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1 COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE QUÍMICA 

1.1 Escolas 

C. E. EDUCA MAIS - PAULO VI 

C. E. DE TEMPO INTEGRAL MENINO JESUS DE PRAGA 

C. E. Cidade Operária II 

1.2 Supervisores 

José de Jesus Neves Viana 

Carmen Lúcia Martins Serra 

Alex Silva Ferreira (substituído por Emerson Santos de Santana) 

1.3 Bolsistas 

01. Carlos Henrique Borges Figueiredo 

Escola C. E. EDUCA MAIS - 

PAULO VI 

 

Supervisor 

José de Jesus Neves Viana 

 

02. Gustavo Henrique Lima Mendes 

03. Jeovana Thaynara Oliveira Martins 

04. Jhaime Fabíola Oliveira da Silva 

(voluntária) 

05. Joady Sousa Ferreira 

06. Lucas Ribeiro Saraiva 

07. Mizalan Silva da Silva 

08. Roberto Riquelme Lisboa Santos 

09. Theresa Raquel Campos dos Santos 

10. Wendel Teixeira de Pinho 
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01. Lesley Stefhanny Neve de Sales 

Escola C. E. DE TEMPO INTEGRAL 

MENINO JESUS DE PRAGA 

 

Supervisor(a) 

Carmen Lúcia Martins Serra 

02. Alice Natália Sousa da Silva 

03. Marcus Vinícius Lima Caldas 

04. Elias Júlio Oliveira Correa 

05. Amanda Rocha da Silva 

06. Pablo Elias Santos Lima 

07. Larissa Everton Viana 

08. Juliene Ferreira dos Santos Cordeiro 

09. Railson Madeira Silva (voluntário) 

10. Thiago Roland de Moraes 

(voluntário) 
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01. Raiana Araújo de Souza 

Escola C. E. Cidade Operária II 

 

Supervisor 

Alex Silva Ferreira 

Emerson Santos de Santana 

02. Carlos Gabriel Araújo 

03. Vinícius Gabriel Azevedo Martins 

04. Arthur Silva de Sousa 

05. Karliane Pinto Viana 

06. Guilherme Carlos Santos da Silva 

07. Sayonara Silva da Silva 

08. Sandy Allícia de Oliveira dos Santos 

09. Jaciane Silva da Luz Marreiros 

(voluntária) 

10. Geovanna Carolyne Oliveira da 

Silva(voluntária*) 

 

Data inicial: Outubro/2020 

Data final: Abril/2021 
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2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

O projeto O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E 

QUÍMICA COM A UTILIZAÇÃO DE MODELOS, JOGOS DIDÁTICOS E 

EXPERIMENTOS PARA FORMAR ALUNOS E LICENCIANDOS EM UMA 

PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL concebido no contexto de 

funcionamento pleno e presencial das escolas parceiras e da Universidade precisou 

ter o seu plano de execução adaptado ao modo híbrido (atividades presenciais e 

remotas) cuja execução ocorreu de modo mais aproximado possível ao que foi 

definido no cronograma. A exemplo, a visita física à escola foi substituída pela 

apresentação virtual (plataforma Google Meet) da escola pelos professores onde foi 

compartilhado o portfólio da escola contendo as imagens do ambiente escolar, 

projetos políticos pedagógicos, planos anuais de ensino e demais documentos 

administrativos. As etapas seguintes ocorreram de modo fiel ao delineado no plano 

de trabalho com aplicação de modelos, jogos didáticos  e experimentos investigativos, 

sendo que o compartilhamento das atividades foi feito por meio de vídeos e interação 

na plataforma Google Meet. 

 

Tabela 1. Atividades e resultados. 

Nº Objetivo da Atividade Descrição sucinta das 

atividades 

Resultados 

Alcançados 

01 Indicador da Atividade: Participação e interação nas atividades remotas 

(síncronas e assíncronas) Plataformas utilizadas. 
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  1ª Reunião com 

coordenação 

institucional - 

Conhecendo o 

programa PIBID e sua 

contribuição na 

formação dos 

professores da UEMA 

  

Palestra com a coordenação 

institucional do PIBID-UEMA, 

destacando os objetivos do 

programa, realizada do dia 

30.10.2020 as 15 horas 

Link: Plataforma Microsoft 

Teams                                               

  

Os supervisores 

puderam conhecer 

o programa de 

forma clara e 

objetiva  

  Discutir sobre o tema” 

O que é um 

experimento 

investigativo, afinal? 

