
4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS – SUPERVISORES 

 

NOME DO PROFESSOR SUPERVISOR: MARCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA DA CONCEIÇÃO 

 

ESCOLA PARTICIPANTE DO PROJETO: COLÉGIO ESTADUAL JD. EUROPA 

 

Indicador da atividade (nome 

/ local / data ou período de 

realização / participantes) 

Objetivo suscinto 

da atividade 

Descrição sucinta da 

atividade 

Resultados 

alcançados 
Produto 

 

1. FEVEREIRO/2017 

ESTUDOS E 

PESQUISAS 

SOBRE POSSÍVEIS 

PROJETOS PARA 

SEREM 

DESENVOLVIDOS 

NO COLÉGIO 

ESTADUAL 

JARDIM EUROPA. 

 
Pesquisar temas 

de projetos para 
serem 

desenvolvidos 
pelos bolsistas no 

Colégio  no 

decorrer do ano 
letivo. 

 

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. 

 
Como trata-se de um projeto continuo, 

não tínhamos um parâmetro, pois o 
Colégio não possui nenhum projeto 

realizado com o ensino fundamental e 
médio. Nesse sentido, foi a partir das 

sugestões apresentadas pela 

coordenação que se chegou a 
conclusão que seria então o tema: 

Filosofia e cinema. 

Nenhum. 

2. O REUNIÃO DE 

TRABALHO DO 

PIBID/FILOSOFIA 

COM A 

PARTICIPAÇÃO DOS 

PROFESSORES 

SUPERVISORES E 

COORDENADORES 

DA ÁREAS. 

DATA: 13/03/2017 

LOCAL: TOLEDO 

– SALA DO 

PIBID/FILOSOFIA 

HORÁRIO: 14h ÀS 

Avaliar as 

atividades 
desenvolvidas 

durante o ano de 
2016; planejar 

novas atividades 

para serem 
aplicadas ao longo 

do ano de 2017. 

 

Reuniram-se nas 

dependências da Unioeste 

na sala do pibid 

Coordenadores e 

Supervisores, afim de 

avaliar as atividades no 

ano de 2016 e planejar as 

novas atividades para o 

ano de 2017. 

Os resultaldos foram alcançados com 

êxito, sendo que foi possível cumprir 
os objetivos propostos. 

Fotos. 



17h40min. 

 

3. 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". 

 

DATA: 20/03/201 

LOCAL: UNIOESTE  

CÂMPUS DE TOLEDO 

HORÁRIO: 14h ÀS 17h 

Assistir 
apresentações das 
oficinas didáticas 

do Colégio 
Estadual Jardim 

Portos Alegre e 
Presidente 

Castelo Branco. 

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. 

Objetivos alcançados, pois foi possível 
a partir das apresentações levantar as 
possíveis falhas e tecer sugestões para 

serem eficazes. 

nenhum 

 

4. REUNIÃO: PROFESSOR 

SUPERVISOR, E 

BOLSISTAS. 

 

DATA: 21/03/2017 

LOCAL: COLÉGIO 

ESTADUAL JARDIM 

EUROPA 

 

HORÁRIO: 19h AS 

Planejar as 
atividades que 

serão 
desenvolvidas no 

primeiro 

semestre. 
 
 

A reunião teve como 
objetivo fazer os devidos 

encaminhamentos das 
atividades que os bolsistas 
desenvolverão no primeiro 

semestre. 

 
Dados os encaminhamentos o grupo 

decidiu que uma das atividades que 
seria realizada no decorrer do ano 
seria então, o projeto intitulado: 

filosofia e cinema. 

fotos 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1283922638329388&set=pcb.1202423259877049&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1283922638329388&set=pcb.1202423259877049&type=3&ifg=1


22h30min. 

 

5. OFICINAS 

DIDÁTICAS: 

“A PROPAGANDA NO 

SURGIMENTO DO 

PODER TOTALITÁRIO”  

DATA: 27/03/2017 

LOCAL: UNIOESTE  

CÂMPUS DE TOLEDO 

HORÁRIO: 14h ÀS 17h 

Assistir 
apresentações das 
oficinas didáticas 

do Colégio 
Estadual Ayrton 

Senna da Silva 

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. 

 
A partir da apresentação se pode 
apontar quais as mudanças que 

deveriam ocorrer para então ser 
apresentada no colégio de origem. 

Nenhum 

 

6. REUNIÃO COM 

BOLSISTAS E 

SUPERVISORES 

DATA: 04/04/2017 

LOCAL: UNIOESTE 

HORÁRIO: 14 ÀS 17h30 

 

Dar continuidade 
ao planejamento 

das atividades, 
distribuição de 

turmas, horários 
das intervenções e 
estudo do projeto 

filosofia e 
cinema. 

 
A reunião contou com a 

presença dos bolsistas para 
dar continuidade ao 

processo de planejamento 
das atividades e seleção de 

textos para estudos do 

projeto: filosofia e cinema. 

 
Os objetivos da reunião foi atingido, 

pois se pode realizar as atividades 
programadas . 

Fotos. 

7. SUPERVISOR 

LOCAL: COLÉGIO 

JARDIM EUROPA 

06/04/2017 

 

 
Ler artigo sobre 

projeto: filosofa e 
cinema. 

 

 

 
Atividade consistiu em um 

momento de estudo para se 
ter subsídios na elaboração 
do projeto juntamente com 

os bolsistas. 

