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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS – INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

                                            NOME DO BOLSISTA: Pâmela Antkiewicz da Rosa Corrêa Elger 

                                            ESCOLA CONVENIADA: Colégio Estadual  

Nome da atividade / 
participantes 

 

Data ou período de 
realização, local 

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

coordenador de área 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela  

23/03/2017 
Casa da bolsista 

14:00 às 17:00 
 

Estudos sobre a apresentação da oficina didática: A 
propaganda no surgimento do poder totalitário. 

 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 
 

24/03/2017 
16:00 às 19:00. 

Estudos sobre a apresentação da oficina didática: A 
propaganda no surgimento do poder totalitário. 
Preenchimento de relatório. 

 

Grupo do PIBID- Ayrton 
Senna. Supervisor Jorge 
Bregolato e coordenadora 

Nelsi Kistemacher Welter. 
 

27/03/2017 
Unioeste – sala 02 
08:00 às 12:00 

Apresentação da oficina do grupo PIBID - Ayrton Senna, 
para as avaliações e sugestões da supervisão e 
coordenação. 

 

 

Oficina didática de 

filosofia do grupo Colégio 
Estadual Ayrton Senna da 
Silva. 

27/03/2017 

Unioeste – sala 10 
15:30 às 17:00 

Oficina didática, com o tema: A propaganda no surgimento 

do poder totalitário: uma leitura sobre a obra "O sistema 
totalitário" de Hannah Arendt. 
 

 

Oficina didática de 
filosofia do grupo Colégio 
Estadual Dario Vellozo. 

28/03/2017 
Unioeste – sala 04 
14:00 às 17:00 

Oficina didática, com o tema "Máquina de Guerra X 
Aparelho de Estado: O grande embate", para a mesma, os 
oficineiro utilizaram as obras "1984" de George Orwell e "Mil 

Platôs" de Gilles Deleuze e Félix Guattari e relacionaram 
ambas as obras. 
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Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 
 

29/03/2017 
18:00 às 19:00. 

Preenchimento de relatório.  

Grupo do PIBID- Ayrton 
Senna. Supervisor Jorge 
Bregolato 

03/04/2017 
Unioeste – sala 04 
14:00 às 17:00 

Reunião para planejamento e adequação da oficina: A 
propaganda no surgimento do poder totalitário: uma leitura 
sobre a obra "O sistema totalitário" de Hannah Arendt, aos 

alunos do Ensino Médio. 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

06/04/2017 
Casa da bolsista 

13:00 às 17:00 
 

Estudos sobre a apresentação da oficina didática: A 
propaganda no surgimento do poder totalitário: uma leitura 

sobre a obra "O sistema totalitário" de Hannah Arendt. 
 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

07/04/2017 
Casa da bolsista 

13:00 às 16:00 
 

Estudos sobre a apresentação da oficina didática: A 
propaganda no surgimento do poder totalitário: uma leitura 

sobre a obra "O sistema totalitário" de Hannah Arendt. 
 

 

Grupo do PIBID- Ayrton 

Senna e coordenadores do 
projeto. 

 

11/04/2017 

Unioeste –sala do 
PIBID 

13:00 às 20:00 
 

Reunião para avaliação individual sobre a formação à 

docencia e avaliação do grupo e do projeto Pibid. 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

13/04/2017 
Casa da bolsista 

13:00 às 17:00 
 

Estudos sobre a apresentação da oficina didática: A 
propaganda no surgimento do poder totalitário: uma leitura 

sobre a obra "O sistema totalitário" de Hannah Arendt. 
 

 

Grupo do PIBID- Ayrton 
Senna. Supervisor Jorge 
Bregolato. 

16/04/2017 
Unioeste – sala 04 
14:00 às 17:00 

 

Preparação de materiais para uso na oficina : A propaganda 
no surgimento do poder totalitário: uma leitura sobre a obra 
"O sistema totalitário" de Hannah Arendt. 

 

Grupo do PIBID- Ayrton 
Senna. Supervisor Jorge 

Bregolato. 