Foi realizada uma reunião 

ministrada pelo Professor 

Adilson Silva no dia 18.11.2020 

pelo Google Meet. Sendo 

realizada a exposição de 

exemplos práticos desses dois 

métodos de experimentação, 

como o ensinamento sobre o 

que é densidade, o qual foi 

abordado de diferentes formas 

pelos dois métodos de 

experimentação citados. 

Link:https://meet.google.com/ra

c-anjb-djk 

Foi possível o 

entendimento tanto 

dos bolsistas 

quanto dos 

supervisores sobre 

a diferença entre 

ensino por 

experimentação 

investigativa e pelo 

método tradicional. 

  Discutir sobre o tema 

Experimentação na 

ciência x 

Experimentação no 

ensino de ciências. 

Realização da reunião com a 

professora Nyuara Mesquita, no 

dia 08.12.2020. Durante a 

reunião foi estabelecida a 

diferença entre conhecimento 

escolar e conhecimento 

científico. Além disso, foi 

discutido sobre o termo 

transposição didática. 

Link: 

https://meet.google.com/fjn-

qvzw-frd 

Entendimento dos 

bolsistas sobre os 

assuntos 

abordados como o 

conhecimento 

escolar, o qual é 

produzido 

socialmente para 

finalidades 

específicas de 

escolarização. 

Enquanto, no 

Conhecimento 

científico, o que foi 

produzido é o que 

é ensinado. 
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  Abordar o tema: 

Aplicações de jogos 

digitais para o ensino 

de ciências, com o 

foco em ciências 

naturais (Química). 

Foi realizada uma reunião com 

o professor Hawbertt Rocha no 

dia 17.12.2020, na qual foram 

abordados conceitos sobre 

jogos, demonstração de passos 

básicos para a formulação de 

um jogo, formas eficazes de 

avaliação de uma aplicação 

desse método, entre outros. 

Link: 

https://meet.google.com/wcy-

ktsb-duw 

Os bolsistas 

conseguiram 

aprender os 

passos básicos 

para a formulação 

de um jogo, além 

de conceitos 

relacionados ao 

tema. 

 2ª Reunião com 

coordenação 

institucional - 

Formação a 

Planejamento com os 

coordenadores de 

áreas e os 

Supervisores das 

Escolas 

 

Palestra com a coordenação 

institucional do PIBID-UEMA, 

no dia 18.12.2020, destacando: 

1) Orientações sobre o 

acompanhamento de bolsas; 

2) Orientações sobre o 

CRONOGRAMA DE 

ATIVIDADES.  

 

Link: 

https://meet.google.com/gzv-

anzm-avu   

Os coordenadores 

e os supervisores 

puderam 

compreender de 

forma mais clara 

as orientações 

acerca do 

acompanhamento 

das bolsas e do 

cronograma de 

atividades 

  Apresentar, os 

objetivos, aspectos 

gerais, os resultados 

esperados, além de 

quais documentos 

foram utilizados como 

base para a 

formulação do 

projeto. 

Foi realizada uma reunião com 

Professor Adilson Silva no dia 

24.02.2021, na plataforma 

google meet, no qual foram 

esclarecidas as principais 

dúvidas sobre o projeto. 

Link: 

https://meet.google.com/edv-

vswi-kzc 

Compreensão dos 

bolsistas sobre o 

projeto de 

iniciação a 

docência para 

disciplina de 

química, como a 

sua justificativa e 

as motivações 

para a produção 

do mesmo. 
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 Apresentar aspectos 

fundamentais para a 

construção do 

relatório semestral 

Reunião de alinhamento, no dia 

13.04.2021, para a construção 

dos relatórios semestrais dos 

pibidianos e dos supervisores. 

Link: 

https://meet.google.com/spi-

hwur-ccf 

Com a reunião 

todos os bolsistas 

e voluntários 

puderam entender 

como elaborar o 

relatório semestral. 

  Realizar um curso de 

formação intitulado 

Reformulação 

Curricular do Novo 

Ensino Médio: BNCC 

e Itinerários 

Formativos. 

