
OBSERVAÇÃO NA SALA DE AULA 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS – INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 
NOME DO BOLSISTA: RENILDO AMARAL 

 

ESCOLA CONVENIADA: 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 

1. refletindo a partir da imagens 
da filosofia com cinema. com os 
prof. e todos os alunos que 
participam do pibid. 

reunião na unioeste 
sala dileuza 
12/06/2017 
hora: 14:00 as 17:00 

1-momento; uma experiência pedagógica de ensino de filosofia e o 
cinema.  

2-momento: orientação do trabalho com o filme.  

3-momento: orientação para o trabalho com o texto.  

 

2. observação em sala de aula, 
experiêncea. 

na escola jardim 
europa,14/06/2017 
 
hora: 7:30 as 8:20 

tema abordado pela professora, os pre-socráticos.  

3.pesquisa para futuras 
interveções. 

unioeste, sala 
laboratório 
15/06/2017 hora: 7:30 
as 12:00 

escolha de temas para aplicações da intervenções.  

4. observação em sala de aula. na escola jardim 
europa,15/06/2017 
 
hora: 9:20 as 10:10 

tema abordado pela professora, os pre-socráticos.  



5. pesquisa e relatório. unioeste, sala 
laboratório 
17/06/2017 hora: 
14:00 as 16:30 

relatório e pesquisa para intervenções.  

6. 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 

apresentação das propostas dos filmes  

7. observação em sala de aula. na escola jardim 
europa,21/06/2017 
hora: 7:30 as 9:10 

tema apresentados para os alunos,tales de mileto e heraclito.  

8. pesquisa de filmes 
relacionados. 

unioeste, sala 
laboratório 
22/06/2017 hora: 
13:30 as 17:00 

pesquisas dos filmes e dos conceitos filosóficos de cada filmes 
propostos para a oficina. 

 

9. relatório unioeste, sala 
laboratório 
24/06/2017 hora: 
14:00 as 15:50 

relatório das observações e atividades da semana.  

10. reunião do grupo pibid e 
coordenadores e supervisoras 
dos colegios europa e premen. 

unioeste, na sala 01 
bloco ‘e’,26/062017 
hora: 14:00 as 17:00 

escolha dos filmes sujestões e divisões dos grupos  

11. observação em sala de aula. na escola jardim 
europa,28/06/2017 
hora: 7:30 as 9:10 

aplicação de prova de filosofia do tema pre-socráticos  



12. pesquisa. unioeste, sala 
laboratório 
29/06/2017 hora: 
13:30 as 17:00 

escolha do filme para oficina de filosofia e cinema e dos conceitos 
filosóficos. 

 

13. relatório de atividades. unioeste, sala 
laboratório 
30/0602017 hora: 
14:00 as 15:50 

relatório das atividades da semana e pesquisa dos temas abordados do 
filmes. 

 

14. 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  

pesquisa de temas para 
intervenções. 

unioeste, sala 
laboratório 
04/07/2017 hora: 
13:30 as 17:00  

pesquisa dos temas para intervenções dos livros didáticos.  

15. obs: trbalho da trilha sonora ( 
o que é o amor) em sala de aula. 

na escola jardim 
europa,05/07/2017 
hora: 7:30 as 8:20 

tema o que é o amor.  

16. observação em sala de aula. na escola jardim 
europa,06/07/2017 
 
hora: 9:30 as 10:10 

trabalho sobre a apresentação da trilha sonora o que é o amor.   

17. reatório e pesquisa das 
atividades. 

unioeste, sala 
laboratório 
07/07/2017 hora: 
14:00 as 17:00 

tema para intervenção e relatório de atividades.  



18. 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 elaboração da oficina filosofia e cinema.  

19. reunião do grupo da oficina. unioeste, sala de 
estudo 11/07/2017 
hora: 13:00 as 17:00 

elaboração de atividade de cada um dos participante do grupo.   

31. preparação de matérial para 
o v encontro do pibid. 

unioeste, sala de 
pesquisa 14/08/2017 
hora: 14:00 as 17:00 

organização de slide e matérial a ser usado no v encotro do pibid 
cascavel paraná.  

 

32. reajustes finais dos trabalho 
com a oficina. 

unioeste sala de 
estudo 15/08/2017 
hora: 13:30 as 17:00 

finalizando os slides e revisando.  

