
4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS – SUPERVISORES 
 

NOME DO PROFESSOR SUPERVISOR: VERA ADRIANI JUNGES RECH 
ESCOLA PARTICIPANTES DO PROJETO: COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO – PREMEN – Ensino Médio e Profissional 

 

Indicador da atividade (nome / local / data ou 
período de realização / participantes) 

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 
período de realização) 

Resultados 
alcançados 

1. Início das Atividades Pibid 

Reunião de trabalho do Pibid Unioeste com a 

participação de todos os Pibids 

(coordenadores, supervisores, Pibid Unioeste) 

Data: 24/04/2017 

Local: Sala do Pibid Unioeste - Toledo 

Horário: das 14 às 17h 

- Apresentar o programa e 

informações pertinentes ao seu 
funcionamento do Pibid e 
distribuição dos alunos bolsistas 

para cada supervisor 
-  

- Apresentação da equipe da coordenação 

institucional e as suas devidas funções. 
Orientação aos supervisores sobre as atividades 
do PIBID, bem como sobre suas 

responsabilidades. 
-.Dividir coordenação para Colégios (Exemplo: 

Premen e Europa com Coordenadora Celia) 

 

Foram dividos os grupos 
por escola. 

2 – Reunião geral com a participação de todos 

do Pibid (Coordenadores, supervisores e 

academicos bolsistas) 

Data: 08/05/2017 

Sala da Unioeste Toledo - Pr 

Horário: das 14 às 17h 

Apresentar o programa e 

informações pertinentes ao seu 
funcionamento 
Apresentar os acadêmicos para os 

supervisores. 
Informar todas as regras do 

Programa. 

Apresentação das regras e documentos que serão 

utilizados no decorrer do Programa em 2017. 
Instrução do preenchimento dos formulários.  
Divisão das equipes para iniciar os trabalhos.  

Reunião entre o grupo 

separado por professores 
supervisores. 

3 – Observação da aula pelas academicas:  

Sabrina Andrade Barbosa - Horário: 18:55 até 

20:35 

Thais Cristina da Silva 18:55 até 20:35 

Luana Cristina da Silva dos Reis - (Assiste 

apenas a aula na turma do 3º Técnico em 

Administração, 19:45 até 20:35) 

Data: 09/05/2017 

Local: Premen 

Observar minha regência nas 

turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 
em Administração A Not. 

As alunas se apresentaram para a turma, 

explicaram o objetivo do Pibid. 

Elas(eles) anotaram os 

conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 



4 – Observação da aula pelas academicas:  

Andressa dos Santos -  18:55 até 20:35 

Bárbara Bertoldo de Moraes 18:55 até 20:35 

Luana Cristina da Silva dos Reis (Assiste 

apenas a aula na turma do 3º Técnico em 

Administração) 

Data: 11/05/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 21:00 

 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 

em Administração A Not. 

As alunas se apresentaram para a turma, 
explicaram o objetivo do Pibid. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

5 - Observação da aula pelas academicas:  

Giullya -  10:15 até 11:55 

Iaqueline 10:15 até 11:55 

Data: 15/05/2017 

Local: Premen  

Horário:  

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas se apresentaram para a turma, 
explicaram o objetivo do Pibid. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 

em sala no relatório delas. 

 – Reunião com supervisores, coordenadores e 

academicos de acordo com a divisão por 

Colegio. 

Data: 15/05/2017 

Local: Sala do Pibid – Unioeste – Toledo  

Horário: das 14 às 17h 

 

- Fazer a divisão dos academicos 
(adoção das turmas)  

Instrução de preenchimento dos 
documentos. 

- Instrução de preenchimento dos documentos.  
Como será  o projeto da escola (possíveis temas) 

para pensarmos até o próximo encontro. 
 

 
Início do preenchimento 

dos documentos. 

 Observação da aula pelas academicas: 

Thais Cristina da Silva  

Sabrina Andrade Barbosa 

Horário: 18:55 até 20:35 

Data: 16/05/2017 

Local: Premen 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 

Administração A Not e 3º Técnico 
em Administração A Not. 

As alunas se apresentaram para a turma, 
explicaram o objetivo do Pibid. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 

em sala no relatório delas. 