 
O estudo proporcionou elementos que 

subsidiarão   a fundamentação do 
projeto. 

Nenhum 



 

8. SUPERVISOR 

09/04/2017 

14h as 15h 

 

Dividir as turmas 
na qual os 

bolsistas farão as 

observações e 
intervenções. 

 
A atividade consistiu em 

organizar cada bolsista em 

uma turma para que os 
mesmos possam realizar as 

atividades de observação e 
intervenção durante o ano 

letivo. 

 

A atividade foi realizada com eficácia, 
sendo que a tabela foi divulgada no 

grupo do Pibid (WhatsApp e 

Facebook). 

Tabela: DIVISÃO DAS TURMAS 

PARA INTERVENÇÕES E 

OUTRAS ATIVIDADES: 

 

Daniel: 1A Integrado/matutino 
 

Quarta e quinta-feira 
 

Suzana: 1A médio / vespertino 

 

Sexta-feira 

 

Thaís: 1 B Integrado/ noturno 
 

Segunda-feira 
 

Lincoln: 2 C Médio/ noturno 

 

Quarta-feira 

 

Josiane: 4 B Integrado/ noturno. 
 

Quarta-feira 
 

 

 

9. REUNIÃO 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA: 10/04/2017 

LOCAL: CEJE 

HORÁRIO: 14h às 17h 

 

 
Estudar os textos 

previamente 
selecionados 

sobre a temática 

filosofia e 
cinema. 

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

antologia do cinema". 

 
Encontrou-se uma certa dificuldade, 

pois não se tinha nenhuma base da 
concepção deleuziana, entretanto 

tentou-se compreender quais eram os 

apontamentos do autor sobre a 
temática filosofia e cinema. 

 

10. REUNIÃO  

COORDENADORES, 

SUPERVISORES . 

24/04/2017 

Sala do Pibid 

Horário: 13h30 às 17h 

Informações 
gerais sobre o 

planejamento do 
grupo Pibid 

Colégio Jardim 

Europa. 

 
A Coordenação do 

subprojeto PIBID/filosofia 
passou todas as 

informações sobre as 

atividades  que o grupo do 
colégio  desenvolverão no 

decorrer do ano, assim 
como os relatórios deverão 

ser preenchidos. 

 
A reunião foi bem conduzida pelos 

coordenadores, dessa forma 
conseguiram passar todas as 

informações elucidando todas as 

eventuais dúvidas. 

Nenhum. 



11. REUNIÃO  

COORDENADORES, 

SUPERVISORES E 

BOLSISTAS. 

08/05/2017 

Sala 04 

Horário: 14h às 17h 

Elencar e discutir 
o cronograma das 

reuniões do 

primeiro 
semestre. 

 
Esta reunião foi para 

discutir e estabelecer datas 

para as reuniões e eventos 
do semestre. 

 
Dessa reunião tem-se a seguinte 

conclusão: 15/05/2017- Reunião na 

escola (equipe/supervisão e 
coordenação); 

 22/05/2017 – Reunião na 
escola: supervisão e bolsistas; 

 29/05/2017 – Reunião na 
Unioeste. 

Além dessas datas elencou-se 
também datas da semana 
Acadêmica de Filosofia e 

Simpósio para que os bolsistas 
iniciem as preparações para 

apresentação de trabalhos. 

 
Fotos. 

12. REUNIÃO  

COORDENAÇÃO , 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

Data: 15/05/2017 

Período: 14:00/17:00 horas 

Sala do Pibid 

Unioeste - Toledo 

 
Apresentar os 

novos bolsistas e 

distribuição das 
turmas e 

orientaçoes gerais 

Reunião com o grupo do 
colégio Jardim Europa para 
distribuição das turmas e 

discussão dos projetos à 
serem iniciados pelo pibid. 

 
Os objetivos propostos para essa 
reunião foi atingido, pois se pode 

conversar e distribuir as turmas 
segundo as possibilidades de cada 

bolsista. 
 

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS 

COLÉGIO ESTADUAL JARDIM EUROPA 

BOLSISTAS TURMA HORÁRI

O 

BRUNO 

ROBERTO 

BELLOTTO 

1 B 

INTEGRA

DO 
(NOTURN

O) 

19h as 

20h40 

EDUARDO 
GABRIEL 

MAAS 

1 B 
INTEGRA

DO 

(NOTURN

O) 

19h as 
20h40 

EDUARDO 

CHICONE 

4 B  

INTEGRA

DO 

(MATUTIN

O) 

7h30 as 

8h20 

FERNANDO 

DA ROHA 

1 A MÉDIO  

(VESPERTI

NO ) 

13h15 ás 

14h55 

KELEN DE 

CARVALHO 

1 C MÉDIO 

(NOTURN

O) 

20h40 as 

22h20 

 

 



 

13. REUNIÃO COM A 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISORES E 

BOLSISTAS DO 

COLÉGIO 

ESTADUAL JARDIM 

EUROPA E 

PREMEM. 

DATA: 29/05/2017 

LOCAL: SALA CLEUSA 

HORÁRIO: 14h AS 17h 

 
Compreender 

como fazer plano 

de intervenção. 

 
Esse encontro teve como 
objetivo compreender a 

estrutura do plano de 
intervenção que os 

bolsistas deverão fazer para 
aplicar nas turmas em que 

farão as observações. 