17/04/2017 
Unioeste – sala 04 

14:00 às 17:00 
 

Reunião para dialogar e ensaiar sobre a oficina: A 
propaganda no surgimento do poder totalitário: uma leitura 

sobre a obra "O sistema totalitário" de Hannah Arendt, aos 
alunos do Ensino Médio. 
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Grupo do PIBID- Ayrton 
Senna, alunos do 2º ano 
do Ensino Médio. Com 

apoio da então 
coordenadora Nelsi 

Kistemacher Welter e do 
professor supervisor 
Jorge Bregolato. 

18/04/2017 
Colégio Estadual 
Ayrton Senna da 

Silva 
07:00 às 11:00 

 

Os bolsistas do PIBID Ayrton Senna: Arielle Kant, Ruan 
Felipe e Pâmela Elger apresentaram a oficina "A 
propaganda no surgimento do poder totalitário" que tem 

como base a filosofa Hannah Arendt, para os alunos do 2° 
ano do ensino médio matutino. Com apoio do 

professor Jorge Bregolato. Após o teatro, os alunos 
receberam fragmentos de Hannah Arendt e se dividiram em 
grupos para investigarem sobre os governos totalitários e a 

importância da propaganda nessas organizações; ao fim, 
produziram cartazes e mostraram suas conclusões para a 

turma. 

 

Grupo do PIBID- Ayrton 
Senna.  

 
 
 

 

24/04/2017 
Unioeste – sala 04 

14:00 às 17:00 
 

Reunião para elaboração e correção do relato de 
experiência da oficina "A propaganda no surgimento do 

Poder Totalitário" feita sob leituras de Hannah Arendt. 
 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

25/05/2017 
Casa da bolsista 

13:00 às 18:00 
 

Estudo sobre as correções a serem aplicadas no relato de 
experiência da oficina "A propaganda no surgimento do 

Poder Totalitário" feita sob leituras de Hannah Arendt.  

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

25/05/2017 
Casa da bolsista 

13:00 às 18:00 
 

Desenvolvimento do relato de experiência da oficina "A 
propaganda no surgimento do Poder Totalitário" feita sob 

leituras de Hannah Arendt. 

 

Todos os bolsistas, 

supervisores e 
coordenadores do PIBID- 
Filsoofia. 

08/05/2017 

Unioeste -  sala 04 
14:00 às 17:00 

Informação e redistribuição das equipes, informes e outros 

assuntos.  

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

09/05/2017 
Casa da bolsista 
13:00 às 17:00 

 

Estudo sobre a elaboração do projeto, pesquisa sobre ideias 
e materiais didáticos que podem ser utilizados. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015268298499&fref=gs&dti=279210342244547&hc_location=group
https://www.facebook.com/ruan.felipe.3998?fref=gs&dti=279210342244547&hc_location=group
https://www.facebook.com/ruan.felipe.3998?fref=gs&dti=279210342244547&hc_location=group
https://www.facebook.com/pamela.elger?fref=gs&dti=279210342244547&hc_location=group
https://www.facebook.com/professorjorgebregolato?fref=gs&dti=279210342244547&hc_location=group
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Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

10/05/2017 
Casa da bolsista 
08:00 às 11:00 

 

Estudo sobre a elaboração do projeto, pesquisa sobre ideias 
e materiais didáticos que podem ser utilizados. 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

18/05/2017 
Casa da bolsista 

14:00 às 17:00 
 

Estudo sobre a elaboração do projeto, pesquisa sobre ideias 
e materiais didáticos que podem ser utilizados. 

 

Reunião no colegio  23/05/2017,hora: 

14:oo as 17:00, 

Colégio Estadual 

Jardim Europa  

A reunião teve como tema a organização dos horários de 

observação de aulas. 

 

Grupo de Extensão 
Itinerante , alunos do 4° 

ano da Graduação e 
coordenadora Nelsi 

Kistemacher Welter. 
 

25/05/2017 
Unioeste – sala do 

Nufope 
14:00 às 17:00 

Reunião sobre o projeto a ser elaborado para aplicar nas 
escolas estaduais de Toledo e região. 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

26/05/2017 
Casa da bolsista 

14:00 às 17:00 
 

Estudo sobre a elaboração do projeto, pesquisa sobre ideias 
e materiais didáticos que podem ser utilizados no projeto de 

extensão do grupo PIBID- Itinerante. 

 

Todos os bolsistas, 
supervisores e 

coordenadores do PIBID- 
Filsoofia. 