O curso foi Ministrado pelo 

professor Aliandro Carter Silva 

Borges, diretor do CE Cidade 

Operária II, no dia 21.04.2021, 

das 16h30 às 18h30, utilizando 

a Plataforma: Google Mett 

Link: 

https://meet.google.com/pos-

kxvy-byt) 

Foi possível 

entender as 

mudanças a partir 

do novo Ensino 

Médio, conhecer 

as novas 

competências e 

habilidades 

destacadas nesse 

novo currículo, 

além das principais 

legislações 

utilizadas como 

base para sua 

formulação. 

  Realizar uma live 

sobre o tema BNC- 

Formação RP e 

PIBID.  

A palestra foi realizada no dia 

22.04.2021, na qual foi 

ministrada pelo professor 

Nilson De Souza Cardozo. Link: 

http://uema.br/BNC-Formacao. 

O entendimento 

acerca das 

legislações que 

regem a educação 

no brasil. 

 3ª Reunião com 

coordenação 

institucional - 

Alinhando as ações 

sobre o Projeto 

Institucional, o 

Cronograma de 

Atividades e o 

Relatório Semestral 

 

Reunião com a coordenação 

institucional do PIBID-UEMA, 

no dia 28.04.2021, destacando: 

1) socialização das impressões 

dos participantes do Projeto 

Institucional; 

2) orientações sobre o 

cronograma de atividades e 

sobre o relatório semestral.  

 

Os supervisores e 

os pibidianos 

puderam 

compreender de 

forma clara como 

registrar as 

impressões acerca 

do Projeto 

Institucional, o 

cronograma de 

atividades e o 

relatório semestral 
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Link: 

https://meet.google.com/rcr-

mxbg-hou 

 Apresentar a escola 

CE Menino Jesus de 

Praga e sua estrutura 

e a dinâmica neste 

novo tempo das aulas 

e como desenvolver 

as atividades 

 

No encontro os pibidianos 

conheceram a dinâmica da 

escola e como seria as aulas, 

ocorreu no dia 07.12.2020 

 

Link: 

https://meet.google.com/oca-

xbyg-hqh 

 

Os pibidianos 

foram capazes de 

expor suas ideias 

para o 

desenvolvimento 

das atividades 

02 Indicador da Atividade: Participação em planejamento, observação e 

execução (projeção) de ações nos diferentes espaços escolares. 

  Acompanhar as aulas 

ministradas pelo 

Professor José 

Neves, com o intuito 

de observar e analisar 

as duas turmas a 

serem trabalhadas no 

projeto.  

 

 

As aulas assistidas começaram 

no dia 05.03.2021. A primeira 

aula tanto para a turma da I 

etapa quanto para a II etapa do 

EJA foi sobre a introdução ao 

estudo da química no qual foi 

abordado como a química está 

inserida no nosso cotidiano. A 

segunda aula foi dada apenas 

para a 1 etapa no qual foi 

passado um vídeo introdutório 

de 15 minutos no YouTube no 

qual abordava sobre os 

alquimistas. Em seguida, foi 

abordado sobre o método 

científico na química. A terceira 

aula foi sobre a estrutura da 

matéria, átomos, moléculas, 

substâncias puras e misturas. 

Link: 

https://meet.google.com/vrj-

wreg-vbf 

Foi possível a 

compreensão por 

parte dos bolsistas 

sobre as principais 

dificuldades dos 

alunos da 

educação básica. 

Assim como, foi 

possível observar 

a participação dos 

alunos e os 

métodos de ensino 

do preceptor. 
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  Planejar uma micro-

aula para a turma da 

II etapa, realizada por 

quatro bolsistas sobre 

o assunto de ácidos 

para revisar o 

conteúdo dado pelo 

professor com a 

turma da II etapa. 

Enquanto o aluno 

Carlos Figueiredo 

formulou uma 

atividade para os 

alunos da I etapa. 

Foi realizado em grupo com a 

participação de quatro 

bolsistas, no qual a 

apresentação de slide foi 

produzido pelas bolsistas 

Jeovana Martins e Theresa 

Santos , o plano de aula pelo 

Joady Ferreira, e atividade no 

google forms pelo Wendel 

Teixeira.  Dentre os dias 

07.04.21 até 09.04.21. 

Link:https://meet.google.com/d

wi-njyz-vcx 

Os bolsistas 

tiveram a primeira 

experiência como 

docente, além da 

oportunidade de 

conhecer os 

alunos da 

educação básica. 

 Participação da 

semana pedagógica 

para o ano letivo 

2021 do CE Cidade 

Operária II 

Participar da semana 

pedagógica do CE Cidade 

Operária II. 