33. final do trabalho de 
preparação do v encontro pibid. 

unioeste, sala de 
laboratório de 
pesquisa 16/08/02017 
hora: 14:00 as 17:00 

final dos trabalhos de programação do v encontro do pibid de cascavel 
pr. 

 

34. relatório das atividades. unioeste, sala de 
estudo 18/08/2017 
hora: 14:00 as 15:50 

relatório de atividades final do v encoto pibib.  

35. reunião dos grupos pibid 
jardim europa e premen e 
cordenadoras e supervisoras. 

unioeste sala 2 bloco 
“e” 21/08/2017 hora: 
14:00 as 17:00 

preparação e orientação par o v encontro pibid que acontecerá no dia 
22/08/2017 em cascavel. 

 



36. apresentação do v encontro 
do pibid em cascavel. 

unioeste 
cascavel,22/08/2017 
hora: 7:30 as 17:00 

apresentação e explicação da oficina que será aplicada no colégio 
jardim europa toledo pr, sobre o filma carol, abordando o tema 
transversal gênero, com base no filosofo sturt mill, em sua obra a 
sujeição das mulheres (1869). 

 

37. intervençaõ na escola, em 
sala de aula. 

na escola jardim 
europa, 23/08/2017 
hora: 8:20 as 9:10 

temas apresentados alegoria da caverna.  

38. relatório de atividades. unioeste, sala 
laboratório 
26/08/2017 hora: 
14:00 as 15:00 

relatório das atividades da semana.  

39. reunião do grupos do pibid 

jardim europa e premen e 

coordenadoras e supervisoras. 

unioeste, sala 01 
bloco ‘e’ 28/08/2017 
hora: 14:00 as 17:00 

ajustes e finalização da oficina filosofia e cinema.  

40. trabalho individual de ajustes 

na oficina. 

unioeste, sala de 
pesquisa laboratório 
29/08/2017 hora: 
13:30 as 17:00 

reajustando e finalizando a oficina de filosofia e cinema.  

41. planejamento de material 

para intervenções. 

unioeste sala de 
laboratório 30/082017 
hora: 13:30 as 17:00 

plano de inervenção e pesquisa de matérial didático a ser aplicado.  

42. relatório.  unioeste sala de 
laboratório 
01/09/2017 hora: 
14:00 as 15:30 

relatório das atividades da semana.  

43. 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. 

 



44.observação em sala de aula. na escola jardim 

europa 06/09/2017 

hora: 07:30 as 09:10 

matérial didático usado e sobre alegoria de platão.  

45. pesquisa de matérial didático 

para intervenções. 

unioete, sala de 

laboratório 

07/09/2017 hora: 

13:30 as 17:00 

estudo e pesquisa de matérial didático para próximas intervenções.   

46. preparação de matérial e 

relatório. 

unioeste, sala de 

laboratório 

08/09/2017 hora: 

14:00 as 17:00 

preparando matérial didáticos de intervenção e relatório das atividades.   

47. reunião com os grupos do 

pibid jardim europa e premen 

coordenadoras e supervisoras. 

unioeste, sala 02 

bloco ‘e’ 11/09/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

apresentação e ajustes finai da oficina de filosofia e cinema e futuras 

intervenções nas escolas. 

 

48. ajustes da oficina e pesqisa. unioeste, sala de 

laboratório 

12/09/2017 hora: 

14:00 as 17:00 

ajustes finais da oficina individual por partes de cada integrante.  

49. revisão dos reajustes finais da 

oficina. 

unioeste sala de 

estudo 13/09/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

revisão completa dos trabalhos de amontagens da oficina por parte de 

cada participante. 

 

observação em sala de aula. na escola jardim 

europa 13/09/2017 

hora: 08:20 as 09:10 

tema didáticos de platão e aristóteles.  



50. observação em sala de aula. na escola jardim 

europa, 14/09/2017 

hora: 8:20 as 9:10 

tema platão e aristóteles.  

51. relatório. unioeste sala de 

laboratório 

15/09/2017 hora: 

14:00 as 15:00 

relatório das atividades da semana.  

52. 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 videos para 

as intervenção da oficina de filosofia e cinema. 

 

53. pesquisa de matérial 

didáticos. 

unioeste, sala de 

laboratório 

19/0902017 hora: 

14:00 as 17:00 

pesquisa de matérial didáticos para próximas intervenções.  

