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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS – INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 
NOME DO BOLSISTA: Eduardo Gabriel Maas_________________________________ 

 
ESCOLA CONVENIADA: Jardim Europa e Premen_____________________________ 

 

Nome da atividade / 

participantes 

 

Data ou período de 

realização, local 

Descrição sucinta da(s) atividade(s) realizada(s)  Assinatura supervisor ou 

coordenador de área 

Reunião com a 

coordenação do Pibid e os 

novos alunos bolsistas 

25/04/2017 

15h - 16h30 

Sala 1 

Unioeste-Toledo 

Reunião com os novos bolsistas para informações sobre o 

Programa, entrega de formulários e orientações das 

atividades 

 

 

Reunião com a 

coordenação do Pibid e 

professores supervisores 

08/05/2017 

14h - 17h 

Sala 3 

Unioeste-Toledo 

Reunião com o grupo do Pibid: coordenação, professores 

supervisores e pibidianos. Definição dos grupos, instruções 

do programa, deveres e responsabilidades dos bolsistas 

 

Reunião do grupo PIBID 

Jardim Europa 

15/05/2017 

14:00 a 16:00 

sala do pibid 

Unioeste-Toledo 

Reunião com o grupo do colégio Jardim Europa para 

distribuição das turmas e discussão dos projetos à serem 

iniciados pelo pibid 
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Relatório 

 

 

 

 

 

 

 

16/05/2017 

13:00 a 14:00 

Tempo usado para fazer relatório  

Ato em defesa do 

trabalhador 

24/05/2017 

11h - 19h 

Brasília 

 

Foi realizado no dia em questão, uma manifestação em 

Brasília com o intuito de defender os direitos trabalhistas.  

 

Reunião  29/05/2017 

14:00 a 16:00 

Unioeste-Toledo 

 

Discussão sobre a metodologia das aulas de fi losofia.   

leitura e pesquisa 30/05/2017 

14:00 a 17:00 

Unioeste-Toledo 

Leitura de texto sobre metodologia. 
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Observação de aula 

 

 

 

 

 

31/05 

Colégio Europa 

 

19:00 a 20:40 

Foi realizado uma observação de aula na turma do 1º ano 

de informática, onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel 

Maas acompanhou a aula da professora Márcia 

 

 

 

Observação de aula 

 

 

 

 

07/06 

Colégio Europa 

 

19:00 a 20:40 

Foi realizado uma observação de aula na turma do 1º ano 

de informática, onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel 

Maas acompanhou a aula da professora Márcia 

 

 

 

 

 

Reunião  

 

 

 

12/06 

14:00 a 17:00 

 

Unioeste - Toledo 

Discussão dos temas transversais no projeto de extensão 

filosofia e cinema e a apresentação da tese de Cabrera - 

Logo x Pathos. 
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Observação de aula 14/06/2017 
 

 

Foi realizado uma observação de aula na turma do 1º ano de 

informática, onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel Maas 

acompanhou a aula da professora Márcia 

 

Reunião na unioeste 19/06/2017 

 
14:00 a 17:00 

Foi realizado na unioeste uma reunião de apresentação de 

trabalhos sobre filosofia e cinema. 

 

Observação de aula 21/06 Foi realizado uma observação de aula na turma do 1º ano de 

informática, onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel Maas 

acompanhou a aula da professora Márcia 
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Reunião na escola 26/06 
14:00 a 16:00 

 
C.E.Jardim Europa 

Foi realizado uma reunião com o grupo do PIBID do J.E. com 

duração de duas horas, para que os pibidianos pudessem 

dar sugestões de filmes, definir grupos e os temas que serão 

tratados nas oficinas que virão a seguir. 

 

reunião 03/07 Apresentação de filmes para trabalhar filosofia e cinema e 

temas fi losóficos para serem relacionados com os filmes. 