8 –Observação da aula nas turmas 2º e 3º 

Técnico em Administração: 

Barbara Bertoldo de Moraes 

Horário: 18:55 até 20:35 

Data: 18/05/2017 

Local: Premen  

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 

em Administração A Not. 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Data: 22/05/2017 

Observação da aula pelas academicas:  

Giullya -  10:15 até 11:55 

Iaqueline 10:15 até 11:55 

Local: Premen  

Horário:  

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Data: 22/05/2017 

Reunião com professor supervisor e alunos do 

Pibid – Equipe Premen 

Local: Premen 

Horário: 14 até as 17 horas 

 

Conhecer a estrutura do Colégio e 
definir tema do projeto. 

Apresentação de toda a estrutura do Colegio, 
apresentação dos alunos para coordenação e 
equipe. Definição do tema do projeto. 

Resultado por aclamação: 
Filosofia e cinema 
 

 Observação da aula pelas academicas:  

Turmas: 2º e 3º Técnico em Administração 

Thais C da Silva 

Sabrina Andrade Barbosa 

Data: 23/05/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 

em Administração A Not. 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 



- Observação da aula 

Turmas: 2º e 3º Técnico em Administração 

Barbara Bertoldo de Moraes 

Data: 25/05/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 

em Administração A Not. 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

29/05/2017 

Observação de aula 2º D 

Academicas: Giullya S. de Almeida 

 

 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

 – Reunião com professor supervisor e alunos 

do Pibid – Equipe Premen 

Local: Unioeste 

Horário: 14 até as 17 horas 

Data: 29/05/2017. 

As coordenadoras trabalharam sobre 
as intervenções a serem relizadas 
nas escolas. 

Instrução de como podem trabalhar nas 
intervenções para que obtenham mais sucesso. 

Relatório das acadêmicas 
e ficha de atividades. 

 - Observação da aula pelas academicas:   

Turmas: 2º e 3º Técnico em Administração 

Thais C da Silva 

Sabrina Andrade Barbosa 

Data: 30/05/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 

em Administração A Not. 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 



- Observação da aula pelas academicas:  

Turmas: 2º e 3º Técnico em Administração 

Barbara Bertoldo de Moraes 

Data: 01/06/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 

em Administração A Not. 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Observação da aula pelas academicas:   

Turmas: 2º D 

Marciele  

Giullya S. de Almeida 

Data: 05/06/2017 

Local: Premen  

Horário: 10:15 até 11:55 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

 - Observação da aula pelas academicas:   

Turmas: 2º e 3º Técnico em Administração 

Thais C da Silva 

Data: 06/06/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 

em Administração A Not. 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Observação da aula pelas academicas:  

Turmas: 2º e 3º Técnico em Administração 

Barbara Bertoldo de Moraes 

Data: 08/06/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 

em Administração A Not. 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 



Oficina Filosofia 

Unioeste 

Horário: 14 até as 17 horas. 

Data: 09/06/2017. 

Oficina Filosofia e cinema Assistiram a oficina sobre Cinema em sala de 
aula. 

 

Observação da aula pelas academicas:   

Turmas: 2º D 

Giullya S. de Almeida 

Data: 12/06/2017 

Local: Premen  

Horário: 10:15 até 11:55 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Reunião com professor supervisor e alunos do 

Pibid – Equipe Premen 

Local: Premen 

Horário: 14 até as 17 horas 

Data: 12/06/2017. 

Reunião sobre o Projeto Filosofia 
cinema escolhido pelo Premen e 
Europa. Proposta foi de relacionar 

os temas transversais com os filmes. 

Explicação e slides sobre quais são os temas 
transversais 

Relatórios de atividades e 
leitura de textos. 

14 - Observação da aula pelas academicas:  

Thais C da Silva 

Sabrina Andrade Barbosa 

Data: 13/06/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 



Data: 19/06/2017 

Observação da aula pelas academicas:   

Turmas: 2º D 

Marciele  

Giullya 

Local: Premen  

Horário: 10:15 até 11:55 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Reunião com professor supervisor e alunos do 

Pibid – Equipe Premen 

Local: Unioeste 

Horário: 14 até as 17 horas 

Data: 19/06/2017. 

Apresentar as equipes que vão 
trabalhar as oficinas Filosofia 
cinema. 

Equipe do Europa e Equipe do 
Premen 

Os alunos se dividiram em equipes para se 
organizarem para os trabalhos iniciais do filme. 

Fizeram três equipes. 