 
Foi de suma importância, pois a 

Professora Célia e Michelle 

apresentaram para os grupos de forma 
suscinta e compreensível a maneira 

correta de se fazer um plano de 
intervenção. 

Fotos. 

 

14. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO E 

SUPERVISOR . 

DATA: 06/06/2017 

LOCAL: UNIOESTE 

HORÁRIO: 19h30min as 

21h. 

 

Selecionar os 
textos de estudo 
(fundamentação) 

do projeto 
Filosofia e 

Cinema que será 
realizado no 

segundo semestre 

no Colégio 
Jardim. Europa e 

Premem pelos 
integrantes do 
grupo Pibid. 

 

O propósito da reunião foi 
selecionar os textos sobre 
“Filosofia e Cinema”, com 

o objetivo de proporcionar 
momentos de estudos sobre 

o referido tema, para então, 
fazer o Projeto que será 

aplicado no Colégio 

Estadual Jardim Europa 
sobre “Filosofia e Cinema. 

Nesse sentido, além de 
selecionar os textos, 

também foi feito a divisão 

dos grupos para estudá- los. 

 

Reunião efetivada segundo os 
objetivos propostos, nesse sentido, os 

textos selecionados foram: 

 FILOSOFIA E CINEMA: 
POSSÍVEIS 

ENTRECRUZAMENTOS Maria 
Alice Coelho Ribas1 Márcio Paulo 

Cenci; 

 A CONTRIBUIÇÃO DO CINEMA 

AO ENSINO DE FILOSOFIA E 
SOCIOLOGIA NAS SÉRIES DO 

ENSINO MÉDIO Autor: Giancarlo 

Marinho Costa; 

 FILOSOFIA E CINEMA, UMA 

ARTICULAÇÃO ENTRE O 
AFETIVO E O RACIONAL COMO 
FORMA DE ENCAMINHAMENTO 

DO PENSAR: um relato da 
experiência do projeto “Filosofia e 

Cinema: estética e racionalidade da 
imagem” Clédson L. Miranda dos 

Santos; 

 Livro-Filosofia-e-Cinema-Sem-

fotos 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Livro-Filosofia-e-Cinema-Sem-Fronteiras.pdf?token=AWx4yn-PWI-OasvMRiQOdBZF5yqjSKfJdNgYi6v97vXlrBBHrBHhOrC_68_DiAo6G0SWi1XaPy1YZYQj6ci9oJvaD36iNzybhMnf1RBTLwTgXSgnJmucuQshICk_3Ko-ABPH9-ngWgsAMz0Hw_7lklMtayGdsYAFEo4hNKYiG3CnqaKJMXjD7tz-e9U8PPoqLQI


Fronteiras.pdf. 
 
 

 

15. REUNIÃO 

COODERNAÇÃO, 

SUPERVISORES E 

BOLSISTAS 

DATA: 12/06/2017 

LOCAL: UNIOESTE 

SALA CLEUSA. 

HORÁRIO: 14h as 17h 

 
Estudar e entregar 

os textos sobre 

“Filosofia e 
Cinema” e, 

estabelecer datas 
de apresentação. 

 
Nesse dia se pode 

aprofundar nos estudos 

sobre o tema proposto, 
sendo que a Professora 

Célia e Michelle 
apresentaram e explicaram 
com propriedade os autores 

que tratam o tema, entre 
eles, se pode citar Júlio 

Cabrera. 
Também apresentou-se os 
temas transversais para o 

grupo, pois esses  fazem 
parte do estudo e, serão 

inseridos no Projeto. 

 
Estudo efetuado com êxito, porquanto 
houve um envolvimento de todos os 

envolvidos com a problemática. 

] 
Fotos. 

16. SUPERVISOR 

02h 

 

16/06/2017 

Verificar plano de 
intervenções dos 

alunos bolsistas. 

Uma das atividades que os 
bolsistas devem realizar no 

Colégio é a intervenção 
em sala de aula, cabe ao 

professor supervisor 

orientar essa atividade. 
Desse modo, além de 
sugerir o tema, tem 

também a incumbência de 
acompanhar o plano de 

intervenção que os 
bolsistas realizam antes de 

coloca- ló na prática. 

É uma das atividades importantes que 
os alunos desenvolvem, porque é nesse 

momento que exercem a docência e 
assim vai adquirindo habilidades para 

serem futuros professores, logo, 

direcionar essa atividade faz com que 
se cumpre com um dos objetivos do 
Programa  Institucional de Bolsas  

Iniciação à Docência. 

nenhum 



 

17. SUPERVISOR 

20/06/2017 

2h 

 
Estudar textos 
selecionados 

sobre o Projeto 
Filosofia e 

cinema. 

 
A atividade consistiu em 

ler os textos sobre o 

projeto. 

 
Atividade realizada conforme 

planejada, pois assim se pode ter 

subsídios para fazer possíveis 
intervenções durante as apresentações. 

 
Nenhum. 

 

18. REUNIÃO 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA:19/06/2017 

LOCAL: UNIOESTE 

SALA DO PIBID 

HORÁRIO: 14 as 

17h30min 

 
Apresentar os 

textos 

selecionados sobre 
“Filosofia e 

Cinema”. 