 
 

29/05/2017 
Unioeste - sala 01 

Bloco B 
14:00 às 17:00 

Palestra com a prof. Célia e a prof. Michelle trabalhando 
sobre as intervenções e metodologias do ensino de filosofia. 
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Grupo de Extensão 
Itinerante , alunos do 4° 
ano da Graduação e 

coordenadora Nelsi 
Kistemacher Welter. 

 

29/05/2017 
Unioeste -  sala do 
PIBID 

17:00 às 19:00 

Reunião sobre o projeto a ser elaborado para aplicação nas 
escolas estaduais de Toledo e região. 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

30/05/2017 
Casa da bolsista 

19:00 às 22:00 
 

Preenchimento de relatório e pesquisa de materiais e 
bibliografias para projeto de extensão do grupo PIBID -

Itinerante. 

 

Grupo de Extensão 
Itinerante , alunos do 4° 
ano da Graduação e 

coordenadora Nelsi 
Kistemacher Welter. 

 

06/06/2017 
Unioeste -  sala 
Cleusa 

16:00 às 19:00 

Reunião sobre o projeto a ser elaborado para aplicar nas 
escolas estaduais de Toledo e região, produção do projeto 
para protocolar e enviar para Pró–Reitoria de Extensão 

(PROEX). 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

08/06/2017 
Casa da bolsista 

14:00 às 19:00 
 

Estudo sobre a elaboração da oficina e materias 
informativos do projeto de extensão do grupo PIBID -

Itinerante. 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

09/06/2017 
Casa da bolsista 

08:30 às 10:30 
 

Estudo sobre a elaboração da oficina e materias 
informativos do projeto de extensão do grupo PIBID-

Itinerante. 

 

Refletindo a partir da 

imagens da filosofia com 
cinema. com os prof. e 
todos os alunos que 

participam do pibid. 

Reunião na unioeste 

sala cleuza 
12/06/2017 
hora: 14:00 as 17:00 

1º momento; uma experiência pedagógica de ensino de 

filosofia e o cinema.  
2º momento: orientação do trabalho com o filme. 
3º momento: orientação para o trabalho com o texto. 
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Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

13/06/2017 
Casa da bolsista 
08:30 às 10:30 

 

Estudo sobre a elaboração da oficina e materias 
informativos do projeto de extensão do grupo PIBID -
Itinerante. Desenvolvimento de resumos. 

 

Grupo de Extensão 

Itinerante , alunos do 4° 
ano da Graduação e 
coordenadora Nelsi 

Kistemacher Welter. 
 

13/06/2017 

Unioeste -  sala 
Cleusa 
16:00 às 19:00 

Reunião sobre o projeto a ser elaborado nos colégios 

publicos de Toledo e região, planejamento e criação da 
oficina didática a ser aplicada.  

 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
13/06/2017 

Casa da bolsista 
20:30 às 23;00 

 

Estudo sobre a elaboração da oficina e materias 

informativos do projeto de extensão do grupo PIBID -
Itinerante. Desenvolvimento de resumos. 
Preenchimento de relatório. 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

15/06/2017 
Casa da bolsista 
08:30 às 09:30 

 

Estudo sobre a elaboração da oficina e materias 
informativos do projeto de extensão do grupo PIBID -
Itinerante. Desenvolvimento de resumos. 

 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

16/06/2017 

Casa da bolsista 
10:00 às 12:00 
 

Estudo sobre a elaboração da oficina e materias 

informativos do projeto de extensão do grupo PIBID -
Itinerante. 

 

REUNIÃO DOS GRUPOS 

EUROPA E PREMEN COM 

OS COORDENADORES DO 

PIBID. 

Unioeste, na sala 02 

bloco ‘e’,19/06/2017 
hora: 14:00 as 17:00 

Início das apresentações e propostas sobre a temática 

“Filosfia e Cinema” 

 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 
 

22/06/2017 
Casa da bolsista 
14:00 às 17:00 

Estudo para preparação da oficina didática do Grupo PIBID 
– Itinerante. 