- Observação da aula pelas academicas:  

Thais C da Silva  

Sabrina Andrade Barbosa 

Data: 20/06/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Observação da aula pelas academicas:  

Barbara Bertoldo de Moraes 

Data: 22/06/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 19:45 

Observar minha regência nas 
turmas do 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 



- Intervenção da academica Barbara Bertoldo 

de Moraes. 

Data: 22/06/2017 

Local: Premen  

Horário: 19:45 até 20:35 

Intervenção sobre conceito 
aristotélico de meio termo na turma 
2º Técnico em Administração. 

Os alunos participaram ativamente da 
intervenção. 

Relatório da(o) 
acadêmica(o) e Plano de 
intervenção. 

Data: 26/06/2017 

Observação da aula pelas academicas:   

Turmas: 2º D 

Giullya 

Local: Premen  

Horário: 10:15 até 11:55 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

 – Reunião com professor supervisor e alunos 

do Pibid – Equipe Premen 

Local: Premen 

Horário: 14 até as 17 horas 

Data: 26/06/2017. 

Dividir as equipes para escolha dos 
filmes. 

Foi feita a divisão das equipes por afinidade com 
o filme. 

Início dos trabalhos. 

 Observação da aula pelas academicas:  

Thais C da Silva 

Sabrina Andrade Barbosa 

Data: 27/06/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 



- Observação da aula pelas academicas:  

Barbara 

Data: 29/06/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Observação da aula pelas academicas:  

Marciele  

Giullya Schuster de Almeida 

Data: 03/07/2017 

Local: Premen  

Horário: 10:15 até 11:55 

Turma: 2º D 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

 – Reunião com professor supervisor e alunos 

do Pibid – Equipe Premen 

Local: Premen 

Horário: 14 até as 17 horas 

Data: 03/07/2017. 

Trabalhar na elaboração das 
equipes. 

Alunos estudaram sobre os filmes e que filósofos 
podem ser trabalhados no filme escolhido. 

Relatóriosde atividades 
dos acadêmicos. 

 Observação da aula pelas academicas:  

Thais C da Silva 

Sabrina Andrade Barbosa  18:55 até 10:45 

Data: 04/07/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 



Dia 04 de Julho de 2017 

Intervenção da aluna Sabrina no 3º Técnico 

em Administração sobre Estética.  

19:45 até 20:35 

Intervenção da aluna Sabrina sobre 
Estética na Idade Média. 

Os alunos participaram ativamente da 
intervenção. 

Relatório da(o) 
acadêmica(o) e Plano de 
intervenção. 

Observação da aula pelas academicas:   

Turmas: 2º D 

Giullya S. de Almeida 

Data: 10/07/2017 

Local: Premen  

Horário: 10:15 até 11:55 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Data: 10/07/2017. 

Reunião com professor supervisor e alunos do 

Pibid – Equipe Premen 

Local: Premen 

Horário: 14 até as 17 horas 

 

Escolha dos filmes e separação dos 
grupos para oficina do filme. 

Grupos iniciaram os trabalhos. Relatórios de atividades. 

Observação da aula pelas academicas:  

Turmas: 2º e 3º Técnico em Administração 

Barbara Bertoldo de Moraes 

Data: 13/07/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 

em Administração A Not. 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Reunião com professor supervisor e alunos do 

Pibid – Equipe Premen 

Local: Premen 

Horário: 14 até as 17 horas 

Discussão sobre o andamento do 
projeto a ser desenvolvido nos 
grupos. 

.Grupos trabalharam na elaboração das oficinas.  



Data: 17/07/2017. 

 Reunião com professor supervisor e alunos 

do Pibid – Equipe Premen 

Local: Premen 

Horário: 14 até as 17 horas 

Data: 24/07/2017. 

Avisos sobre os trabalhos para o 
encontro do Pibid em Cascavel, 

trabalho com os grupos para 
desenvolvimento do projeto. 

Trabalhando na preparação das oficinas  

Observação da aula pelas academicas:  

Turmas: 2º e 3º Técnico em Administração 

Barbara Bertoldo de Moraes 

Data: 27/07/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 

em Administração A Not. 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Intervenção da academica Giullya  

Turma: 2º D  

Local: Premen  

Horário: 10:15 até 11:05 

Data 31/07/2017 

Intervenção sobe Filosofia para 
Deleuze 

Os alunos prestaram bastante atenção na 
explicação da acadêmica. 