8 de fevereiro a 19 fevereiro de 

2021 

Link: 

https://meet.google.com/jye-

okuq-jbh 

Os pibidianos 

puderam perceber 

os diversos 

aspectos que 

compõem uma 

semana 

pedagógica. 

 Observar e contribuir 

com as aulas. 

Os pibidianos assistiram e 

participaram das aulas no CE 

Cidade Operária II. 

Assuntos: Cadeias Carbônicas 

(15.04.2021); Hidrocarbonetos 

(22.04.2021); Nomenclatura 

dos hidrocarbonetos 

(29.04.2021). 

Link: 

https://meet.google.com/ztg-

yagr-vin 

Observação da 

interação que os 

alunos têm com a 

disciplina e com os 

professores. 
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 Criar jogos didáticos 

virtuais com utilização 

do software Kahoot e 

aplicar durante a aula 

online 

Jogos online em tempo real 

utilizando Kahoot com questões 

regras de laboratório e 

vidrarias, no dia 23.02.2021, às 

10h45 

Link: 

https://meet.google.com/vih-

htor-mdy 

Os pibidianos 

conheceram a 

plataforma Kahoot 

utilizada como 

tecnologia 

educacional 

aplicada em sala 

com os alunos de 

forma interativa no 

processo de 

ensino e 

aprendizagem 

 Aplicar jogo didático 

para avaliar os alunos 

e despertar interesse 

em química nos 

mesmos 

A elaboração e organização do 

caça palavras digital pelo grupo 

composto por Alice Natália, 

Elias Júlio, Marcus Vinicius 

Lima e Pablo Elias. A 

elaboração tendo início 15 de 

abril e aplicação 27 de abril de 

2021 

Link: 

https://meet.google.com/jwi-

xqxx-epy 

Os pibidianos 

construíram e 

aplicaram a 

atividades sobre 

Equilíbrio Químico 

através de um jogo 

didático e receber 

feedback das 

aprendizagens dos 

alunos, em tempo 

real, em sala de 

aula 

03 Indicador da Atividade: Relação das atividades desenvolvidas nos 

subprojetos com os objetos de conhecimento da BNCC. 

  Reunião com o 

supervisor e 

discentes para 

implementação dos 

projetos. 

  

  

Fazer um alinhamento dos 

projetos a serem desenvolvido 

no âmbito do espaço escolar 

Evento realizado em 21 de 

dezembro de 2020 às 17h30 

Link: 

https://meet.google.com/ece-

dizy-kpw 

O supervisor fez a 

explanação dos 

projetos que serão 

desenvolvidos na 

escola dentro do 

PIBID. Além disso, 

os bolsistas 

puderam conhecer 

o preceptor e 

saber a escola na 

qual o projeto será 

aplicado. 
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  Trabalhar o conteúdo 

de ácidos de forma 

objetiva e seguindo 

os códigos da BNCC 

abaixo 

(C3 – EM13CNT) 

(EM13CNT304)  

  

  

Foi realizada uma reunião via 

Google meet com os Bolsistas 

responsáveis pela II etapa do 

EJA para a construção de uma 

aula baseadas nas 

competências e habilidades 

desenvolvidas pela BNCC. 

  

Link: 

https://meet.google.com/adu-

bpwo-ibi 

Foi possível para 

os bolsistas 

colocarem em 

prática as 

habilidades e 

competências 

descritas no 

documento, além 

disso foi obtido um 

conhecimento 

maior, por meio da 

leitura do mesmo.  

 Aplicar as 

competências e 

habilidades da BNCC 

durante as atividades 

em jogos digitais 

Aplicação dos jogos quizizz, 

jogo virtual em tempo real na 

sala online, utilizando 

questionário de competição 

com pontuação. Ocorreu no dia 

30.03.2021 - Equilíbrio 

Químico, às 10h45. 

Link: 

https://meet.google.com/uvo-

uxju-odb 

Os pibidianos 

compreenderam 

como uma 

ferramenta simples 

pode usada para 

fazer atividade e 

também receber 

feedback das 

aprendizagens dos 

alunos, em tempo 

real, em sala de 

aula 

 Estimular a 

criatividade dos 

alunos com a 

construção de vídeos 

das aulas 

experimentais 

desenvolvendo sua 

autonomia de 

aprender fazendo 

O experimento e vídeo sobre 

Equilíbrio químico realizado 

pelo próprio aluno, a atividade 

iniciou no dia 24.03.2021 e 

findou no dia 07.04.2021. 

