUÇÃO

O conteúdo deste relatório é
basicamente uma reflexão das atividades
desenvolvidas com participação no PIBID
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação á
Docência) nos Colégios Estaduais de Ensino
Fundamental e Médio Tiradentes e Aluísio Ferreira
ambos localizados no segundo distrito de Ji-Paraná-
RO, atividades estas que abrangem projetos
próprios. Dentre a participação nas atividades têm-
se: participação em reuniões, oficinas, feiras e etc.

A relevância do
PIBID como é explicita por Jorge Larrosa Bondia
(2002) que se encontra no artigo “Notas sobre a
experiência e o saber de experiências” que diz o
seguinte:

A experiência é o que nos passa, o que nos

Os reforços foram ministrados uma vez por
semana e a estruturação era pensada para
atender os alunos de forma contextualizada.

O ambiente escolar vivenciado durante toda a
percussão do projeto PIBID, pode ser
compreendido levando em consideração que,
estar na sala de aula tem diferentes perspectivas,
sejam elas positivas ou negativas, como qualquer
outra profissão.

3. CONCLUSÃO
Através desse projeto evoluímos muito. Essa

aproximação entre a formação inicial de
professores com o cotidiano escolar, possibilita
aos licenciandos compreender as relações
humanas que se constroem na dinâmica

RELATO DE EXPERIENCIA: VIVÊNCIAS NO PIBID NO CICLO 2018-2019
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A experiência é o que nos passa, o que nos
acontece, o que nos toca. Não o que se
passa não o que acontece, ou o que toca. A
cada dia se passam muitas coisas, porém,
ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.
[...] a informação não é experiência. E mais,
a informação não deixa lugar para a
experiência, ela é quase o contrário da
experiência, quase uma ante experiência.
(BONDIA, 2002. p, 21

Portanto, o PIBID vem para
acrescentar na vida do graduando justamente por
aceitar que essa vivência aconteça durante o
processo da formação inicial, visto que, é na
formação inicial que se tem a abrangência de
diferentes tipos de conhecimentos específicos da
área, no entanto se sabe que tais conhecimentos
não preparam em total um futuro docente.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Essa jornada começou em
setembro de 2018, aprovados em uma seleção do
PIBID. Passamos pela preparação inicial na
universidade, fomos as escolas, conhecemos a
estrutura física e os supervisores. Em sala de aula,
a frente da turma tivemos a oportunidade e muito
prazer de pode transmitir alguns dos conhecimentos
adquiridos na vida escolar e acadêmica, além de ter
a experiência de tamanha responsabilidade de estar
frente à turma e ser responsável não apenas pelo
ensino mais também pelos próprios alunos
presentes nos reforços.

humanas que se constroem na dinâmica
interativa e peculiar de cada instituição, movidas
pelos processos de aprender e de ensinar,
elementos essenciais ao papel da escola.

4. REFERÊNCIAS
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1. INTRODUÇÃO

Nossa integração no PIBID se deu por meio de um processo
seletivo, constituído por uma avaliação escrita e da análise do
histórico escolar ou do último semestre concluído, o processo
seletivo ocorreu no segundo semestre de 2018 com a entrada de
três bolsistas e no primeiro semestre de 2019 com a entrada de
um bolsista compondo um grupo de 24 bolsistas do projeto.
O PIBID tem como objetivo principal inserir o bolsista acadêmico
do curso de licenciatura em matemática na realidade escolar para
que possa adquirir experiência e assim complementar sua
formação como professor e as principais funções dos bolsistas
são auxiliar os professores nas aulas, dar reforço para os alunos,
fazer acompanhamento dos alunos que estiverem com dificuldade
e relatar os principais acontecimentos que foram vivenciados nas
escolas.