 

Observação de aula 05/07 Foi realizado uma observação de aula na turma do 1º ano de 

informática, onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel Maas 

acompanhou a aula da professora Márcia 

 

Reunião no colégio 10/07 
14:00 a 16:00 

 
C.E.Jardim Europa 

Foi realizado uma reunião com o grupo do PIBID do J.E. com 

duração de duas horas, para que os pibidianos pudessem 

decidir os filmes e já começar a trabalhar na parte escrita da 

oficina. 
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Reunião 17/07 
14:00 a 16:00 

 
Unioeste 

 

Discussão sobre apresentação de trabalhos à serem 

apresentados a Semana Acadêmica. 

 

Reunião 24/07 
14:00 a 16:00 
 

Unioeste 

Elaboração da oficina de filosofia e cinema “O preço do 

amanhã”. 

 

 

Pesquisa e estudo 26/07 

15:00 a 17:00 

Foi estudado temas dentro do filósofo Karl Marx que serão 

utilizados na oficina de filosofia e cinema “O Preço do 

Amanhã”. 

 

Relatório 28/07 
15:00 a 16:00 

Tempo utilizado para relatar as atividades realizadas durante 

a semana. 
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Reunião 31/07 
 

14:00 a 16:00 

Reunião para ver o andamento da oficina.  

Pesquisa e estudo 02/08 
14:00 a 18:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 

 

Relatório 04/08 

10:00 a 11:00 

Foi relatado as atividades realizadas durante a semana.  

Reunião 21/08 
14:00 a 17:00 

 
Unioeste-Toledo 

Preparação e orientações para o V encontro PIBID   
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Apresentação no V 
encontro do PIBID 

22/08 
 

 
 

 
Unioeste-Cascavel 

No dia os pibidianos Eduardo B. Chicone e Eduardo G. Maas 

participaram do V Encontro Pibid em Cascavel, no qual 

apresentaram e explicaram sobre a oficina que será aplicada no 

colégio Jardim Europa e que relaciona conceitos do filósofo Karl 

Marx expostos no livro "O Manifesto do Partido Comunista" dentro 

do filme "O Preço do Amanhã". 

 

Pesquisa e estudo 23/08 
14:00 a 16:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 

 

Relatório 25/08 

14:00 a 15:00 

Tempo utilizado para relatar as atividades realizadas.  

Reunião 28/08 
 

14:00 a 17:00  
Unioeste-Toledo 

Discussão sobre as oficinas a fim de realizar ajustes e o 

encontro pibid. 
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Pesquisa e estudo 30/08 
14:00 a 18:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 

 

Relatório 01/09 
17:00 a 18:00 

Tempo utilizado para relatar as atividades realizadas.  

Reunião 04/09 

 
14:00 a 17:00  

Unioeste-Toledo 

Revisão das oficinas para aplicação nos colégios.  

Pesquisa e estudo 05/09 
14:00 a 18:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 
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Confecção de materiais 
para a oficina 

06/09 
 

14:00 a 18:00 
 

Unioeste 

Confecção de materiais metodológicos para a apresentação 

de oficina no colégio Jardim Europa. 

 

Reunião 18/09 
 
14:00 a 17:00  

Unioeste-Toledo 

 

Preparação da metodologia da oficina “O preço do amanhã e 

o manifesto do partido comunista”. 

 

 

Confecções de materiais 

para a oficina 

19/09 

14:00 a 18:00 

Confecção de materiais que serão utilizados na oficina “O 

Preço do Amanhã”. 

 

Pesquisa e estudo 20/09 
14:00 a 18:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 
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Relatório 22/09 
15:00 a 16:00 

Tempo utilizado para relatar as atividades realizadas.  

Reunião 25/09 
 
14:00 a 17:00  

Unioeste-Toledo 

 

Ensaio dos grupos da oficina Filosofia e Cinema. 

