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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS – INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
 

                                            NOME DO BOLSISTA: Thaís Cristina da Silva 
 

                                            ESCOLA CONVENIADA: 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 

Estudos e pesquisas 

sobre possíveis projetos 

para serem desenvolvidos 

no Colégio Estadual 

Jardim Europa. 

 

Fevereiro/2017 

A atividade teve como objetivo pesquisar temas pertinentes 

à educação. Dessa forma, foi realizado leituras e pesquisas 

de vários temas para elencarmos e produzirmos o projeto.  

 

 

Oficinas didáticas: 

- "Gramsci: A escola que 

emergiu do cárcere" 

-"Uma leitura crítica da 

MP 746 e PEC 241 com 

base em John Rawls e 

Robert Nozick". 

 

 

20/03/201 

Local: UNIOESTE   

Horário: 14h às 17h 

A atividade consistiu em assistir a prévia das oficinas 

didáticas para então, todos juntos avaliarem e 

acrescentarem sugestões, para então, ser aplicadas nas 

referidas escolas. 
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Reunião equipe Jardim 

Europa 

 21/03/2017 

Local: Colégio 

Estadual Jardim 

Europa 

Horário:19h às 22h30 

Reunião com objetivode encaminhar as atividades que os 

bolsistas desenvolverão no primeiro semestre. 

 

Oficinas didáticas: 

“A propaganda no 

surgimento do poder 

totalitário” 

 

27/03/2017 

Local: UNIOESTE   

Horário: 14h às 17h 

A atividade consistiu em assistir a prévia das oficinas 

didáticas para então, todos juntos avaliarem e 

acrescentarem sugestões, para então, ser aplicadas nas 

referidas escolas. 

 

Reunião 04/04/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h30 

 

Reunião com objetivo de dar continuidade ao planejamento 

das atividades, distribuição de turmas, horários das 

intervenções e estudo do projeto filosofia e cinema. 

 

Leitura sobre o projeto 
filosofa e cinema. 

08/04/2017 

Local: Minha casa 

Horário: 15h às 17h 

Momento de estudo para a elaboração do projeto filosofia e 

cinema. 
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Reunião 10/04/2017 

Local: CEJE 

Horário: 14h às 17h 

 

Foi feito a leitura e estudo do texto: "Deleuze uma antologia 

do cinema". 

 

Reunião de avaliação 11/04/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 15h às 18h 

Reunião organizada pelos coordenadores do PIBID 

Filosofia, com o objetivo de avaliar as atividades e a oficina 

desenvolvida, bem como a atuação da professora 

supervisora e todos os bolsitas do CEJE. 

 

Reunião 

 

18/04/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h30 às 

17h00 

Levantamento bibliográfico, realizado na biblioteca da 

UNIOESTE,  para o projeto filosofia e cinema. 

 

Estudo dirigido 25/04/2017 

Local: Minha casa 

Horário: 19h às 21h 

Estudo desenvolvido, visando como trabalhar filmes e curta 

metragens em sala de aula. 
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Reunião geral 08/05/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

Nos reunimos na UNIOESTE para avisos e informações 

gerais e para conhecer a nova equipe. Na reunião tivemos a 

fala e orientações do professores coordenadores, Douglas e 

Nelsi. 

 

Observação de aula 09/05/2017 

Local: PREMEN 

Horário: 18h55 às 

20h35 

Primeiro dia das observações das turamas do 2º e 3º ADM 

(Técnico em administração) das 18h55 às 20h35 

 

Reunião na UNIOESTE 15/05/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

Reunião na UNIOESTE com as professoras coordenadoras, 

Célia e Michelle, sobre ajustes e informações sobre o grupo. 

 

 

Observação de aula 

 

 

 

 

 

 

16/05/2017 

Local: PREMEN 

Horário: 18h55 às 

20h35 

Observação das aulas de filosofia do 2º  e 3º ano do curso 

técnico em administração. 
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Reunião de equipe 22/05/2017 

Local: PREMEN 

Horário: 14h00 às 

17h00 

 

Reunião do PIBID, na escola, para decidir o projeto de 

extensão. 

 

Reunião de planejamento 29/05/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

 

Reunião de planejamento com as professoras orientadoras, 

Célia e Michelle. 

 

Observação  

 

 

 

 

30/05/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 18h55 às 

20h35 

Observação das aulas do 2º e 3º tecnico em administração, 

com apresentação dos alunos do 2º ano sobre “Liberdade 

como problema”. 

 

Observação 

 

 

 

 

 

 

06/06/2017 

Local: PREMEN 

Horário:18h55 às 

20h35 

Observação das aulas dos 2º e 3º anos do curso técnio em 

administração. 