 

REUNIÃO DO GRUPO 

PIBID E 

COORDENADORES E 

SUPERVISORAS DOS  

Unioeste, na sala 01 
bloco ‘e’,26/06/2017 
hora: 14:00 as 17:00 

A reunião teve como foco propostas de filmes a serem 

trabalhados no Projeto sobre “Filosofia e Cinema”. Foi feita a 

escolha dos filmes, sugestões de trabalho e divisões dos 

grupos para o desenvolvimento do trabalho. 
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COLÉGIOS EUROPA E 

PREMEN. 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 
 

27/06/2017 
Casa da bolsista 
14:00 às 18:00 

 

Estudo para preparação da oficina didática do Grupo PIBID 
– Itinerante. 
Preenchimento de relatório. 

 

REUNIÃO DOS GRUPOS 

DO EUROPA E PREMEN, 

COM COORDENADORAS 

E SUPERVISORAS 

Unioeste, na sala 01 
bloco ‘e’,03/07/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

Apresentação das propostas de filmes.  

Grupo de Extensão 

Itinerante , alunos do 4° 
ano da Graduação. 
 

04/07/2017 

Unioeste -  sala 
Cleusa 
16:00 às 19:00 

Reunião para dialogar a respeito do que já foi produzido 

para a oficina, foi conversado e separado em grupos. Uma 
parte do grupo ficou resposnavel por reestruturar e 
fudamentar a oficina e outra parte para elaborar o folder do 

curso e página online que contará com todas as informações 
referentes ao projeto. 

 

 

X Jornada de Metafísica e 
Teoria do Conhecimento 
II Encontro Nacional de 

Fenomenologia 
V Encontro do GT de 

Fenomenologia da ANPOF 
 

05/07/2017 
Unioeste - 
miniauditorio 

14:00 às 18:00 

Autores discentes que estudam fenomenologia, tema das 
mesas: Merleua-Ponty,Sartre, Bergson e Heidegger. 
 

 

X Jornada de Metafísica e 
Teoria do Conhecimento 

II Encontro Nacional de 
Fenomenologia 

V Encontro do GT de 
Fenomenologia da ANPOF 
 

06/07/2017 
Unioeste - 

miniauditorio 
14:00 às 17:00 

Palestra de fenomenologia com os autores: 
Marcos A. Fernandes- Intuição categorial, verdade e ser. 

Ericson S. Falabretti- Democracia e política. 
Daniel Rodrigues Ramos- Amor e conhecimento em Max 

Scheler. 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

06/07/2017 
Casa da bolsista 

Leituras para contribuir na oficina do projeto itinerante e 
leitura para melhor elaborar a produção do texto para o 
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 19:00 às 22:00 
 

manual da escola. 

Reunião do grupo do pibid  

Europa e Premen 

coordenadores e 

supervisoras. 

Unioeste, na sala 01 

bloco ‘e’ 10/07/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

Reunião para discussão e elaboração da oficina Carol. 

 

 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

14/07/2017 

Casa da bolsista 
14:00 às 18:00 

 

Leitura para oficina do grupo PIBID Itinerante.  

Reunião com participação 

do grupos Jardim Europa 

e Premen,supervisoras e 

coordenadores do pibid. 

Unioete, na sala 01 

bloco ‘e’ 16/07/2017 

hora: 14:00 as 17:00. 

Reunidos para apresentação das propostas do projeto 

filosofia e cinema, coordenado pelas professoras Célia 

Benvenho, Michelle Cabral e supervisora Marcia Cristina R. 

da Silva. 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

 

17/07/2017 
Casa da bolsista 

13:00 às 18:00 
 

Leitura e busca de bibliografia para oficina do grupo PIBID 
Itinerante. 

Preenchimento de relatório. 

 

Reunião do grupo Jardim 

Europa com a 

coordenadora Célia. 

Unioeste, sala 02 

bloco ‘e’ 24/07/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

Definições dos temas transversais e divisões dos trabalhos 

com a oficina no grupos. 

 

Grupo de Extensão 

Itinerante , alunos do 4° 
ano da Graduação e 

coordenadora Nelsi 
Kistemacher Welter. 
 

25/07/2017 

Unioeste  
14:00 às 17:00 

 

Foi trabalhado no projeto da oficina conforme a correção da 

coordenadora Nelsi Welter. 

 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

26/07/2017 

Casa da bolsista 
13:00 às 18:30 

 

Leitura e produção de resumos para oficina do grupo PIBID 

Itinerante. 