Link: 

https://meet.google.com/qby-

xxce-tjv 

Os pibidianos 

observaram e 

analisaram a 

apresentação do 

vídeo. E que 

também pode ser 

uma ferramenta de 

aprendizagem 

04 Indicador da Atividade: Estudo do contexto educacional, por meio da análise 

dos documentos que orientam as ações da escola, participação e 

acompanhamento das instâncias colegiadas da escola. 
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  Conhecer o Plano 

Político pedagógico 

do CE Educa Mais 

Paulo VI, que visa 

direcionar as ações 

pedagógicas na 

escola 

  

  

Estudo da organização 

administrativa-pedagógica em 

suas diferentes áreas de 

atuação na gestão escolar. 

Reunião em 27 de março de 

2021 às 16:30min 

Link: 

https://meet.google.com/kxv-

csmc-mot 

Os discentes 

foram capazes de 

compreender a 

organização da 

escola, em seus 

diferentes níveis 

hierárquicos 

  Fazer a leitura dos 

seguintes 

documentos: projeto 

político pedagógico 

(PPP), Plano de 

ensino anual, e livro 

de química utilizado 

pelos estudantes do 

EJA. 

No dia 23.02.2021 foi enviado 

os arquivos pelo preceptor José 

Neves via Grupo do aplicativo 

WhatsApp.  

  

   

Através do plano 

de ensino foi 

possível identificar 

os conteúdos a 

serem trabalhos e 

a partir deste tema 

para se começar a 

pensar em como 

trabalhar as 

metodologias do 

projeto 

 Apresentar aos 

alunos o calendário 

da escola. 

Reunião com o supervisor Alex 

para ter conhecimento das 

atividades previstas no 

calendário escolar. 

Ocorreu no dia 10.03.2021 

Link: 

http://meet.google.com/upj-

epay-zpv 

Compreensão das 

atividades e 

produções 

esperadas, do 

programa da 

escola e do 

calendário de 

participação. 

 Conhecer e promover 

a leitura dos guias de 

aprendizagem e 

planos docente do 

professor 

Leitura dos planos e discussão 

dos guias de aprendizagem que 

são bimestrais e os planos de 

ensino que são quinzenais. 

Ocorreu no dia 12.02.2021, às 

15h30. 

Link: 

https://meet.google.com/pim-

djdp-pev 

Os Pibidianos 

analisaram os 

guias de 

aprendizagem e 

planos e 

contribuíram com 

suas sugestões. 
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 Conhecer uma das 

partes diversificadas 

do modelo da escola 

integral que são as 

eletivas é uma das 

metodologia de êxito 

para ampliar o 

conhecimento. 

Apresentação das eletivas 

pelos professores e a escolha 

pelos alunos. A eletiva 

cheirinho gostoso, cadê, cadê 

você? Que tem como tema 

Cosmético sustentável. 

O feirão ocorreu no dia 

12.03.2021. 

Link: 

https://meet.google.com/vih-

htor-mdy 

Os Pibidianos 

participaram e 

sugeriram 

atividades a serem 

desenvolvidas 

05 Indicador da Atividade: Aperfeiçoamento de habilidades de leitura, escrita e 

fala. 

  Conhecer uma 

abordagem 

problematizadora em 

sala de aula 

  

  

Conhecer algumas reflexões 

decorrentes do processo de 

desenvolvimento e aplicação de 

uma sequência de ensino. 

Atividade realizada em 

01.02.2021 

Link: 

http://dx.doi.org/10.21577/0104-

8899.20160062 

Os discentes 

foram capazes de 

compreender 

como aplicar uma 

sequência didática 

em sala de aula 

  

  

 

  Solicitar uma leitura 

sobre o que seria o 

ensino de ciências 

por investigação. 

  

  

Foi direcionado pelos 

orientadores para que cada um 

dos bolsistas um documento 

que contém um capítulo do livro 

‘’Ensino de ciências por 

investigação; Condições 

implementações para a sala de 

aula’’. 

  

Após a leitura do 

texto foi possível 

descobrir de que 

maneira surgiu o 

ensino por 

investigação 

científica e de que 

maneira prática 

essa metodologia 

pode ser utilizada. 
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 Elaboração de 

propostas para 

experimentos 

investigativos no 

campo da Química. 

Elaborar três experimentos 

investigativos, um para cada 

série do Ensino Médio e fazer a 

defesa oral, comentando sobre 

a viabilidade do experimento. 