 

 09/06/2017 Entontro do PIBID, junto ao PET filosofia sobre Filosofia e  
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Reunião  

 

 

 

 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

cinema, com palestra do Professor da graduação, João. 

 

 

 

Reunião 

 

 

 

 

12/06/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

Reunião do PIBID na UNIOESTE sobre o projeto filosofia e 

cinema. 

 

 

Observação de aula 

 

 

 

 

 

 

13/06/2017 

Local: PREMEN 

Horário: 18h55 às 

20h35 

Observação das aulas de filosofia do 2º  e 3º ano do curso 

técnico em administração. 

 

Hora de estudo dirigido 

 

 

 

 

 

16/06/2017 

Local: Minha casa 

Horário: 14h00 às 

17h00 

 

Horário dedicado ao estudo e preparação dos slides do 

projeto “Filosofia e Cinema”. 

 



7 
 

Reunião 

 

 

 

19/06/2017 

Local: UNIOESTE 

Hórário: 14h00 às 

17h00 

Reunião para apresentação dos textos estudados para o 

projeto de Filosofia e cinema.  

A apresentação contou com a fala dos acadêmicos e 

apresentação de slides sobre os temas estudados.  

 

 

 

Observação 20/06/2017 

Local: PREMEN 

Horário: 18h55 às 

20h35 

Observação das aulas de filosofia, das turmas do 2º e 3º 

curso tecnico em administrçaõ. 

 

 

Estudo dirigido 

 

 

 

 

 

23/06/2017 

Local: minha casa 

Horário: 15h00 às 

18h00 

 

 

Estudo e planejamento do filme a ser trabalhado no projeto.  

 

Reunião 

 

 

 

 

26/06/2017 

Local:PREMEN 

Horário:14h00 às 

17h00 

Reunião do grupo na escola, para apresentar as propostas 

dos filmes a serem trabalhados no pojeto Filosofia e 

Cinema. 

 

Observação 

 

 

 

 

27/06/2017 

Local:PREMEN 

Horário:18h55 às 

20h35 

Observação das aulas de filosofia do 2º e 3º ano do curso 

técnico em administração. 

 

 

 

 



8 
 

  

 

Reunião 

 

 

 

03/07/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

Reunião na UNIOESTE de palnejameto do projeto Filosofia 

e cinema. 

 

 

 

 

Observação 

 

 

 

 

04/07/2017 

Local: PREMEN 

Horáio: 18h55 às 

20h35 

Observação das aulas de filosofia dos 2ª e 3º anos do 

técinico em administração. 

 

Reunião  

 

 

 

10/07/2017 

Local:UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

Reunião da equipe, com a professora Michelle, onde 

discutimos os filmes a serem trabalhados no prejeto, já com 

a temática do bulling. 

 

Reunião 

 

 

 

12/07/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 17h00 

Reunião com a professora Michelle e as colegas de equipe, 

para escolha do filósofo a ser trabalhado na oficina. 

 

Reunião  

 

 

 

31/07/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

Reunião com as professoras Célia e Michelle, sobre a 

oficina. 
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Reunião 

 

 

 

 

 

31/07/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário:18h00 

Reunião das equipes de trabalho da Semana Acadêmica de 

Filosofia. 

 

 

 

 

 

Estudo dirigido 

 

01/08/2017 

Local: minha casa 

Horário:13h30 às 

15h00 

Elaboração da introdução da oficina. 

 

 

 

 

 

Reunião 

 

 

03/08/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 13h30 

Reunião com as bolsistas ID, Sabrina e Danielle, para 

ajustes da oficina. 

 

Reunião  

 

 

 

07/08/2017 

Local:UNIOESTE 

Horário: 14h00 17h00 

Reunião em preparação para o encontro do PIBID regional.   

Encontro PIBID regional 

 

 

22/08/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 08h00 às 

18h00 

Encontro regional do PIBID, com palestras apresentações e 

relatos, onde apresentei uma comunicação o projeto da 

nossa oficina, “O show de Truman, uma visão Deleuzeana”.  

 

 

Observação e intervenção 

 

 

24/08/2017 

Local: PREMEN 

Horário: 18h55 às 

20h35 

Intervenção de filosofia medieval realizada com oas 

estudantes do 2º ano do curso técnico em administração e 

observação do 3º ano do curso técnico em administração. 

 

Reunião 

 

 

04/09/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário:14h00 às 

Apresentação da propopsta da ocinina paras as 

professoreas coordenadoras e os demais bolsistas.  
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17h00 

Observação  

 

 

05/09/2017 

Local: PREMEN 

Horário: 18h55 às 

20h35 

Observação das aulas de filosofia do 2º e 3º ano do curso 

técnico em administração. 