 

Reunião do grupo Jardim 

Europa com as 

Unioeste, na sala 02 

bloco ‘e’ 31/07/2017 

Discussão sobre as atividades a serem desenvolvidas nos 

projetos da oficina. 
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coordenadoras e 

supervisoras. 

hora: 14:00 as 17:00 

Bolsista e equipe PIBID na 
Semana Acadêmica de 
Filosofia. 

02/08/2017 
Unioeste  
07:30 às 11:00 

 

Bolsista trabalhando na distribuição do lanche e da água 
durante a Semana Acadêmica de Filosofia. 
 

 

Apresentação de oficina 
didática na Semana 

Acadêmica- Ana Barbosa, 
Pamela Elger e Gustavo 

Rondis. 
 

04/08/2017 
Unioeste 

08:20 às 09:45 

As acadêmicas bolsistas ID Ana Barbosa e Pamela 
Elger junto com o acadêmico bolsista ID  Gustavo 

Rondis apresentaram a oficina didática de Filosofia Política: 
"O Homem é em sua essência um animal político? ". 

 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

08/08/2017 
Casa da bolsista 

14:00 às 15:00 
 

Leitura para oficina do grupo PIBID Itinerante e da escola.  

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

10/08/2017 

Casa da bolsista 
14:00 às 16:00 
 

Leitura para oficina do grupo PIBID Itinerante e  da escola.   

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

14/08/2017 

Casa da bolsista 
01:30 às 17:00 

 

Leitura para oficina do grupo PIBID Itinerante e da escola.   

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

 

15/08/2017 
Casa da bolsista 

14:00 às 17:00 
 

Leitura para oficina do grupo PIBID Itinerante e da escola.   

V Encontro do PIBID-
UNIOESTE 

22/08/2017 
UNIOESTE- campus 

Cascavel 
13:30 às 17:00 

 

A bolsista particpou como ouvinte das palestras.  

Reunião do grupos do 

pibid Jardim Europa e 

Unioeste, sala 01 
bloco ‘e’ 28/08/2017 

Ajustes e finalização das oficinas filosofia e cinema.  

https://www.facebook.com/anaclaudia.barbosanunes?fref=gs&hc_location=group_member_profile
https://www.facebook.com/pamela.elger?fref=gs&hc_location=group_member_profile
https://www.facebook.com/pamela.elger?fref=gs&hc_location=group_member_profile
https://www.facebook.com/gustavo.rondis?fref=gs&hc_location=group_member_profile
https://www.facebook.com/gustavo.rondis?fref=gs&hc_location=group_member_profile
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Premen e coordenadoras hora: 14:00 as 17:00 

Grupo de Extensão 

Itinerante , alunos do 4° 
ano da Graduação. 

 

29/08/2017 

PREMEM 
07:30 às 13:30 

 

Durante a feira das Universidades no estande da 

UNIOESTE, a bolsista ID  Pâmela juntamente com bolsistas 
do PET apresentaram o curso de Filosofia aos alunos do 

Ensino Médio das escolas de Toledo e região. O diálogo 
além de explicar a respeito da graduação de Licenciatura em 
Filosofia : duração, disciplinas, importância social; também 

ocorreu a explicação das bolsas: PIBID, PET e PIBIC; 
conversa sobre o Mestrado e Doutorado que também temos 

em Filosofia na Unioeste. Durante as conversas também foi  
demonstrado a  importância do papel social da UNIOESTE, 
uma universidade pública, gratuita e de qualidade. 

 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela 

 

31/08/2017 
Casa da bolsista 

14:00 às 17:00 
 

Leitura e separação de materiais para elaboração da oficina 
Carol no Jardim Europa. 

 

Reunião dos grupos do 

pibid Jardim Europa e 

Premen, com 

coordenadoras e 

supervisoras dos colégios. 

Unioete, sala 02 

bloco ‘e’ 04/09/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

Oficina filosofia e cinema, apresentação do trabalho de  

metodologia da oficina. 

 

Grupo de Extensão 
Itinerante , alunos do 4° 
ano da Graduação e 

coordenadora Nelsi 
Kistemacher Welter. 