1 de dezembro a 29 de 

dezembro de 2020. 

Link: 

https://meet.google.com/tmy-

zcfg-rev 

Os pibidianos 

conseguiram 

desenvolver os 

três experimentos 

investigativos, 

ampliando assim o 

debate sobre a 

temática 

relacionada aos 

experimentos 

investigativos. 

 Apostilas do Ice sobre 

modelo da escola. 

07/01 Como funciona a escola 

da escolha - Reunião PIBID, às 

16h 

Link: 

https://meet.google.com/oca-

xbyg-hqh 

Os pibidianos 

realizaram estudos 

para conhecerem 

o funcionamento 

da escola integral. 
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3 DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERADA 

 

Neste primeiro momento de contato entre os pibidianos e os estudantes da 

Educação Básica, os supervisores realizaram uma sondagem sobre as ferramentas 

que irão ser usadas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, e nessas 

sondagens, verificou-se dificuldades dos estudantes no manuseio de formulários do 

google, no uso de jogos digitais para o ensino de Química e na produção de roteiros 

de experimentos investigativos, que são utilizados para diversas tarefas dentro do 

processo de desenvolvimento do subprojeto. 

Por fim, propôs-se as seguintes atividades: 

1) a realização de uma oficina com o google forms, no qual foi destacado sua 

praticidade na entrega de atividades, assim como já verificar o seu desempenho 

ao término da mesma, visto que no processo remoto, essas ferramentas terão 

muita utilidade dentro do processo ensino-aprendizagem; 

2) a elaboração de jogos digitais, guiada por leituras específicas e pela atuação 

da supervisora e dos coordenadores, versando sobre o tema equilíbrio químico, 

destacando-se a viabilidade dessas ferramentas no processo de ensino-

aprendizagem, por meio do formato remoto de ensino; e 

3) a proposição de roteiros para experimentos investigativos para os três anos do 

Ensino Médio, tal elaboração foi guiada por leituras de artigos e pela atuação do 

supervisor e dos coordenadores, destacando-se a viabilidade desses 

experimentos no processo de ensino-aprendizagem, no formato de remoto. 

 

3.1 Produções Didático-Pedagógicas 

1 – Tipo de produto: Estratégias didática 

Estratégias didáticas produzidas: 

1)    Atividade via Google Forms (ácidos) 

2)    Atividade via Google Forms (Propriedades da matéria) 

3)    Plano de aula (ácidos) 

4)    Ficha de registro de atividades dos bolsistas 

5) Proposta de atividade investigativa 
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Anexo 2 

Quantidade total: 4 Estratégias. 

2 – Tipo de produto: Experimentos Investigativos 

Experimentos Investigativos produzidos: 

1)    Interação intermoleculares 

2)    Propriedades Coligativas 

3)    Hidrocarbonetos 

Anexo 2 

Quantidade total: 3 Experimentos. 

 

3 – Tipo de produto: Jogos Didáticos Digitais 

Jogos Didáticos Digitais produzidos: 

1)    Caça palavras – Revisão sobre equilíbrio químico 

2)    Jogos Kahoot – regras de laboratório 

3)    Jogos Quizizz –Equilíbrio químico 

Anexo 2 

Quantidade total: 3 Jogos. 

 

4 – Tipo de produto: Vídeos 

Vídeos produzidos: 

1)    Produção de vídeos – Prática experimental Equilíbrio químico 

Anexo 2 

Quantidade total: 1 Vídeo. 
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5 – Tipo de produto: Roteiros 

Roteiros produzidos: 

1)    Guia de aprendizagem 1º Bimestre 

2)    Roteiros semanais 

3)   Ficha de relato bimestral das atividades dos bolsistas 

4)   Ficha de acompanhamento sistemático dos bolsistas 

Anexo 2 

Quantidade total: 4 Roteiros. 
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4 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

4.1 Gerais 

 

a) Falta do contato presencial, em todos os níveis, pois o trabalho realizado via 

EaD, mesmo tendo plataformas de acesso, gera muitos incômodos e dúvidas 

de como realizar o desenvolvimento e principalmente, como fazer a 

apresentação/culminâncias dos eventos; 

b) De forma geral o problema encontrado foi a incompatibilidade dos horários dos 

pibidianos com o horário de trabalho do professor supervisor; 

c) O tempo das aulas síncronas, pois não há compatibilidade com o 

desenvolvimento das atividades planejadas; 

d) A falta de interesse e participação dos alunos, visto que a não participação dos 

estudantes deixa as aulas síncronas em formato de monólogo, tornando, 

assim,as aulas enfadonhas.  