 

 

Reunião  11/09/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

Reunião para apresentação da oficina.  

Observação 

 

 

12/09/2017 

Local: PREMEN 

Horário:18h55 às 

20h35 

Observação das aulas de filosofia do 2º e 3º ano do curso 

técnico em administração. 

 

 

Observação 

 

 

 

19/09/2017 

Local: PREMEN 

Horário:18h55 às 

20h35 

 

Observação das aulas de filosofia do 2º e 3º ano do curso 

técnico em administração. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Reunião 

 

21/09/2017 

Local:UNIOESTE 

Horário: 13h00 

Reunião com a bolsista ID Sabrina, sobre os ajustes da 

oficina. 

 

Reunião 

 

 

25/09/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário:14h00 às 

17h00 

Reunião geral, na UNIOESTE.  
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Reunião 

 

02/10/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

Reunião sobre as oficinas. 

 

 

Reunião  03/10/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

Reunião com a bolsista ID Sabrina, para discussão da 

oficina “Oshow de Truman, uma visão Deleuzeana”.  

 

Observação 

 

 

03/10/2017 

Local: PREMEN 

Horário:18h55 às 

20h35 

Observação das aulas de filosofia do 2º e 3º ano do curso 

técnico em administração. 

 

 

Estudo dirigido 

 

08/10/2017 

Local: minha casa 

Horário: 15h00 às 

18h00 

Estudo para o ensaio da apresentação da oficina.  

Ensaio 

 

 

 

09/10/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

Ensaio da apresentação da oficina, “O show de Truman, 

uma visão deleuzeana”. 

 

Reunião 16/10/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h30 

 

 

 

Os bolsistas do projeto Filosofia e Cinema, estiveram 

reunidos com as coordenadoras Michelle Cabral Célia 

Benvenho para trabalhar nos últimos ajustes das oficinas.  

 

https://www.facebook.com/michelle.cabral.3154?fref=gs&dti=279210342244547&hc_location=group
https://www.facebook.com/celia.benvenho?fref=gs&dti=279210342244547&hc_location=group
https://www.facebook.com/celia.benvenho?fref=gs&dti=279210342244547&hc_location=group
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Apresentação da Oficina 

19/10/2017 

Local: PREMEN 

Horário: 18h55 às 

22h00 

 Foi aplicada a oficina "O Show de Truman: uma visão 

Deleuzeana", para o 2° e 3° ADM do colégio Premen. A 

oficina faz parte do Projeto Filosofia e Cinema e foi 

elaborada e aplicada pelas acadêmicas Sabrina Andrade 

Barbosa e Thaís Cristina com supervisão da 

professora Michelle Cabral. 

 

Observação 31/10/2017 

Local: PREMEN 

Horário: 18h55 às 

20h35 

Observação das aulas de filosofia do 2º e 3º ano do curso 

técnico em administração. 

 

 

 

 

 

Avaliação da oficina 

 

01/11/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 11h00 

Avaliação da oficina "O Show de Truman: uma visão 

Deleuzeana", com a Professora Michelle Cabral. 

 

 

 

Observação 

 

 

23/11/2017 

Local: PREMEN 

Horário: 18h55 às 

20h35 

Observação das aulas de filosofia do 2º e 3º ano do curso 

técnico em administração. 

 

 

 

 

 

 

Reunião 

 

27/11/2017 

Local:UNIOESTE 

Horário:14h00 às 

17h00 

Reunião sobre a entrega dos relatórios e atividades 

desenvolvidas no ano de 2017. 

 

Observação 

 

30/11/2017 

Local: PREMEN 

Horário: 18h55 às 

20h35 

 

 

 Observação das aulas de filosofia do 2º e 3º ano do curso 

técnico em administração. 

 

https://www.facebook.com/thaiskmdasilva?fref=gs&dti=279210342244547&hc_location=group
https://www.facebook.com/michelle.cabral.3154?fref=gs&dti=279210342244547&hc_location=group
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Reunião 

04/12/2017 

Local:UNIOESTE 

Horário: 14h00 às 

17h00 

 Reunião para correções dos relatórios e planos de intervenção.  

Ajustes nos relatórios 17/12/2017 

Local: Minha casa 

Horário: 14h às 17h 

Ajustes no plano de intervenção e no relatório de atividades que 

foram realizadas em 2017. 

 

Reunião  18/12/2017 

Local: UNIOESTE 

Horário: 14h às 17h 

Reunião para entrega dos relatórios e atividades realizadas em 2017.  

 

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.  
 