Os alunos bolsistas do 
Colégio Europa e Premem, 

segundo a distribuição e 

seguindo o cronograma de 
apresentação, expuseram a 

concepção dos autores 
sobre o tema: Filosofia e 

cinema. 

 
Os bolsistas apresentaram as ideias 

dos autores conforme planejado. 

Fotos. 

19. SUPERVISOR 

22/06/2017 

LOCAL: COLÉGIO 

HORÁRIO: 19h as 20h15 

 

Coletar 
informações sobre 

o relatório de 
Estrutura e 

funcionamento da 

escola. 

 
Em algumas questões do 

relatório os alunos não 
tiveram livre acesso, pois 
se trata de levantamentos 

de dados contidos em 
documentos privados, 

nesse sentido, o professor 
pode ter acesso, sendo 

assim, se fez necessário 

essa pesquisa pelo 
professor supervisor. 

 
Como se trata de documentos somente 

o professor pode ter acesso, logo, a  
atividade foi efetuada conforme se 

esperava. 

Nenhum 



 

20. REUNIÃO 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA: 26/06/2017 

LOCAL: Colégio Estadual 

Jardim Europa 

Sala 10 

HORÁRIO: 14h as 17h 

 
Fazer 

levantamento dos 

filmes que serão 
trabalhados no 

projeto segundo 
os conteúdos 
transversais e 

filosóficos. 

 
 

A base da reunião foi 

reunir os alunos do grupo 
Jardim 

Europa para que os 
mesmos pudessem elencar 

os possíveis filmes 

relacionando-os com os 
conteúdos estruturantes e 

filosóficos. 

 
A reunião não teve o resultado 
esperado, pois trata-se de uma 

atividade minuciosa e que levará um 
certo tempo para se chegar à 

conclusão de quais filmes e conteúdos 
que serão trabalhados. 

Fotos 

 

21. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISOR E 

ALUNOS BOLSISTAS 

DO GRUPO PIBID CEJE 

E PREMEM 

DATA: 03/07/2016 

LOCAL: UNIOESTE 

HORÁRIO: 14h as 17h 

 
Apresentar a 

relação dos filmes 
pesquisados e a 

sinopse dos 

mesmos. 

 
Para  realizar a atividade os  

alunos bolsistas fizeram o 
levantamento dos filmes 

tendo que nesse momento, 

apresentar aos demais quais 
foram os filmes 

selecionados e a sinopse 
dos mesmos. 

 
O objetivo da reunião foi atingido, 

entretanto, a fase de estabelecer a 
relação do filme com os conteúdos e a 
concepção filosófica não ficou claro. 

Nenhum 

 

22. SUPERVISÃO E 

ALUNOS BOLSISTAS 

DATA: 10/07/2016 

LOCAL: CEJE 

HORÁRIO: 14h as 17h 

 

Estabelecer 

parâmetros entre 
o filme, 

conteúdos e 

concepção 
filosófica. 

Essa reuniao teve o 

seguinte cronograma:: 
1) na reunião cada um dos 
três grupos trabalhará em 

sua proposta, sob 
orientação da professora 

supervisora, com os 
seguintes objetivos: 

-Definir os filmes para a 

escola; 
- Fazer uma breve 

descrição do filme 
indicando as temáticas que 
podem sem abordadas e o 

tema transversal; 

 

Os objetivos propostos da reunião 
foram cumpridos parcialmente, pois o 

esboço da oficina não foi efetuado. 

 

Fotos 



- Definição de como o 
grupo vai assistir e analisar 

o filme; marcar o dia e 

local; 
- Elaboração de uma 

descrição por escrito da 
relação do 

filme/tema/filósofo 

selecionado; 
- Indicação de possíveis 

textos para estudo da 
temática e indicação de 

textos/filósofos para usar 

na oficina; 
- Definição de como o 

grupo irá estudar o texto 
(dividindo em partes ou se 

reunindo para ler em 

conjunto); 
- Traçar um possível 

rascunho da oficina 
pensando em como 

trabalhar com o filme e sua 

relação com o filósofo. 
 

23. R

REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISORES E 

BOLSISTAS. 

Data: 17/07/2017 

Período: 14h as 17h 

Sala 01 (Prédio Pesca) 

Unioeste - Toledo 

Apresentar as 

equipes as etapas 
do projeto. 

Cada grupo apresentou aos colegas das 

outras equipes  como vão trabalhar a 

oficina do Projeto filosofia e cinema.. 

Desse modo,  t inham que deixar claro a 

relaçao do filme com o texto filosófico e 

temas transversais na descrição que 

deveriam trazer pronto para a reunião. 

 

Atividade desenvolvida segundo os 
objetivos propostos, mas que se 

percebe que é um projeto em que as 

etapas são construídas aos poucos. 

Nenhum 

24. S

SUPERVISOR 

Preencher 
relatório 

semestral. 

O professor supervisor, assim como os 

alunos preenche o relatório das 

atividades realizadas em cada semestre, 

Ativdade realizada conforme o 
planejado. 

Relatório. 



24/07/2017 

LOCAL: COLÉGIO 

2h 

nesse sentido, esse momento foi para 

realizar essa a atividade. 

25. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISORES E 

BOLSISTAS 

DATA: 07/08/2017 

LOCAL: UNIOESTE 

SALA DO PIBID 

HORÁRIO: 14h as 17h 

Finalizar a oficina 
do projeto. 