54. observação em sala de aula. na escola jardim 

europa, 20/09/2017 

hora 8:20 as 9:10 

tema filosofia do conhecimento.   

55. observação em sala de aula.  na escola jardim 

europa 21/09/2017 

hora: 10:50 as 11:40 

matérial didáticos usados foi filosofia do conhecimento.   

56. pesquisa sobre o tema 

filosofia do conhecimento. 

unioeste, sala de 

laboratório 

22/09/02017 hora: 

7:30 as 11:30 

pesquisa para intervenção tema filosofia do conhecimento.  



57. relatório. unioeste, sala de 

laboratório 

22/09/2017 hora: 

14:00 as 15:00 

relatório de atividades da semana.  

58. 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 

apresentações idividuais de cada grupo sobre o projeto filosofia e 

cinema e finalizaçõ dos trabalhos abordados. 

 

59. preparação de material para 

apresentação da oficina nas 

escolas. 

unioeste, sala do pibid 

26/09/2017 hora: 

14:00 as 17:00 

preparar e organizar matérias para apresentações nas escolas.   

60. atividades de pesquisas de 

frases conceituais. 

unioeste, sala de 

laboratório 

27/09/2017 hora: 

14:00 as 17:00 

pesquisar frases de conceitos filosóficos relacionado ao tema do filme 

da oficina para questionamentos em salas de aula. 

 

61. observação em sala de aula. na escola jardim 

europa, 27/09/2017 

hora: 8:20 as 9:10 

tema continuação da filosofia do conhecimento.   

62. relatório. unioeste, sala de 

laboratório 

29/09/2017 hora: 

14:00 as 15:00 

relatório das atividades.  

63. reunião com a coodenadora 

michelle. 

unioeste, sala 02 bloco 

‘e’ 02/10/2017 hora: 

14:00 as 17:0 

abordagem para apresentação do projeto filosofia e cinema na escola 

jardim europa. 

 

 
 



 
 
 

64. preparando e ajustando 

matérial. 

unioete, sala de 

estudo 03/10/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

reunindo matérial e ajustando os slide para intervenção.   

65. intervenção realizada  na 

escola. 

na escola jardim 

europa,04/10/2017 

hora: 8:20 as 9:10 

interveção realizada com os alunos do primeiro ano do curso técnico em 

informática do jardim europa, introdução ao tipos de conhecimento.  

 

66. atividades com pesquisa e 

elaboração de planos de 

intervenção. 

unioeste, sala 

laboratório de 

pesquisa 05/10/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

pesquisa e elaboração de planos de intervenções.  

67.relatório. unioeste, sala de 

laboratório 

06/10/2017 hora: 

14:00 as 15:00 

relatório de atividades da semana.  

68. reunião dos grupos do pibid 

jardim europa e premen  com a 

coordenadoras e supervisoras. 

unioeste, sala 03 do 

bloco ‘e’ 09/10/2017 

hora 14:00 as 17:00 

apresentação da oficina ‘carol’ para os demais bolsistas presentes.  

69. reorganização de apresentação 

da oficina. 

unioeste, sala de 

estuda 10/10/2017 

hora14:00 as 17:00 

reorganização de material e revisão para apresentação da oficina na 

escola jardim europa. 

 

70. observação em sala de aula. na escola jardim 

europa, 11/10/2017 

hora: 10:40 as 11:40 

tema metafísica de aristóteles , do ser enquanto ser.   



71. pesquisa sobre metafísica para 

intervenção. 

unioeste, sala de 

laboratório 

12/10/2017 hora: 

14:00 as 17:00 

pesquisa e criação de slide do tema metafísica de aristóteles “do ser 

enquanto ser.” 

 

72. relatório. unioeste, sala de 

laboratório 

13/10/2017 hora: 

14:00 as 15:20 

relatório das atividades da semana.  

73. reunião com os grupos jardim 

europa e premen com as 

coordenadoras e supervisoras. 

unioeste, sala 02 bloco 

‘e” 16/10/2017 hora: 

14:00 as 17:00 

projeto filosofia e cinema, estiveram reunidos com as cordenadoras 

célia benvenho e michelle cabral, para trabalhar os ultimos ajustes das 

oficinas que seram apresentadas nos colégios europa e premen.  