2. METODOLOGIA

Tratando-se de um estudo descritivo das experiências
vivenciadas por nós durante o projeto, então utilizamos uma

desempenho nas escolas. Nesses encontros também tivemos
palestras que nos ajudaram a entender um pouco mais sobre
a forma de ensinar e aprender matemática e outros
conhecimentos que precisaríamos usar em sala de aula,
fizemos a leitura e realizamos apresentações sobre artigos que
também tinham o propósito de contribuir para nossa
formação.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Começamos nossa vida discente nas escolas acompanhando
os professores, lá iniciamos o contato com a rotina de um
professor, no primeiro momento vimos a estrutura da escola e
como ela era dirigida, já na semana seguinte veio a sala de
aula. Nos primeiros contatos com os alunos ficamos só na
observação de como a aula ocorria, matéria que estava sendo
trabalhada como os alunos se comportavam. No segundo
instante começamos a intervir nas aulas que estavam sendo
ministradas ajudando os alunos que não estavam
compreendendo o conteúdo que estava sendo explicado,
ficamos por algum tempo ajudando o professor em sala de
aula, com impressão de atividades, buscando algo que ele

Agradecimentos: O subprojeto de Pedagogia agradece o apoio da Capes e UNIR para realização deste projeto.

vivenciadas por nós durante o projeto, então utilizamos uma
abordagem qualitativa para a descrição dos resultados.

Algumas características básicas identificam os estudos
denominados “qualitativos". Segundo esta perspectiva,um
fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que
ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva
integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando
“captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das
pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista
relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para
que se entenda a dinâmica do fenômeno. (Godoy, 1945, p.21)

3. PIBID NA ESCOLA

Na sala de aula, começamos apenas observando o decorrer das
aulas bem como a matéria que estava sendo trabalhada, como os
alunos se comportavam e a interação dos alunos com o
professor. Entrar em uma sala de aula para apenas observar é
diferente de apenas assistir a aula, dessa forma foi possível
perceber situações que antes não era visível, como o tempo que
o professor gasta explicando um conteúdo e os alunos fazendo as
atividades, a quantidade de alunos que entendem o conteúdo e
os que não entendem, as dificuldades de alguns alunos, a relação
de cada aluno com o restante da turma e o professor, além de
vários outros fatores presentes durante a aula.

4. PIBID NA UNIVERSIDADE

Nossos encontros na universidade ocorrem semanalmente toda
terça-feira com o objetivo de discutir sobre nosso

aula, com impressão de atividades, buscando algo que ele
precisasse e ajudávamos na correção das atividades. Logo
após esses momentos o professor começou a marcar a reforço
para podermos auxiliar melhor os alunos que estavam com
dificuldades, ele passava os conteúdos que ele estava
trabalhando em sala e nós montávamos os conteúdos para
poder ajudar os alunos. Nessas escolas tivemos a
oportunidade de trabalhar com alunos do ensino fundamental
ao médio.

4. CONCLUSÃO

O PIBID nos deu a oportunidade de entrar em sala de aula
antes mesmo que concluíssemos nosso curso e graças a isso
conseguimos ganhar experiência suficiente para já termos
uma ideia de como será a nossa carreira quando iniciarmos
nossa carreira docente. Nas escolas também foi possível
colocar em pratica muitas das teorias que aprendemos na
academia e perceber que nem sempre a teoria se aplica a
todos os casos, mas com a ajuda do coordenador do projeto e
também dos professores supervisores do colégio foi possível
descobrir novas maneiras de se trabalhar em sala de aula.

5. REFERÊNCIAS
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RELATO DE EXPERIÊNCIA FINAL VIVENCIADA NO PIBIDRELATO DE EXPERIÊNCIA FINAL VIVENCIADA NO PIBID

1. INTRODUÇÃO

Diante das dificuldades matemáticas dos alunos do ensino
fundamental e do ensino médio, e dos grandes índices de
reprovação na disciplina, houve a necessidade de criação do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID),
que tem o intuito de gerar a integração entre a educação superior
e educação básica das escolas estaduais e municipais, a
intenção desse projeto é melhorar o ensino nas escolas e auxiliar
os professores em suas aulas.
O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência
vivenciada por duas acadêmicas do curso de Licenciatura em
Matemática da Fundação Universidade Federal de Rondônia
(UNIR) com o projeto PIBID no Colégio Tiradentes da Polícia
Militar IV e na escola E.E.E.F.M. Aluízio Ferreira e na escola
E.E.E.F.M Marcos Bispo da Silva , com observações em sala de
aula e aulas de reforço e qual o nosso aprendizado com a
realização das atividades do PIBID.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O subprojeto PIBID matemática realizado em escolas da rede de
ensino Estadual do município de Ji-Paraná, com início no