Tendo em vista que o 
grupo do CEJE ficaram 

dividos em três equipes e 
cada equipe desenvolverá 
um oficina conforme os 

filmes escolhidos, este dia 
foi para que cada grupo 

pudesse finalizar a sua 
oficina conforme versão 

enviada para a coordenação 

para revisão. 

 
Atividade foi desenvolvida, 

entretanto, como se trata de 
correção da parte escrita, os 

alunos vem demonstrando uma 

certa dificuldade, mas estão 
sendo orientados pela 

coordenação para que possam 
finalizar as oficinas que serão 

aplicadas no Colégio. 

Fotos 

26. SUPERVISOR 

DATA: 08/08/2017 

LOCAL: COLÉGIO 

2h 

 

 

Fazer tabela de 
intervenções. 

 
Umas das atividades 

previstas para os alunos 
bolsistas é realizar 

intervenções na sala de 

aula, assim, conforme 
Instruções dadas pelos 

coordenadores, cada aluno 
deve ter os seus referidos 

temas e conteúdos para que 

possam preparar a 
intervenção e aplicar. 

Desse modo, a atividade 
consistiu em elaborar uma 
tabela contendo os temas e 

conteúdos que devem ser 
trabalhados por cada 

membro do grupo. 

 
Desenvolveu-se a atividade, sendo que 

a mesma foi enviada para a 
coordenação e postada no grupo para 

que todos tivessem acesso. 

Tabela 

27. V ENCONTRO DO 

PIBID 

LOCAL: UNIOESTE 

CAMPUS DE CASCAVEL. 

DIA: 22/08/2017 

Participar doV 
Encontro Pibid. 

 
Como se trata de um 
grande evento com a 

junção de todos os 
Subprojetos do Pibid, todos 

 
É um evento esperado pelos 

pibidianos, porquanto é o momento de 

trocar experiências e demonstrar as 
atividades que foram desenvolvidas ao 

Nenhum. 



13h AS 17h 

 

devem participar, para que 
se possa conhecer e trocar 
as experiências entre os 

subprojetos. 

longo do ano. Portanto, todas as 
atividades que foram desenvolvidas 

nesse dia foram muito bem planejadas 

por parte de todos os envolvidos, 
fazendo com que o evento cumprisse 

com seus objetivos. 

28. REUNIÃO 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA: 28/08/2017 

LOCAL: UNIOESTE 

SALA 01 

HORÁRIO: 14h as 17h 

Corrigir as 
alterações que a 

Coordenaçao fez 
nas oficinas. 

Esse encontro teve como 
organização a seguinte 

pauta: 
1) finalizarem as oficinas 

novamente corrigidas; 

2) estudar o texto 
filosófico da oficina 

(devem ler e entender o 
que interessa para oficina; 

3) se organizarem em 

relação à parte 
metodológica e preparação 

de materiais; 
4). Preparar uma 

apresentação (com slides) 

da proposta da oficina para 
os colegas e apresentação 
dos principais conceitos 

que serão tratados a partir 
do texto filosófico; 

5) Apresentação dias: 4/09 
e 11/09. 

 

 

 
Atividades desenvolvidas 

parcialmente, pois os alunos bolsistas 
vem encontrando dificuldades na 
finalização, logo, será necessário 

outros momentos de estudos. 

Nenhum. 

29. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA: 04/09/2017 

LOCAL: UNIOESTE 

SALA 01 

Iniciar as 
apresentações das 

oficinas para os 
membros das 

equipes do CEJE e 
Premem. 

 

Deu-se início as 
apresentações das oficinas 

para os grupos com 
objetivo de avaliar a 

metodologia, sendo 
possível acrescentar 

sugestões. As oficinas 

apresentadas foram do 

 
As equipes apresentaram conforme 

estabelecido e a cada apresentação se 
pode fazer as devidas considerações. 

Nenhum 



HORÁRIO: 14h as 17h filmes: Carol, O Show de 
Truman e Koe no Karachi. 

30. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA: 11/09/2017 

LOCAL: UNIOESTE 

SALA 01 

HORÁRIO: 14h as 17h 

Dar continuidade  

às apresentações 
das oficinas para 
os membros das 

equipes do CEJE e 
Premem. 

 

Deu-se prosseguimento 

nas apresentações das 
oficinas para os grupos 

com objetivo de avaliar a 

metodologia, sendo 
possível acrescentar 

sugestões. As oficinas 
apresentadas foram do 

filmes: A Onda, O preço 

do Amanhã e X-Men. 

As equipes apresentaram conforme 

estabelecido e a cada apresentação se 
pode fazer as devidas considerações 

Nenhum 

31. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA: 18/09/2017 

LOCAL: UNIOESTE 

SALA 01 

HORÁRIO: 14h as 17h 

Tratar das últimas 
correções das 

oficinas . 

A reunião teve como meta 
a verificação das correções 

feitas pelos alunos a partir 
das sugestões dadas 

durante as apresentações 

das oficinas. 

A partir das sugestões os alunos 
acrescentaram as correções, nesse 

sentido, a reunião serviu para que os 
coordenadores pudessem verificar se 

realmente as correções foram 

efetuadas, logo, o objetivo foi 
alcançado. 

nenhum 

32. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA: 25/09/2017 

LOCAL: UNIOESTE 

SALA 01 

HORÁRIO: 14h as 17h 

Atender as 
equipes 

individualmente. 

A reunião foi efetuada 
com o intuito de conversar 

com cada equipe sobre os 
prepativos da apresentação 
da oficina no Colégio do 

subprojeto, nesse sentido, 
também tinham que trazer 

as palavras chaves e os 
excertos filosóficos  que 

serão utilizados. 

Foram efetuadas então a conversa com 
cada equipe e já estabelecido possíveis 

datas de apresentação. 

Nenhum 

33. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA: 09/10/2017 

LOCAL: UNIOESTE 

Participar como 

ouvinte da  
apresentação das 

oficinas: "Escola 
para Príncipes e 
Princesas" e "A 

questão do 

Os bolsistas ID das 

equipes PIBID/Premen e 
PIBID/Jardim Europa. 

fizeram a pré-apresentação 
das oficinas do Projeto 

Filosofia e Cinema. 

 

 

Tendo como objetivo um pré-ensaio da 
aplicação da oficina e também ao 

término de cada apresentação os 
ouvintes tecer sugestões para possíveis 
ajustes, se pode afirmar que foi bem 

produtivo, pois os bolsistas tiveram 

Fotos 



SALA 01 

HORÁRIO: 14 as 17h 

bullying e do 
preconceito no 
filme Koe no 

Katachi". 

uma ideia na prática de como seria a 
oficina nos colégios. 

34. SUPERVISOR 

02h 

 

11/10/2017 

Verificar plano de 
intervenções dos 

alunos bolsistas. 

Uma das atividades que os 
bolsistas devem realizar no 

Colégio é a intervenção 
em sala de aula, cabe ao 

professor supervisor 
orientar essa atividade. 
Desse modo, além de 

sugerir o tema, tem 
também a incumbência de 

acompanhar o plano de 
intervenção que os 

bolsistas realizam antes de 

coloca- ló na prática. 

É uma das atividades importantes que 
os alunos desenvolvem, porque é nesse 

momento que exercem a docência e 
assim vai adquirindo habilidades para 

serem futuros professores, logo, 
direcionar essa atividade faz com que 
se cumpre com um dos objetivos do 

Programa  Institucional de Bolsas  
Iniciação à Docência. 

nenhum 

 

35. PROJETO FILOSOFIA 

E CINEMA: 

Filme trabalhado: “O preço 

do amanhã”, com o tema 

transversal: “ética, trabalho e 

consumo (Relações de 

Trabalho) 

NO COLÉGIO 

ESTADUAL JARDIM 

DATA: 16/10/2017 

HORÁRIO: 16h30 as 

22h20 

Decorar cenário e 
aplicar a Oficina 

no Colégio 
Estadual Jardim 

Europa. 

 
Este dia foi reservado para 

decorar o cenário e aplicar 
a Oficina: O Preço do 

Amanhã, para os alunos do 

primeiro ano do ensino 
médio e Técnico de 

informática. 

 
Durante a execução do cenário os 

alunos bolsistas conseguiram 
personalizar o ambiente muito bem, e 
em seguida, as 19h iniciou-se a oficina 

com alunos do primeiro ano do ensino 
médio e integrado. Desse modo, o 

filme trabalhado foi: “O preço do 
amanhã”, com o tema transversal: 

“ética, trabalho e consumo (Relações 

de Trabalho)” e texto filosófico: 
ENGELS, F. Marx, Karl. Manifesto do 

Partido comunista. (1848). 
Portanto, a oficina contou com 

algumas dificuldades de ordem técnica, 

mas foi possível atingir os objetivos 
propostos  no Projeto. 

Fotos. 

36. PROJETO 

FILOSOFIA E CINEMA: 

NO COLÉGIO 

Participar 

parcilamente 
como ouvinte da 
apresentação da 

No dia 18 de outubro os 

bolsistas responsáveis pela 
apresentação da oficina: 
"Escola para Príncipes e 

Não se pode tecer uma avalição da 

oficina, pois minha participação como 
ouvinte foi apenas em alguns 

momentos devido estar em sala de aula 

Fotos. 



ESTADUAL JARDIM 

DATA: 18/10/2017 

HORÁRIO: 9h20min as 

11h40 

Oficina:: "Escola 
para Príncipes e 

Princesas". 

Princesas" aplicaram a 
oficina do projeto para os 

alunos do 1 A ano do 

curso Técnico em 
Informática. 

com outras turmas. 

37. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA: 23/10/2017 

LOCAL: SALA DO 

PIBID/UNIOESTE 

HORÁRIO: 14h as 17h 

 

Avaliar 
juntamente com os 

alunos bolsistas a 
apresentação da 

oficina:  : “O 

preço do amanhã”. 

 

Foi marcado essa reunião 
para que a coordenação, 

professor supervisor e 
bolsistas que apresentarão 

a oficina no colégio 

pudessem conversar e 
avaliar a aplicação da 

oficina como um todo. 

 

A partir da apresentação então, se pode 
afirmar que os alunos tiveram 

dificuldades na aplicação da oficina, 
pois se tratava de um número elevado 

de alunos que em contato com um 

ambiente diferente não deram o retorno 
esperado, dificultando assim, a 

apresentação. Também foi apontado 
que algumas das metodologias 

apresentadas não funcionou muito 

bem. Portanto, após essa conversa foi 
proposto aos apresentores que fizessem 

algumas modificações para as 
próximas apresentações. 

nenhum 

38. SUPERVISOR 

4 hs 

20/10/2017 

Elaborar folder 
para publicar as 

oficinas do Projeto 
Filosofia e 

Cinema. 

Foi realizado um folder 
para divulgação das 

oficinas do Projeto 
Filosofia e cinema 

realizadas no Colégio 
Estadual Jardim Europa. 

Atividade foi realizada para divulgar 
no site do Colégio para acesso da 

comunidade. Assim, foi efetuada com 
êxito, pois teve vários comentários 

positivos. 

http://www.toojardimeuropa.seed.pr.gov
.br/modules/noticias/ 

 
 

39. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA: 27/10/2017 

LOCAL: SALA DO 

PIBID/UNIOESTE 

HORÁRIO: 14h as 17h 

 
Apresentar  as 

adaptações 
sugeridas e 

confeccionar 
materiais. 

 
O grupo PIBID/Jardim 

Europa que apresentou a 
oficina: “O preço do 

amanhã”, relatou a 
coordenação as correções 

sugeridas a partir da 

avaliação da aplicação da 
oficina, enquanto que os 

demais bolsistas, preparam 
os materias para as suas 

apresentações. 

 
A partir dos apontamentos realizados 

na avaliação o grupo, se pode então, 
fazer suas correções, contudo a 

coordenação fez uma intervenção para 
que os mesmos pudessem melhorar 
ainda alguns pontos. Nesse sentido, 

tanto na apresentação como na 
confecção se alcançou os objetivos 

propostos. 

Nenhum. 

http://www.toojardimeuropa.seed.pr.gov.br/modules/noticias/
http://www.toojardimeuropa.seed.pr.gov.br/modules/noticias/


 

40. PALESTRA COLETIVO 

FEMININO 

 

DATA: 10/11/2017 

DAS 20:40 ÀS 22:20 

LOCAL: COLÉGIO 

ESTADUAL. JD. EUROPA 

Participar como 

ouvinte da 

Palestra 

ministrada pelos 

componentes do 

Coletivo 

Feminista 

Classista Mulheres 

Para Si, 

promovida pela 

equipe PIBID/Jd. 

Europa. 

 

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?". 

A Palestra foi excelente, pois as 
palestrantes fizeram considerações 

pertinentes e claras sobre o Movimento 
Feminista e o Movimento Feminista 

Negro, desde sua origem até a 

atualidade, bem como suas pautas de 
luta. 

Fotos. 
 

41. APLICAÇÃO DO 

PROJETO FILOSOFIA E 

CINEMA: "O Papel Da 

Mulher Na Sociedade: 

Quem o escreve?". 

DATA: 13/11/2017 

HORÁRIO:  19h as 

21h30min. 

LOCAL: COLÉGIO 

ESTADUAL. JD. EUROPA 

Participar como 

ouvinte em alguns 

momentos da 

Oficina: "O Papel 

Da Mulher Na 

Sociedade: Quem 

o escreve?". 

A oficina  foi aplicada aos 
alunos do segundo C 

médio com o objetivo de 

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. 

 

 
A oficina foi muito bem aplicada sendo 
que os alunos bolsistas expuseram de 

forma clara a proposta do filme. 
 

 

fotos 

42. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

Informar e 

verificar a questão 

dos relatórios (  

atividades, de 

Essa reunião teve como 
objetivo de averiguar os 

relatórios de todas as 
atividades realizadas 

A coordenação cumpriu com seu papel, 
pois informou e cobrou dos alunos 

bolsistas o preenchimento de todos os 
relatórios já previstos desde o início do 

Nenhum 



DATA: 27/11/2017 

LOCAL: SALA DO 

NUFOPE 

HORÁRIO: 14h as 17h 

intervenções e os 

de análise da 

estrutura do 

colégio). 

 

durante o ano. Desse 
modo, foi estipulado os 
prazos de entrega dos 

mesmos. 

ano. 

43. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA: 04/12/2017 

LOCAL: SALA 01 

UNIOESTE 

HORÁRIO: 14h as 17h 

Atender os alunos 

individualmente . 

A reunião teve como pauta 

a correção individualmente 
dos relatórios dos 

bolsistas, nesse sentido, 

seguiu-se o seguinte 
cronograma de horários: 

HORA BO LSISTA 
14hs Henrique e Renildo 

14hs Eli 

14:30hs Eduardo Mass 

14:30hs Sabrina e Thais 

15hs Andressa e Bárbara 

15hs Eduardo Chicone 

15:30hs Giullia  

15:30hs Pâmela e Natália 

16hs Úrsula 

16hs Jean 
16:30hs Liliane 

16:30hs Lucas 
 

 

A partir dos horários estabelecidos 
foram efetuados todos os atendimentos 

individuais para averiguar se os 

relatórios solicitados foram feitos e se 
estavam faltando algum item. 

Nenhum. 

 

44. SUPERVISOR 

DIA: 11/12/2017 

 

4h 

Preencher 

relatório. 

Essa data foi reservada 
para preencher o relatório 

individual das atividades 
desenvolvidas durante o 

ano. 

Atividade realizada com êxito , pois se 
pode descrever todas as atividades 

desenvolvidas durante o ano. Nesse 
sentido, se observou que foram 

efetuadas várias atividades com o 
grupo Pibib do Colégio Estadual 

Jardim Europa. 