  

4.2 Específicas 

 

a) Assim como os discentes do programa PIBID, os estudantes do Educa+ Paulo 

VI, na sua maioria, ainda têm pouco acesso às tecnologias digitais, fator esse 

que não permite que as interações sejam satisfatórias; 

b) Dificuldade de conciliar o horário de atividades no CE Cidade Operária II, no 

caso o matutino com os horários de aulas dos pibidianos, também o matutino; 

c) Dificuldade de correlacionar conteúdo com a série específica; 

d) Dificuldade na elaboração de planos de aulas, curso pois alguns ainda não 

tinham cursado cadeira de Didática; 

e) A pequena participação dos alunos do Educa+ Menino Jesus de Praga, pois 

eles não possuírem celulares e morarem em áreas sem cobertura de internet 

ou sem memória suficiente para suportar as atividades; 

f) Poucos alunos, sem acesso à internet, vão buscar as atividades impressas, 

que são disponibilizadas pela escola. 
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ANEXO 1 

 

Figura 1- Palestra com a coordenação geral do PIBID destacando os objetivos do 

programa, realizada do dia 30.10.2020 

  

  

Figura 2- Slide sobre tema: O que é um experimento investigativo, afinal? 
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Figura 3- Convite para a palestra Experimentação no ensino de química. 

  

  

Figura 4-Convite para a palestra intitulada Jogos digitais e Gamificação: Pontos de 

equilíbrio para aplicação no ensino de ciências 
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Figura 5-Reunião com o supervisor e os bolsistas para a implementação dos 

projetos. 

  

 

Figura 6-Artigo enviado para os bolsistas e supervisores para o aperfeiçoamento de 

leitura. 

  

Figura 7- Reunião para alinhamento do relatório semestral. 
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Figura 8- Curso de formação intitulado Reformulação Curricular do Novo Ensino 

Médio: BNCC e Itinerários Formativos 

   

  

Figura 9- Aula do supervisor José Neves para a correção de avaliação (1ª ETAPA) 
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Figura 10- Live sobre o tema  BNC- Formação RP e PIBID 

 

  

 Figura 11- Convite para a reunião com a Coordenadora Institucional do PIBID-

UEMA. 
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Figura 12- Aula na CE Cidade Operária II com o novo supervisor Emerson Scotts. 

   

Figura 13- Reunião com o supervisor Alex Silva e planejamento de atividade 

 

Figura 14- Eletiva: cosmético sustentável  
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Figura 15- Banner dos experimentos investigativos 

 

Figura 16- Apresentação das fotos do CE Mais Menino Jesus de Praga 
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ANEXO 2 

 

Figura 17- Aula sobre ácidos ministrada pelo grupo de quatro bolsistas. 

 

 

Figura 18- Atividade sobre ácidos para a turma da II etapa via google forms. 
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Figura 19- Plano de aula sobre ácidos 

  

  

 Figura 20- Atividade sobre propriedades da matéria aplicada para a 1ª etapa. 
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Figura 21- Formulário do Google para registro de atividades dos bolsistas. 

 

https://forms.gle/9JGY216PVdvqbKFw5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/9JGY216PVdvqbKFw5
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Figura 22- Proposta de aplicação das atividades investigativas no formato remoto 
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Figura 23- Proposta de experimento investigativo para a turma do 1º ano. 

 

 

Figura 24- Proposta de experimento investigativo para a turma do 2º ano 
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Figura 25- Proposta de experimento investigativo para a turma do 3º ano 

 

 

Figura 26- Plataforma Kahoot 
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Figura 27- Caça palavras (Alice Natália Silva) 
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Figura 28- Quizizz – questionário (Equilíbrio químico) 
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Figura 29- Print do vídeo da prática experimental 
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Figura 30- Guia de Aprendizagem 
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Figura 31- Exemplo de roteiro semanal 
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Figura 32 - Print de um dos relatórios bimestrais com relatos de experiências 

vivenciadas na escola  
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Figura 33- Ficha de acompanhamento de frequência às Reuniões  
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Figura 34- Registros fotográficos  da equipe em planejamento alinhando as ações 

de forma integrada. O PIBID não para. 
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