 

05/09/2017 
Unioeste – sala 04 
14:00 às 17:00 

 

O encontro teve o objetivo de ajustar os últimos detalhes do 
projeto para posteriormente aplicarmos nas escolas. A ideia 
central do projeto é divulgar o curso e a Unioeste nas 

escolas que o subprojeto filosofia não está inserido, as 
atividades do projeto serão aplicadas no município de 

Toledo e região. 
 

 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

06/09/2017 

Casa da bolsista 
13:00 às 17:00 
 

Leitura e separação de materiais para elaboração da oficina 

Carol no Jardim Europa. 

 

Reunião com os grupos do Unioeste, sala 02 Apresentação e ajustes finais da oficina de filosofia e cinema  
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pibid Jardim Europa e 

Premen coordenadoras e 

supervisoras. 

bloco ‘e’ 11/09/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

e discussão sobre futuras atividades a serem desenvolvidas  

nas escolas. 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

 

12/09/2017 
Casa da bolsista 

14:00 às 17:00 
 

Leitura e separação de materiais para elaboração da oficina 
Carol no Jardim Europa. 

 

 Reunião dos grupos de 

filosofia do Jardim Europa  

Premen  coordenadoras e 

supervisoras. 

unioeste, sala 02 

bloco ‘e’ 18/09/2017 

hora 14:00 as 17:00 

Finalização e ajustes nos temas abordados e finalização dos 

vídeos para a intervenção da oficina de filosofia e cinema. 

 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

18/09/2017 

Casa da bolsista 
18:00 às 20:00 

 

Leitura e separação de materiais para elaboração da oficina 

Carol no Jardim Europa. 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 
 

21/09/2017 
Casa da bolsista 
14:00 às 17:00 

 

Preparação para aplicar a oficina.  

Reunião com o grupo da 

escola Jardim Europa e 

coordenadoras e 

supervisoras. 

Unioeste, sala 02 

bloco ‘e’ 25/09/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

Apresentaçoes idividuais de cada grupo sobre o projeto 

filosofia e cinema e finalizaçõ dos trabalhos abordados. 

 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

26/09/2017 

Casa da bolsista 
14:00 às 17:00 
 

Preparação para aplicar a oficina, correções e 

preenchimento de relatório. 

 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

27/09/2017 

Casa da bolsista 
14:00 às 17:00 

 

Preparação para aplicar a oficina, correções e 

preenchimento de relatório. 

 

Reunião com a 

coodenadora Michelle. 

Unioeste, sala 02 

bloco ‘e’ 02/10/2017 

Abordagem para apresentação do projeto filosofia e cinema 

na escola jardim europa. 
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hora: 14:00 as 17:00 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

03/10/2017 

Casa da bolsista 
14:00 às 19:00 

 

Preparação para aplicar a oficina.  

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

 

03/10/2017 
Casa da bolsista 

08:00 às 11:00 
 

Preparação para aplicar a oficina, separação e de materiais, 
revisão do que será levado para a oficina. 

 

Reunião dos grupos do 

pibid Jardim Europa e 

Premen  com a 

coordenadora. 

Unioeste, sala 03 do 

bloco ‘e’ 09/10/2017 

hora 14:00 as 17:00 

Apresentação da oficina ‘Carol’ para os demais bolsistas 

presentes. 

 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

10/10/2017 

Casa da bolsista 
14:00 às 17:00 

 

Levantamento de erros e auto-avaliação da aplicação da 

oficina, leitura das criticas. 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 
 

11/10/2017 
Casa da bolsista 
14:00 às 17:00 

 

Desenvolvimento de textos para serem usados na 
fundamentação do relato, e preenchimento de relatório. 

 

Apresentação da oficina 

na escola com a 

coordenadora Célia 

Benvenho, professora 

Marcia R. da Silva e os 

alunos. 