Relatório . 

45. REUNIÃO 

COORDENAÇÃO, 

SUPERVISOR E 

BOLSISTAS 

DATA: 18/12/2017 

LOCAL: SALA DO 

PIBID/UNIOESTE 

HORÁRIO: 14h as 17h 

 

Entregar os 

relatórios das 

atividades 

desenvolvidas 

durante o ano de 

2017. 

 

Essa reunião foi para 
conferência   dos relatórios 

entregues pelos alunos 
bolsistas. 

 

Se pode afirmar que a reunião foi 
executada com precisão, porquanto 

houve a conferência dos relatórios de  
todos os alunos, sendo que os mesmos 

foram entregues na sequência. 

Nenhum. 

 



Orientações Gerais 

 

1. Descrever sucintamente os objetivos,  atividades e  resultados alcançados.  
2. Demonstrar a relação entre as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados. É importante explicitar, com clareza, a articulação entre atividades 

e resultados, de modo a explicitar o cumprimento do objeto a que se destina o programa. 
3. Os resultados devem estar relacionados à formação do professor, o trabalho coletivo desenvolvido, as aprendizagens possíveis, a apresentação de 

trabalho em eventos, a manipulação de instrumentos para a docência e a investigação educacional, a produção de conhecimentos e saberes sobre a 

docência e a escola, dentre outros (Não se deve confundir resultados com produtos). 
4. As produções podem ser classificadas assim: 

a) Produções artísitvo-culturais: Adaptação de peças teatrais;  Atividades de grafitagem;  Atividades de leitura dramática ou e peça radiofônica; 
Atividades de restauração de obras artísticas; Autoria de peças teatrais; Roteiros; óperas; Concertos; Composições musicais; Trilha sonora; 

Cenografia; Figurino; Iluminação e/ou coreografia integrais apresentadas ou gravadas nas ies e escolas participantes; Criação de espetáculos de 

dança; Criação de filmes e atividades cênicas; Criação de grupos musicais; Criação de rádio escolar; Desenho e pintura; Exposição artístico-
educacional; Exposição de fotos e imagens;Festivais de dança na escola; Festivais de música; Maquetes; Transcrição e/ou arranjos de obras musicais; 

Participação de alunos em concertos; Recitais ou gravações; Participação de alunos em peças teatrais; Sarau escolar; Vernissage. 
b) Produções bibliográficas: Artigo técnico-científico publicado; Dissertação de mestrado em andamento ou concluída; Edição, organização e/ou 

coordenação de livros ou coleções; Publicação de jornais na escola; Publicação de livro; Publicação de capítulo de livro  

Publicação de resumo técnico-científico; Publicação de trabalho completo; Publicação individual de crítica e resenha científico-educacional ou 
prefácio de obras especializadas ou espetáculos; Tese de doutorado em andamento ou concluída; Trabalho de conclusão de curso em andamento ou 

concluída; Tradução de capítulo de livro; Tradução de peças teatrais, de óperas encenadas e livros.  
c) Produções desportivas e lúdicas: Criação de times de modalidades esportivas (basquete, vôlei, futebol, etc); Competições esportivas; Criação de 

materiais para recreação; Criação de rodas de capoeira; Desenvolvimento de novas modalidades esportivas na escola; Gincanas escolares; Jogos para 

recreação e socialização; Jogos inter-classes; Desenvolvimento de jogos especiais para inclusão (goalball, futebol de 7, futebol de 5, voleibol sentado, 
natação, bocha, outros); Jogos populares; Jogos dos povos indígenas (arco e flecha, cabo de força, corrida de tora, natação em águas abertas, hipip; 

Akô, insistró, kagót, peikran, corrida de fundo, outros); Atividades lúdicas para recreios e intervalos escolares; Desenvolvimento de brincadeiras; 
Brinquedos e brinquedotecas; Maratonas escolares; Olimpíadas esportivas. 

d) Produções didático-pedagógicas: Banners e cartazes pedagógicos produzidos; Criação de banco de imagens; Criação de banco de sons; Criação de 

blogs; Criação de kits de experimentação; Estratégias e sequências didáticas; Folders; Mapas conceituais; Mídias e materiais eletrônicos; Planos de 
aula; Plataforma moodle e outras(wikipédia); Preparação de aulas e estratégias didáticas; Preparação de estratégias e sequências didáticas para o 

portal do professor; Preparação de minicursos; Produção de cadernos didáticos; Produção de objetos de aprendizagem; Produção de roteiros 
experimentais; Produção de softwares; Projetos educacionais realizados; Sínteses e análises didáticas 

e) Produções técnicas, manutenção de infraestrutura e outras: Atualização de acervo da biblioteca escolar; Criação de fóruns de licenciatura e 

formação docente; Criação de laboratórios portáteis para o ensino de ciências; Desenvolvimento de projetos sociais; Manutenção de ateliê para 
atividades artísticas na escola; Plano de melhoramento para laboratórios de ciências; Revitalização de laboratórios de informática; Modificação de 

projetos pedagógicos da licenciatura; Criação de novas modalidades de licenciatura; Criação de licenciaturas indígenas e do campo; Criação de 
licenciaturas interculturais; 

 

5. Registrar atividades realizadas por meio de fotos, documentos, certificados, produção de textos e materiais didáticos, etc; e postar no grupo do Pibid. 



 

 


