
I ENCONTRO PIBID UFJ – PROGRAMAÇÃO

DIA 28 às 10:00

Palestra de abertura do evento
Pressupostos para uma alfabetização científica a partir das relações entre Ciência, Tecnologia e 

                       Sociedade: da primavera silenciosa de Rachel Carson à pandemia de covid-19. 
Prof. Prof. Frederico Augusto Toti / UNIFAL-MG

DIA 28 – VESPERTINO (A PARTIR DAS 14:00)

SUBPROJETO TÍTULO DOS TRABALHOS

Alfabetização Relato de experiência durante a pandemia: a perspectiva dos alunos do 4º e do 5º anos do ensino fundamental

Biologia A importância da iniciação científica nas escolas

História
O papel da atividade de observação das aulas ministradas pelas professoras supervisoras na formação dos(as) pibidianos(as) de História: um olhar

sobre os desafios do ensino remoto

Língua Portuguesa Oficina de redação para o ENEM: produção de videoaulas como apoio aos alunos da educação básica para a avaliação de ingresso ao ensino superior

Matemática Programa de Iniciação à Docência promovendo aulas remotas interativas e dinâmicas na retomada de conteúdos matemáticos

Química O Ensino de Química Lúdico durante o período de ensino remoto em uma escola pública

Alfabetização Os desafios do ensino remoto alinhados ao Pibid/Pedagogia

Biologia A importância da elaboração de roteiros didáticos

História Os podcastas do Pibid História: conversas entre licenciandos(as) e professoras em exercício

DIA 29 – MATUTINO (A PARTIR DAS 10:00)

SUBPROJETO TÍTULO DOS TRABALHOS

Física A Física virtual em aula

História As pesquisas sobre História das instituições escolares e o protagonismo dos(as) estudantes do ensino básico: uma atividade em andamento

Matemática Monitoria de matemática: explorando ferramentas pedagógicas

Química A importância da interação entre escola e a Universidade para a formação dos professores de Química e as tecnologias educativas

História Ensino de História, História local e História das instituições escolares: pensando interlocuções possíveis entre campos de pesquisa

Matemática Recursos didáticos no ensino remoto

História
As oficinas de ferramentas digitais e de propostas para o ensino da História de Goiás: uma busca por contribuir com os(as) professores(as) de

História

DIA 29 – VESPERTINO (A PARTIR DAS 14:00)

SUBPROJETO TÍTULO DOS TRABALHOS

Alfabetização Contação de História no processo de formação do leitor: um relato de experiência

Biologia Microbiologia no ensino fundamental II: a atuação do Pibid/Biologia em eletivas do CEPI Emília Ferreira de Carvalho

Física O Pibid e o ensino de Física: um relato das experiências durante as aulas remotas

História A coletânea de planos de aula sobre História de Goiás e de tutoriais para o uso de ferramentas digitais produzida pelo Pibid/História

Língua Portuguesa Diversidade linguística e ensino: a língua na ponta da língua

Química A Química do ensino médio - uma nova descoberta

Alfabetização Relato de experiência com ação do Pibid no 4º e no 5º anos do ensino fundamental: aprendizado dos bolsistas

Física Aulas Remotas e a Pandemia da COVID-19: O Lúdico no Ensino de Física

PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO EVENTO APÓS APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS


