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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS – INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
 

NOME DO BOLSISTA: Lucas dos Santos 
 

ESCOLA CONVENIADA: Colégio Estadual Jardim Europa 
 

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 entre os bolsistas ID, 

os supervisores do Colégio 

Estadual Presidente Castelo 

Branco e do Jardim Europa, e 

coordenadoras de área. 

Data: 11/09/2017 

Das 14:00 às 17:30 

Sala 01 – Unioeste  - 

Câmpus Toledo 

Na reunião aconteceram algumas correções nas 

metodologias utilizadas no desenvolvimento das oficinas do 

projeto “Filosofa e Cinema”. 

 

 

Leitura e estudo. Data:12/09/2017 

Das 13:30 às 17:00 

Unioeste  - Câmpus 

Toledo 

Nesta atividade, o acadêmico Lucas dos Santos estudou o 

texto que servirá de base para a oficina didática, que será 

ofertada aos alunos do Colégio Estadual Jardim Europa. 

 

Observação de aula pelos 

bolsistas Lucas dos Santos e 

Eduardo Chicone 

13/09/2017 

Das 9:10 às 10:00 

Colégio Estadual 

Jardim Europa, sala 

10 

Apresentação de trabalhos pelos alunos do 4º ano. Eles 

deveriam deselvolver uma comunidade com elementos 

básicos para seu desenvolvimento. 

 

Reunião entre os bolsista ID, 

Lucas dos Santos, Natália 

Pacheco e Úrsula Galvão. 

 

 

 

 

Data: 13/09/2017 

Das 16:00 às 18:00. 

Unioeste – Câmpus 

Toledo. 

A reunião se deu para que acontecesse o estudo e a 

correção do texto e das metodologias que compõem a oficina 

didática, conforme as sugestões apontadas por professores 

e colegas na reunião do dia 11/09. 
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Reunião entre os bolsista ID, 

Lucas dos Santos, Natália 

Pacheco e Úrsula Galvão e a 

professora supervisora Márcia 

Cristina. 

Data: 18/09/2017 

Das 14:00 às 16:00 

Sala 01 – Unioeste – 

Câmpus Toledo 

A reunião teve como objetivo a realização de ajustes e a 

correção do texto e das metodologias que compõem a oficina 

didática. 

 

Reunião entre os bolsistas ID 

Lucas dos Santos e Natália 

Pacheco. 

Data: 25/09/2017 

Das 14:00 às 16:00 

Sala 01 – Unioeste – 

Câmpus Toledo 

A reunião teve por objetivo a realização de ajustes no texto 

de fundamentação teórico-filosófica da Oficina Didática de 

“Filosofia e Cinema.  

 

 

Leitura e estudo. Data: 26/09/2017 

Das 14:00 às 16:30 

Unioeste – câmpus 

Toledo. 

O acadêmico fez a leitura da introdução do livro O Segundo 

Sexo, de Simone de Beauvoir, que foi utilizada como 

fundamentação filosófica em uma oficina aplicada no Colégio 

Estadual Jardim Europa. 

 

Leitura e estudo. 

 

Data: 28/09/2017 

Das 14:00 às 16:30 
Unioeste – câmpus 

Toledo 

O acadêmico deu continuidade na leitura do texto e estudou 

o roteiro de apresentação da oficina. 

 

Participação como ouvinte na  

apresentação-ensaio das 

Oficinas de Filosofia e Cinema 

"Escola para Príncipes e 

Princesas" e "A questão do 

bullying e do preconceito no 

filme koe no katachi". 

Data: 02/10/2017 

Das 14:00 às 17:00 

Unioeste – Câmpus 

Toledo 

Na ocasião se deu a apresentação-ensaio das oficinas  

"Escola para Príncipes e Princesas" e "A questão do bullying 

e do preconceito no filme koe no katachi" por alguns 

bolsistas ID, para outros acadêmicos bolsistas das equipes 

PIBID/Premen e PIBID/Jardim Europa. 

 

Reunião entre os bolsistas ID 

Lucas dos Santos, Natália 

Pacheco e Úrsula Galvão. 

 

 

Data: 06/10/2017 

Das 20:00 às 21:30 

Unioeste – Câmpus 

Toledo 

A reunião teve como objetivos o detalhamento a oficina “O 

papel da mulher na sociedade: quem o escreve?” em 

“passos” e a inserção de uma dinâmica à oficina, que fizesse 

os estudantes participantes relacionar o coneúdo com vosso 

cotidiano. 
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Participação como ouvinte na  

apresentação-ensaio da 

Oficina de Filosofia e Cinema: 

"A massificação no filme a 

onda". 

 

Data: 09/10/2017 

Das 14:00 às 17:00 

Unioeste – Câmpus 
Toledo 

Na ocasião aconteceu a apresentação-ensaio da oficina: "A 

massificação no filme a onda" para outros acadêmicos 
bolsistas das equipes PIBID/Premen e PIBID/Jardim Europa. 

Os acadêmicos e professores presentes fizeram 
contribuições para a apresentação. 

 

Reunião entre os acadêmicos 

bolsistas Lucas dos Santos, 
Natália Pacheco e a professora 

coordenadora Michelle Cabral. 

Data: 11/10/2017 

Das 09:00 às 11:30 
Sala NUFOPE-

Unioeste – câmpus 
Toledo 

Na reunião os participantes realizaram a leitura do arquivo da 

Oficina de Filosofia e Cinema: “O papel da mulher na 

sociedade: Quem o escreve?” e realizaram alterações 

seguindo as recomendações da coordenadora Michelle 

Cabral. 

Foram acrescentados novos objetivos e a metodologia foi 

alterada, para que seus passos melhor funcionassem entre 
si, objetivando um melhor desencadeamento da oficina.  

 

Leitura e estudo. 
 

Data: 17/10/2017 

Das 14:00 às 17:00 
Unioeste – câmpus 

Toledo 

O bolsista ID Lucas dos Santos fez a leitura da introdução do 

livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que foi 
utilizada como fundamentação filosófica em uma oficina 

aplicada no Colégio Estadual Jardim Europa. Lucas também 
estudou o roteiro desta oficina. 

 

Reunião entre os acadêmicos 
bolsistas Lucas dos Santos, 
Natália Pacheco e a professora 

coordenadora Célia M. 
Benvenho. 

Data: 19/10/2017 
Das 17:30 às 18:30 
Unioeste – câmpus 

Toledo 

Os bolsistas ID, componetes da equipe PIBID/JD. Europa e 
também do projeto Filosofia e Cinema, estiveram reunidos 
com a coordenadora Célia Benvenho para trabalhar nos 

últimos ajustes da oficina que será apresentada no Colégio 
Estadual Jardim Europa, e posteriormente, em outro colégio 

estadual dos conveniados ao subprojeto PIBID/Filosofia. 

 

Leitura e estudo. Data: 23/10/2017 

Das 14:00 às 16:30 
Unioeste – câmpus 
Toledo 

O bolsista ID Lucas dos Santos fez a leitura da introdução do 

livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que foi 
utilizada como fundamentação filosófica em uma oficina 
aplicada no Colégio Estadual Jardim Europa. Lucas também 

estudou o roteiro desta oficina. 
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Leitura e estudo. Data: 25/10/2017 
Das 14:00 às 17:00 
Unioeste – câmpus 

Toledo 

O bolsista ID Lucas dos Santos fez a leitura da introdução 
do livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que foi 
utilizada como fundamentação filosófica em uma oficina 

aplicada no Colégio Estadual Jardim Europa. Lucas também 
estudou o roteiro desta oficina. 

 

Leitura e estudo. Data: 26/10/2017 

Das 8:00 às 11:00 
Em casa 

O bolsista ID Lucas dos Santos fez a leitura da introdução 

do livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que foi 
utilizada como fundamentação filosófica em uma oficina 
aplicada no Colégio Estadual Jardim Europa. Lucas também 

estudou o roteiro desta oficina. 

 

Leitura e estudo. Data: 30/10/2017 

Das 14:30 às 17:00 
Unioeste – câmpus 
Toledo 

O bolsista ID Lucas dos Santos fez a leitura da introdução 

do livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que foi 
utilizada como fundamentação filosófica em uma oficina 
aplicada no Colégio Estadual Jardim Europa. Lucas também 

estudou o roteiro desta oficina. 

 

Leitura e estudo. Data: 03/11/2017 
Das 08:00 às 11:00 

Em casa 

O bolsista ID Lucas dos Santos fez a leitura da introdução 
do livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que foi 

utilizada como fundamentação filosófica em uma oficina 
aplicada no Colégio Estadual Jardim Europa. Lucas também 
estudou o roteiro desta oficina. 

 

Participação como ouvinte do  
XXII Simpósio de Filosofia 

Moderna e Contempôranea. 

Data: 06/11 à 
09/11/2017 

Unioeste – câmpus 
Toledo 

Durante esta semana o bolsista ID Lucas dos Santos 
participou como ouvinte de palestras e comunicações que 

se realizaram no XXII Simpósio de Filosofia Moderna e 
Contempôranea. 

 

Participação como colaborador 
no XXII Simpósio de Filosofia 
Moderna e Contempôranea. 

Data: 07/11/2017 
Das 18:30 às 20:00 
Unioeste – câmpus 

Toledo 

O bolsista trabalhou na sinalização das palestras e 
comunicações do do XXII Simpósio de Filosofia Moderna e 
Contempôranea. 
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Participação como colaborador 
no XXII Simpósio de Filosofia 
Moderna e Contempôranea. 

Data: 08/11/2017 
Das 09:00 às 10:30 
Unioeste – câmpus 

Toledo 

O bolsista trabalhou na organização do lanche e no 
fornecimento de água para os ministrantes das palestras e 
comunicações do XXII Simpósio de Filosofia Moderna e 

Contemporânea deste dia, pela manhã. 

 

Palestra ministrada por 

componentes do Coletivo 

Feminista Classista Mulheres 

Para Si, promovida pela equipe 

PIBID/Jd. Europa. 

 

Data: 10/11/2017 

Das 20:40 às 22:20 

Colégio Est. Jd. 
Europa 

A atividade que teve o objetivo de apresentar o Movimento 

Feminista e o Movimento Feminista Negro, desde sua 

origem até a atualidade, bem como suas pautas de luta, 

terminou também por esclarecer as inquietações que os 

alunos trouxeram sobre: Machismo; Violência de 

Gênero/Doméstica; Subjugação e Opressão da mulher no 

âmbito privado e público; Aborto; entre outras. 

A palestra fora pensada, pelos bolsistas ID Ursula Galvão, 

Natália Pacheco e Lucas Dos Santos, como forma de 
apresentar aos alunos das turmas 1ºB e 2ºC - Ensino Médio, 

uma breve noção do que é o Movimento Feminista, sendo 
assim servirá de base para a apresentação da Oficina: "O 
Papel Da Mulher Na Sociedade: Quem o escreve?".  

 

Leitura e estudo. Data: 13/11/2017 

Das 14:00 às 17:00 
Unioeste – câmpus 
Toledo 

Durante a atividade o bolsista Lucas dos Santos estudou a 

oficina com o objetivo de se preparar teórico e 
metodologicamente para a apresentação da oficina Filosofia 
e Cinema: "O Papel Da Mulher Na Sociedade: Quem o 

escreve?"  

 

Apresentação da oficina de 
Filosofia e Cinema: "O Papel 

Da Mulher Na Sociedade: 
Quem o escreve?". 

Data: 13/11/2017 

Das 19:00 às 21:30 

Colégio Est. Jd. 

Europa 

A apresentação da oficina teve por objetivo aprofundar os 

conceitos de Um e Outro e Sexo como classe; presentes na 

introdução à obra “O Segundo Sexo” de Simone de 

Beauvoir, e relacioná-los com o Tema Transversal Relações 

de Gênero através da exibição do episódio “Andando na 

corda Bamba”, do desenho animado X-men Evolution. 

Para tal utilizamos da exibição do episódio; estabelecemos 
um diálogo com os estudantes sobre tal episódio; 

posteriormente, expusemos os principais conceitos de 
Beauvoir e a forma como se relacionam; propomos uma 
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investigação em grupos para que os próprios alunos vissem 
a relação entre a filosofia de Beauvoir e situações do 
episódio, e também destes conceitos com o cotidiano. Após 

essa parte mais teórica, finalizamos com uma roda de 
conversa, que fora seguida de uma dinâmica e da análise de 

gráficos, que continham dados sobre a opressão e a 
violência de gênero. 
 

 

Reunião equipe PIBID/ Jd. 
Europa e PIBID/Premem 

Data: 27/11/2017 

Das 14:00 às 16:00 

Unioeste – Câmpus 

Toledo 

A professora coordenadora Michelle Cabral, reuniu na 

Unioeste, as equipes já citadas, com o objetivo de verificar a 

questão dos relatórios, o de atividades, de intervenções e 

também os de análise da estrutura do colégio. 

Na reunião se estipulou  o prazo de entrega para todos os 
relatórios. 

 

 

Reunião entre o bolsista ID 

Lucas dos Santos e a 
professora coordenadora Célia 

M. Benvenho. 

Data: 27/11/2017 

Das19:30 às 20:00 
Unioeste – câmpus 

Toledo 

Nesta última reunião do bolsita houve uma conversa e 

orientação da professora coordenadora Célia M. Benvenho 
sobre como montar e estruturar os relatórios do PIBID. 

 

Elaboração de relatórios do 

PIBID 

Data: 28/11/2017 

Das 09:00 às 11:00 
Em casa 

Nesta data o bolsista começou a fazer alguns relatórios 

exigidos no PIBID. 

 

Elaboração de relatórios do 

PIBID 

Data: 30/11/2017 

Das 08:30 às 11:30 
Em casa 

Nesta data o bolsista continuou com os relatórios exigidos 

pelo PIBID. 

 

 

 

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

 