E a prática docente requer grande esforço para se
concretizar de forma próspera, tanto pessoal quanto
profissionalmente, este Programa nos proporcionou uma
visibilidade de que estar à frente da educação de um país é
uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade
gigante, a qual deve ser mais valorizada.
Participar da rotina escolar foi um gesto fundamental e
enriquecedor para o nosso processo pedagógico e
consolidação das teorias aprendidas durante a graduação
em Licenciatura em Matemática, sem falar que estar próximo
do trabalho docente permite a desconstrução de
determinados mitos que alimentamos durante a passagem
pela universidade.

4. CONCLUSÃO
Concluímos que o PIBID tem grande contribuição para
formação profissional e pessoal, trazendo a vivencia com a
Educação Básica e ensino da matemática, a realidade da
escola, alunos e professores contribuindo para a nossa

BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Edital n. 001/2011 CAPES. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Editais e seleções. Disponível em: . Acesso em: 14.set.2016. 
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ensino Estadual do município de Ji-Paraná, com início no
segundo semestre de ano de 2018, contou com participação de
30 alunos do curso de Licenciatura em Matemática, dentre eles
24 bolsistas e 6 voluntários, e que estão divididos em três
escolas da rede estadual onde o nosso projeto é dividido em
duas partes: em reuniões semanais na universidade com
duração de 4 (quatro) horas e outra parte nas escolas onde
realizamos atividades diversas com carga horária de 4 (quatro)
horas, no total 8 (oito) horas semanais.
Além das reuniões, os alunos também elaboravam aulas de
reforço de acordo com as dificuldades dos alunos, onde os
professores supervisores passavam os conteúdos a serem
abordados com os alunos, ou até mesmo os alunos passavam
suas dificuldades, para ser atendidas, tendo este contato direto
com alunos nos possibilita buscar estratégias para fazer da teoria
a prática interagindo com o cotidiano do aluno.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desde o início do PIBID podemos perceber que há uma
preocupação com os alunos iniciantes do curso de Licenciatura
em Matemática, que os mesmos sintam gosto pela profissão, que
tenham mínimas condições financeiras para permanência no
curso.
No entanto, a falta de apoio dos professores e as normas da
escola por muitas vezes atrapalham o tempo das aulas de
reforço e assim o entendimento dos alunos e o andamento do
programa.
Com o PIBID percebemos que ser professor iniciante significa
um enorme desafio a cada dia e exige uma nova postura perante
a sociedade.

formação crítica e reflexiva como futuros professores que
ensinam matemática.

5. REFERÊNCIAS
BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior.
Edital n. 007/2018 CAPES. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência. Editais e seleções.

Disponível em:

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/0103201
8-Edital-7-2018-PIBID.pdf
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RELATÓRIO FINAL PIBID 2018/2019RELATÓRIO FINAL PIBID 2018/2019

1. INTRODUÇÃO

A convivência com a prática seja em
qualquer área é importante para que o futuro profissional tenha
uma noção com o que irá lidar, quais são os desafios que serão
enfrentados e assim ter uma noção clara da área a qual
escolheu. Na formação de professores não é diferente, e com o
auxilio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a
Docência – PIBID, nós discentes de Matemática da Universidade
Federal de Rondônia campus de Ji-Paraná, temos a
oportunidade de conhecer, de nos familiarizar com a realidade e
a pratica escolar, assim como segundo os Referências para a
formação de Professores (1999, p.85) salientam, “o professor se
desenvolve à medida que vai estudando, refletindo sobre a
prática e construindo conhecimentos experienciais por meio da
observação e das situações didáticas reais ou de simulação de
que participa”.
Este relatório trás algumas observações e reflexões de três
alunos que participaram como bolsistas do PIBID, entre os anos
2018/2019, discorrer de fatos vivenciados pelos discentes nas
escolas através do PIBID, considerados de grande relevância na
formação inicial de professores e que levem o mesmo a ter uma
experiência em sala de aula e assim contribuir na sua formação,
além de contabilizar reflexões acerca de teorias aprendidas em