Na escola Jardim 

Europa, 18/10/2017 

hora: 9:20 as 11:40 

Oficina de filosofia e cinema ‘Carol’ tema transversais de 

gênero da obra do filósofo Stuart Mill. (1869) 

 

Acadêmicas bolsistas ID 

Ana Barbosa e Pamela 
Elger junto com o 

acadêmico bolsista ID 
Gustavo Rondis, contando 
com a participação e 

18/10/2017 

Colégio Estadual 
Esperança Favaretto 

Covatti  
18:50 às 20:30 

Apresentação da oficina didática de Filosofia Política: "O 

Homem é em sua essência um animal político? ", a oficina 
foi apresentada aos alunos do 2° ano e 3° ano, contamos 

com a participação das professoras da escola. A oficina 
aconteceu com o apoio e oportunidade realizada pela 
supervisora do PIBID Cristiane Cemin, durante a oficina 
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supervisão da professora 
Cristiane Cemin. 

contamos com a participação do acadêmico bolsista ID 
Lincoln Carvalho. O tema da oficina era sobre evento 
filosófico de Filosofia Política, com a mesa redonda em que 

os palestrantes foram o filósofo grego antigo Aristóteles e a 
filósofa judia alemã da contemporaneidade Hannah Arendt, 

cada filósofo explicou seus pensamentos sobre a política e 
sobre a essência do homem. Foi realizado em forma de 
teatro dialogando em todos os momentos com os alunos, 

contando com a participação da mediadora da mesa 
professora Pâmela. Na elaboração da oficina contamos com 

o apoio e participação da acadêmica bolsista ID Andressa 
Cizini das coordenadoras do PIBID Célia Benvenho e Nelsi 
Kistemacher. 

 
Reunião com a  
professora Cèlia 

Benvenho, Marcia R. da 
silva. 

Unioeste, sala do 
pibid 23/10/2017 hora 

14:00 as 17:00 

Desenvolvimento do relato da apresentação da oficina e da 
experiência com os alunos. 

 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

29/10/2017 

Casa da bolsista 
13:00 às 18:00 
 

Desenvolvimento do relato da apresentação da oficina, e 

preenchimento de relatório. 

 

Reuniâo da equipe da 

oficina. 

Unioeste, sala do 

PIBID,30/10/2017 
hora: 14:00 as 17:00 

Oganização do material para as próximas apresentações da 

oficina filosofia e cinema. 

 

Bolsista e equipe PIBID na 

Semana Acadêmica de 
Filosofia. 
 

09/11/2017 

UNIOESTE 
07:30 às 11:00 
 

Bolsista trabalhando na organização da sala do lanche 

durante o Simpósio de Filosofia da UNIOESTE. 

 

Apresentação de 
Comunicação no Simpósio 
de Filosofia Moderna e 

Contemporânea. 
 

09/11/2017 
Unioeste- sala 10 
Bloco E. 

14:00 às 18:00 

Participação como ouvinte das comunicações e 
apresentação da comunicação “Deleuze e o ensino de 
filosofia”: papel do professor, preparação e planejamento de 

aulas. 

 

Estudos individuais da 13/11/2017 Preparação e estudo da oficina “Carol”  
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bolsista ID- Pâmela. 
 

Em casa 
13:30 às 17:00 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

14/11/2017 

Em casa 
13:30 às 17:00 

Preparação e estudo da oficina “Carol”   

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

 

15/11/2017 
18:00 às 19:00. 

Preenchimento de relatório.  

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

 

13/11/2017 
Em casa 

13:30 às 17:00 

Preparação e estudo da oficina “Carol”   

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

 

14/11/2017 
Em casa 

13:30 às 17:00 

Preparação e estudo da oficina “Carol” e atividade a ser 
desenvolvida pelo projeto itinerante. 

 

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 
 

21/11/2017 
Em casa 
13:30 às 17:00 

Estudo e pesquisa para apresentação da oficina do projeto 
itinerante. 

 

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

22/11/2017 

18:00 às 19:00. 

Preenchimento de relatório.  

Estudos individuais da 

bolsista ID- Pâmela. 
 

23/11/2017 

18:00 às 19:00. 

Estudo e preparação para a apresentação da oficina do 

projeto itinerante. 

 

Encontro Geral do grupo 

PIBID com o coordenadora 
Michelle para 
regularização dos 

relatórios. 

27/11/2017 

15:00 às 17:00. 

Regularização dos relatórios.  

Estudos individuais da 
bolsista ID- Pâmela. 

 

29/11/2017 
18:00 às 19:00. 

Preenchimento e correção do relatório de atividades do ano 
de 2017. 

 

Encontro Geral do grupo 
PIBID com o coordenadora 
Michelle para 

regularização dos 

27/11/2017 
15:00 às 17:00. 

Regularização e entrega dos relatórios.  
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relatórios. 

    

 

 

 

 