 

74. 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 filosofo sturt mill. (1869) 

 

74. reavaliação individual da 

apresentação da oficina. 

unioeste, sala de 

estudo 19/10/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

reavaliação dos comportamentos dos alunos e de como foram 

abordados os conceitos do filme apresentados e o questionamentos.  

 

75. relatório e ajustes da 

apresentação da oficina. 

unioeste, sala de 

laboratório 

20/10/2017 hora: 

14:00 as 16:00 

relatório e ajustes finais da apresentação da oficina de filosofia e 

cinema do projeto extensão. 

 

76. reunião com a cèlia benvenho, 

marcia r. da silva, renildo amaral, 

henrique pacheco e pâmela 

unioeste, sala do pibid 

23/10/2017 hora 

14:00 as 17:00 

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



77. organização do material da 

oficina. 

unioeste, sala de 

estudos 24/10/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

organizar e preparar matérial para próximas apresentações da oficina 

nas escolas. 

 

78.observação em sala de aula. na escola jardim 

europa, 25/10/2017 

hora: 10:50 as 11:40 

tema didático metafísica de aristóteles.  

79. pesquisa e matérial para 

intervenção. 

unioeste, sala de 

laboratório 

26/10/2017 hora: 

14:00 as 17:00 

pesquisas para próxima intervenção na escola jardim europa com a 

turma do primeiro ano. 

 

80. relatório de atividades. unioeste, sala de 

laboratório 

27/10/2017 

relatório das atividades da semana.  

81. reuniâo da equipe da oficina. unioeste, sala do 

pibid,30/10/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

organização do material para as próximas apresentações da oficina 

filosofia e cinema. 

 

82. pesquisa de intervenção. unioeste, sala de 

laboratório 

31/10/2017 hora: 

13:30 as 17:00 

pesquisa para próxima intervenção na escola jardim europa com os 

tema: lógica, alforismo pascal, falácias. 

 

83. obsevação em sala de aula. na escola jardim 

europa,01/11/2017 

hora: 10:50 as 11:40 

tema metafísica de aristóteles  

84. pesquisa de matérial didáticos 

de lógica e falacia. 

unioeste, sala de 

laboratório 

03/11/2017 hora: 

07:00 as 11:30  

relacionar e organizar matérial para intervenção na escola jardim 

europa. 

 



85. relatório de atividades. unioeste, sala de 

laboratório 

03/11/2017 hora: 

14:00 as 15:00 

relatório de atividades da semana.  

87. semana do xxi simpósio 

unioeste toledo paraná. 

unioeste, mini 

auditório 06/11/2017 

hora: 19:30 - 20:30 

21:30 21:30 

cerimonia abertura. conferência: conciencia, fenemologia, del espírito 

de hegel. prof; dr.jacinto c. rivera rosales chacon – debate: moderador – 

prf. dr. luciano c. utteich. 

 

88. semana do xxi simpósio 

unioeste toledo paraná. 

unioeste, mini 

auditório 07/11/2017 

hora:  19:00-19:30 

19:30-20:30  20:30 -

21:30 21:30-22:30 

lançamentos de livro – conferencia: a elaboração heideggeriana do 

conceito de tempo entre 1915 e 1927 – prof. renato kirchener – conf: a 

apropriaçâo dopensamentode hedeggerpeldaseinanálise prof. dr. ana 

maria lopez calvo de feijoo – debate: moderadores prof. dr. roberto s. 

kahlmeyer- mertens e prof. dr. libanio cardoso neto.  

 

89. semana do xxi simpósio 

unioeste toledo paraná. 

unioeste, mini 

auditório 08/11/2017 

hora: 19:00-20:00 

20:00-21:00 22:00-

22:30 

videoconf: milagres e finalismo; dotratado teológico político até a 

ética.prof. dr. maria emanuela scribano – debate: moderadr – prof. dr. 

césar augusto battisti e prof. dr. stefano busellato. conferecia: a filosofia 

do direito e o formalismo ético kantiano prof. dr. flamarion tavares leite 

debate: moderador- prof. dr. rosalvo schutz. 