 

 

Pesquisa e estudo 27/09 

14:00 a 18:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 

 

Ensaio da oficina 28/09 
 

08:00 a 10:00 
 

Unioeste 

Ensaio da oficina O Preço do amanhã para aplicação no 

colégio Jardim Europa. 
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Relatório 29/09 
 

15:00 a 16:00 

Tempo utilizado para relatar as atividades realizadas.  

Avaliação da oficina 11/10 
 
08:00 a 09:30 

 
Unioeste  

Avaliação da professora Michelle quanto a apresentação da 

oficina. 

 

Pesquisa e estudo 12/10 

14:00 a 18:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 

 

 

Relatório 13/10 
14:00 a 15:00 

Tempo utilizado para relatar as atividades realizadas.  
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Preparação para a oficina 16/10 
 

14:00 a 19:00 
 

Colégio Jd. Europa 

Esse período de tempo foi usado para preparar a aplicação 

da oficina: materiais, cenário, equipamentos, etc. 

 

Apresentação da oficina 16/10 
19:00 a 22:00 
Colégio Jd. Europa 

 

Foi realizado nesse dia a aplicação da oficina no colégio 

Jardim Europa onde os pibidianos Eduardo B. C., Eduardo 

G. M. e Eli S. apresentaram conceitos de Marx através do 

filme “O Preço do Amanhã”. 

 

Pesquisa e estudo 18/10 

14:00 a 17:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 

 

Relatório 20/10 
14:00 a 15:00 

Tempo utilizado para relatar as atividades realizadas.  
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Reunião 23/10 
 

14:00 a 17:00  
Unioeste-Toledo 

 

Reunião para discutir sobre os resultados da oficina e as 

dificuldades enfrentadas em sua aplicação. 

 

 

Pesquisa e estudo 25/10 
 
14:00 a 18:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 

 

Relatório 27/10 

 
14:00 a 16:00 

Tempo utilizado para relatar as atividades realizadas.  

Reunião 30/10 
 

14:00 a 17:00  
Unioeste-Toledo 

 

Apresentação dos problemas enfrentados na aplicação da 

oficina e discussão de ideias para corrigi-la. 
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Pesquisa e estudo 01/11 
14:00 a 18:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 

 

Reunião 06/11 
14:00 a 16:00 

Esse horário foi utilizado pelo pibidiano Eduardo G. Maas 

para revisar a oficina. 

 

Pesquisa e estudo 08/11 

14:00 a 18:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 

 

Relatório 10/11 
14:00 a 15:00 

Tempo utilizado para relatar as atividades realizadas.  
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Reunião 13/11 
14:00 a 17:00 

Reunião para apresentar a metodologia que virá a ser 

aplicada na próxima apresentação da oficina. 

 

Pesquisa e estudo 15/11 
14:00 a 16:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 

 

Observação de aula 16/11 

19:00 a 19:50 
Premen 

Foi realizado uma observação de aula na turma do 3º ano de 

administração, onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel 

Maas acompanhou a aula da professora Vera 

 

Observação de aula 16/11 
19:50 a 20:30 

Premen 

Foi realizado uma observação de aula na turma do 2º ano de 

administração, onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel 

Maas acompanhou a aula da professora Vera 
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Pesquisa e estudo 17/12 
10:00 a 11:00 

Foi o tempo uti lizado para estudar o tema da intervenção que 

ocorrerá 30/11. 

 

Relatório 17/12 
13:00 a 14:00 

Foi o tempo utilizado para relatar as atividades realizadas.   

Reunião 20/11 

14:00 a 16:00 

Foi utilizado o horário da reunião para que os pibidianos 

pudessem terminar os planos de intervenção para que 

pudessem ser corrigidos na próxima semana. 

 

Pesquisa e estudo 21/11 
14:00 a 16:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da intervenção que 

será aplicada no dia 30/11. 