esclarecimentos das dúvidas dos alunos, e em horários
opostos as aulas aplicávamos reforço.

Os reforços serviam como uma oportunidade para nós
bolsista trabalharmos com base em um planejamento
sistemático de uma aula, um determinado conteúdo de
acordo com o que era proposto pelo professor, tendo assim
contato direto com os alunos, podendo esclarecer dúvidas,
corrigir alguns exercícios para aprimoramento do conteúdo e
formulação de novos conteúdos para aprofundar os
conhecidos.

4. ATIVIDADES REALIZADAS

Embora a maioria das atividades realizadas por nos
pibidianos foram nas salas de aula das escolas com os
alunos, aconteceram outras que foram de grande
importância para nós, das quais faremos a descrição de
algumas.

4.1. SEMANA DA MATEMÁTICA

AgradecimentosAgradecimentos:: OO subprojetosubprojeto dede PedagogiaPedagogia agradeceagradece oo apoioapoio dada CapesCapes ee UNIRUNIR parapara realizaçãorealização destedeste projetoprojeto..

além de contabilizar reflexões acerca de teorias aprendidas em
sala de aula e observadas no cotidiano escolar.
O projeto se deu em três escolas do município de Ji-Paraná
Rondônia e começou com 24 participantes selecionados através
do processo seletivo do edital de 2018, os quais foram divididos
em três grupos com oito bolsistas em cada uma, direcionados
para as escolas que participaram do projeto. O PIBID tem por
objetivo inserir o futuro profissional nas escolas da rede pública
contribuindo assim na melhoria da qualidade de ensino e na
formação inicial de professores de licenciatura.

2. PIBID NA UNIVERSIDADE

De inicio foi marcada uma reunião como todos os pibidianos e o
coordenador do projeto professor Dr. Lenilson Sergio Candido,
onde nos foi explicando algumas considerações a cerca do
projeto, e assim tirando duvidas referente de como seguiríamos
na aplicação do mesmo nas escolas, estas reuniões aconteciam
todas as terças feiras, na UNIR Campos de Ji-Paraná, no
período da manhã, nestas reuniões além de trocarmos
experiências e discutirmos com nossos colegas as nossas
vivências nas escolas, tivemos a oportunidade de poder contar
com o apoio de outros professores, nos auxiliando com palestras,
que foram muito satisfatórias e de grande contribuição para
nossa formação profissional.

3.PIBID NA ESCOLA

A divisão das atividades dos pibidianos nas escolas ficou sob
responsabilidade dos docentes supervisores de cada escola,
onde realizávamos acompanhamento em sala de aula para

4.1. SEMANA DA MATEMÁTICA

Nesta atividade nós pibidianos fomos separados em grupos
onde ficamos responsáveis pela comissão, organização do
evento, equipe de apoio, nas oficinas e minicursos como
ouvintes. Assim como nas outras atividades ficou nítida o
quão é importante o trabalho em grupo, a experiência de
lidar com outras pessoas, a cooperação entre nós foi
essencial e enriquecedora para a realização da SEMAT.
Além de ajudar na realização do evento, alguns de nós
apresentamos artigos relacionados a uma pratica realizadas
nas escolas, da qual surgiu por proposta do projeto PIBID.