 

90. semana do xxi simpósio 

unioeste toledo paraná. 

unioeste, mini 

auditório 09/11/2017 

hora: 19:30-20:00 

20:00-21:00 21:00-

22:00 

apresentaçãoculturais: projeto teatro em ação – leitura dramatica da 

peça “o sobrinho de rameau” conferencia: “la cesta de saturno; de la 

ética del tributo a la política del impuesto” prof. dr. gonzalo aguirre 

debate: moderadora – profª. dr. ester maria dreher heuser. 

enceramento: prof. josé francisco de assis dias e prf.ª célia machado 

benvenho. 

 

91. relatório das atividades da 

semana. 

unioeste, sala de 

laboratório 

10/11/2017 hora: 

14:00 as 15:00 

relatório das atividades da semana.  



92. reorganização de planos de 

intervenção. 

unioeste, sala de 

laboratório 

13/11/2017 hora: 

14:00 as 17:00 

pesquisa e planos de interveção para ser aplicado na escola jardim 

europa. 

 

93. pesquisa de matérial didáticos 

para intevenção. 

unioeste, sala de 

laboratório 

14/11/2017 hora: 

14:00 as 17:00 

pesquisa de matérial didáticos e organização de slide para apresentação 

de intervençaõ na escola jardim europa. 

 

94. obsevação em sala de aula. na escola jardim 

europa,17/11/2017 

hora: 8:20 as 9:10 

aplicação de prova da metafísica de aristóteles  

95. relatório de atividades. unioeste, sala de 

laboratório 

17/11/2017 hora: 

14:00 as 15:00 

relatório de atividades da semana.  

96. pesquisas e estudos. unioeste, sala de 

estudos 20/11/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

estudo de metafísica de aristóteles.  

97. estudos e analises. unioeste, sala de 

estudos 21/11/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

continuidade do estudos de metafísica de aristóteles e analise “do ser 

equanto ser’ do livro iv da física aristótelica. 

 



98. pesquisa e slide de 

apresentação. 

unioeste, sala de 

estudos 22/11/2017 

hora: 14:00 as 17:00 

preparação de slide e etudo da física de aristóteles.  

99. obs: em sala de aula na escola jardim 

europa 24/11/2017 

hora: 8:20 as 9:10 

lógica, aforismo de pascal, falácias  

100. intervenção na escola jardim 

europa. 

na escola jardim 

europa 01/122017 

hora:08:20 as 09:10 

intervenção com os alunos do primeiro ano, com o tema: a lógica, 

alforismo de pascal,falácias. 

 

101. relatório das atividades. unioeste sala de 

laboratório 

01/12/2017 hora: 

14:00 as 15:00 

relatório das atividades da semana.  

102. reunião com os grupos do 

pibid, jardim europa e premen com 

as coordenadoras e supervisoras. 

unioeste, sala 02 bloco 

“e” 04/12/2017 hora: 

14:00 as 17:00 

entrega dos relatórios do final dos trabalhos, atividades e novas 

programações de intervenções possíveis. 

 

 
 

103. estudo individual. 

 

05/12/2017, hora: 14:00 

as 18:30, unioeste toledo. 

digitação do relatorio de atividades.  

 

104. observação na sala de 

aula 

06/12/2017, hora: 08:20 

as 09:10, unioeste toledo. 

provas de recuperação (lógica de pascal)  



105. estudo individual. 

 

07/12/2017, hora: 14:00 

as 18:30, unioeste toledo. 

digitação do relatorio de atividades  

106. observação na sala de 

aula 

08/12/2017, hora: 08:20 

as 09:10, unioeste toledo. 

revaliação dos trabalhos de tarefas em casa  

107. estudo individual. 

 

11/12/2017, hora: 14:00 

as 18:30, unioeste toledo. 

digitação do relatorio de atividades  

108. estudo individual. 

 

12/12/2017, hora: 14:00 

as 18:30, unioeste toledo. 

digitação do relatorio de atividades.  

109. estudo individual. 

 

13/12/2017, hora: 14:00 

as 18:30, unioeste toledo. 

digitação do relatorio de atividades.  

110. observação de aula. 

 
 

 

 

 

15/12/2017, hora: 8:20 as 
9:20, colégio estadual 

jardim europa. 

a professora deu continuidade sobre o conteudo de lógica.   

111.reunião na unioeste. 18/12/2017, hora: 14:00 

as 17:00, unioeste toledo. 

apresenção dos relatorio de atividades, coreção dos planos de 

intervenção e entre dos mesmos.  

 

 

orientações gerais 

 