 



18 
 

Pesquisa e estudo 22/11 
14:00 a 16:00 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 

 

Observação de aula 23/11 
19:00 a 19:50 
Premen 

Foi realizado uma observação de aula na turma do 3º ano de 

administração, onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel 

Maas acompanhou a aula da professora Vera 

 

Observação de aula 23/11 

19:50 a 20:30 
Premen 

Foi realizado uma observação de aula na turma do 2º ano de 

administração, onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel 

Maas acompanhou a aula da professora Vera 

 

Relatório 24/11 
13:00 a 14:00 

 

Tempo utilizado para relatar as atividades realizadas..   
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Reunião na unioeste 27/11 
15:00 a 16:00 

Foi realizada uma reunião com os grupos do colégio Europa 

e Premen para conversar sobre o andamento dos relatórios 

do pibid. 

 

Pesquisa e estudo 28/11 
14:00 a 16:00 

Foi utilizado para estudar o tema da intervenção que será 

aplicada 30/11. 

 

Pesquisa e estudo 28/11 

16:00 a 18:00 
 

Tempo utilizado para estudar o tema da oficina “O Preço do 

Amanhã”. 

 

Planejamento de 
intervenção  

29/11 
15:00 a 16:00 

Foi utilizado para revisar o planejamento de intervenção que 

será aplicada no dia 30/11 e em seguida, envio para a 

correção da professora Vera. 
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Intervenção 30/11 
19:00 a 19:30 

Premen 

No dia 30/11 o aluno bolsista Eduardo Gabriel Maas aplicou 

uma intervenção na turma do 3° ano noturno de ADM do 

colégio Premen. A atividade consistiu em aplicar uma revisão 

do conteúdo de estética na idade antiga, média e moderna. 

 

Observação de aula 30/11 
19:30 a 19:50 

Foi realizado uma observação de aula na turma do 3º ano de 

administração, onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel 

Maas acompanhou a aula da professora Vera 

 

Observação de aula 30/11 

19:50 a 20:30 

Foi realizado uma observação de aula na turma do 2º ano de 

administração, onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel 

Maas acompanhou a aula da professora Vera 

 

Relatório 01/11 
13:00 a 14:00 

Foi relatado as atividades realizadas.  
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Reunião 04/12 
14:30 a 15:00 

Unioeste-Toledo 

Foi realizada uma reunião individual com cada bolsista 

pibidiano para conversar sobre os relatórios. 

 

Observação de aula 07/12 
19:00 a 19:50 
Premen 

Foi realizado uma observação de aula na turma do 3º ano de 

administração, onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel 

Maas acompanhou a aula da professora Vera 

 

Relatório 08/12 

13:00 a 14:00 

Tempo utilizado para relatar as atividades realizadas.  

Observação de aula 11/12 
07:30 a 08:20 

Premen 

Foi realizado uma observação de aula na turma do 2º D, 

onde o bolsista do PIBID Eduardo Gabriel Maas 

acompanhou a aula da professora Vera 
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Reunião 11/12 
14:00 a 16:00 

O horário foi uti lizado pelos pibidianos para que pudessem 

finalizar e atualizar os relatórios. 

 

Relatório 16/12 
15:00 a 16:30 

Foi utilizado desse tempo para revisar os relatórios do PIBID 

e verificar quais estavam pendentes. 

 

Reunião 18/12 A reunião foi realizada para se averiguar quais pibidianos 

ainda estavam sem terminar os relatórios e foram auxiliados 
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Orientações Gerais  
 

1. Descrever as atividades realizadas. 
2. Não esqueça de anotar a data, período da atividade, tempo utilizado para a sua realização, local e pessoas envolvidas.  

3. O professor supervisor confere a participação nas atividades da escola e assina no local destinado para tal.  
4. A participação nas reuniões gerais será acompanhada de lista de presença. 
5. Cada bolsista de iniciação à docência deverá ter seu próprio formulário, que deverá preencher a cada nova atividade desenvolvida. 

6. Lembre-se de armazenas fotos, arquivos, slides, certificados e declarações que comprovem a sua participação na atividade.  
 