4.2. REALIZAÇÃO DE UMA PRÁTICA

Esta atividade surgiu como proposta do PIBID, para a
realização de uma pratica nas escolas para a confecção de
um artigo para ser submetido na SEMAT, a proposta
consistia em que cada grupo nas escolas apresentassem
uma atividade, voltada para a área de Educação
Matemática, dentro dos grupos nas escolas foram divididos
em duplas assim ficariam para ser realizados quatro praticas
nas escolas, dentre as quais destaco: Matemágicas e
Desafios Matemáticos, Confecção de “pipas” como didática
de ensino nas aulas de matemática, uma aula voltada a
matemática aplicada aos comandos executados através dos
jogos eletrônicos para os alunos da escola Marcos Bispo.

7. REFERÊNCIAS
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1. INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) é uma ação que visa proporcionar
aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma
aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de
educação básica. Como também possibilita aos bolsistas
ingressarem na área da pesquisa.

O presente trabalho tem por objetivo relatar a
experiência vivenciada no (PIBID) por quatro acadêmicos do
curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal
de Rondônia (UNIR) campus Ji-Paraná que atuaram nas escolas,
Tiradentes da Polícia Militar e Aluízio Ferreira.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente projeto teve início em setembro
de 2018, através de um processo seletivo, onde os acadêmicos
ingressaram no PIBID. O objetivo era aproximar os discentes da
realidade vivenciada nas escolas públicas, esse programa foi
desenvolvido nas escolas com apoio das equipes gestoras de

A experiência no qual participamos durante todo o
projeto, fez com que agregasse aos acadêmicos, a
compreensão do seu cotidiano e o aprendizado para lidar
com situações além da sala de aula, visto que, também foi
dado de forma clara a ideia e a importância da elaboração
de projetos que promovam o enriquecimento intelectual do
aluno.

De forma geral podemos afirmar que valeu a pena
participar do PIBID, pois com a vivência em sala de aula
acompanhando o trabalho dos professores os alunos e com
o resultado obtido com as aulas de reforço, como
depoimento dos próprios alunos afirmando que seus
desempenhos em sala de aula e nas atividades avaliativas
passaram a serem superiores se comparadas ao início do
projeto, resultados como esses nos permite avaliar que
nosso trabalho produziu bons resultados.

4. CONCLUSÃO

Participar desse programa nos possibilitou vivenciar
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desenvolvido nas escolas com apoio das equipes gestoras de
cada uma dessas instituições, dentre as quais foram, Escola
Colégio Tiradentes da Policia Militar Ctpm IV, E.E.E.F.M. Aluízio
Ferreira e E.E.E.F.M Marcos Bispo da Silva.

Os acadêmicos foram inseridos no ambiente
escolar, a princípio as observações com pequenas participações,
até a atuação nas aulas de reforço para os alunos das escolas.
Além disso, foram realizadas oficinas nas três instituições
contempladas pelo projeto, nós quais foram abordados temas
apoiados nas tendências em Educação Matemática, assuntos
abordados no encontros semanais no espaço da UNIR. As
apresentações voltadas metodologias para o ensino da
matemática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A princípio recebemos uma preparação
teórica para fazermos as observações das atividades nas
escola, como por exemplo o diário de bordo. Para Falkembach
(1987), os fatos precisam ser registrados no diário de bordo
assim que são produzidos. Neste sentido, os alunos podem
aproveitar esses momentos para uma reflexão sobre a aula e
contextualizá-la de acordo com sua realidade vivenciada Nas
aulas de reforço, o PIBID serviu como um meio de nos mostrar
a realidade vivenciada na sala de aula para nós enquanto
futuros professores, visto que na prática, tivemos a
oportunidade de demonstrar o nosso conhecimento e a
responsabilidade de sanar as dúvidas contidas pelos alunos.

Participar desse programa nos possibilitou vivenciar
uma experiência de sala de aula e dos diversos desafios
que um professor enfrenta no seu dia a dia, e o
funcionamento das escolas vista de outro lado, pois só
tínhamos uma visão como alunos, além do conhecimento
teórico desenvolvido no ambiente acadêmico o que nos
possibilitou uma nova visão em relação a escola, além de
ampliar nossos conhecimento, que irá nos permitir contribuir
em um futuro próximo no ensino da matemática.
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