Relatório da(o) 
acadêmica(o) e Plano de 
intervenção. 

Observação das aulas do 2º D 

Turma: 2º D  

Giullya S. de Almeida 

Local: Premen  

Horário: 11:05 até 11:55 

Data 31/07/2017 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 



31/07/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 

Reunião Unioeste 

01 08 2017 

14 até 15 horas 

 
Reunião para encaminhar detalhes 
do projeto. 

Detalhando como será cada oficina.  

– Reunião com professor supervisor e alunos 

do Pibid – Equipe Premen 

Local: Premen 

Horário: 14 até as 17 horas 

Data: 07/08/2017. 

   

Observação das aulas do 2º D 

Turma: 2º D  

Giullya S. de Almeida 

Liliane Longui 

Local: Premen  

Horário: 11:05 até 11:55 

Data 31/07/2017 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Reunião com professor supervisor e alunos do 

Pibid – Equipe Premen 

Local: Premen 

Horário: 14 até as 17 horas 

Data: 14/08/2017. 

   



Observação da aula pelas academicas:  

Turmas: 2º e 3º Técnico em Administração 

Barbara Bertoldo de Moraes 

Data: 17/08/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 

em Administração A Not. 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Dia 21 de agosto de 2017 

Intervenção da aula Marcieli no 2º D sobre 

Senso Comum e Conhecimento Científico. 

Intervenção da aluna Marcieli sobre 
Senso comum e Conhecimento 
científico ´para revisar conteúdos 

para a avaliação. 
 

Os alunos participaram de maneira positiva da 
intervenção. 

Relatórios e plano de 
intervenção. 

Observação da aula pelas academicas:  

Turmas: 2º D 

Giullya S. Almeida  

Data: 21/08/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

21/08/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 



Reunião com professor supervisor e alunos do 

Pibid – Equipe Premen 

Local: Premen 

Horário: 14 até as 17 horas 

Data: 21/08/2017. 

Reunião para esclarecimento sobre 
o encontro Pibid e avaliação dos 
slides de apresentação. 

Duvidas sobre o Pibid  

Dia 22 de agosto de 2017 

Encontro do Pibid na Unioeste de Cascavel  

 

Participar do V encontro do Pibid Como se trata de um grande evento com a junção 
de todos os subprojetos do Pibid, todos 

participaram para conhecer e trocar experiências.  

 

Dia 24 de agosto de 2017 

Intervenção da aluna Thais  

Turma: 2º Técnico em Administração 

Local: Premen 

Hora: 19:45 até 20:35 

 

Intervenção da aluna Thais sobre 
Filosofia e ética na Idade Média 

Os alunos participaram da intervenção. Relatório da(o) 
acadêmica(o) e Plano de 

intervenção. 

Observação da aula pelas academicas:  

Turmas: 2º e 3º Técnico em Administração 

Barbara Bertoldo de Moraes 

Thais  

Sabrina Andrade Barbosa 

Data: 24/08/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 

Administração A Not e 3º Técnico 
em Administração A Not. 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 

em sala no relatório delas. 

 Dia 28 de agosto de 2017 
14 horas até 14:40 

Local Premen depois Unioeste 

Conhecer a estrutura física da 
escola, os setores, os funcionários e 

a comunidade escolar em geral; 

Reconhecimento do ambiente escolar, estrutura 
física, os setores da escola e seus funcionários. 

Apresentação dos bolsistas à direção, 
funcionários e comunidade escolar em geral.  
 

Apresentação do colégio 
se fez necessaria poque 

temos novos bolsistas, 
Jean, Liliane e Daniele. 



Observação da aula pelas academicas:  

Liliane Longui 

Data: 28/08/2017 

Local: Premen  

Horário: 10:15  até 11:55 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

A aluna observou a minha regência e interagiu 
com os alunos. 

Ela anotou os conteúdos 
que trabalhei em sala no 
relatório delas. 

Dia 28 de agosto de 2017 

Local Unioeste  
Reunião com professor supervisor e alunos do 

Pibid – Equipe Premen 

14:00 até as 17 horas 

Corrigir os trabalhos oficinas para 

preparar as apresentações na 
próxima segunda dia 04 de 
setembro. 

Correção realizada por grupos e orientações 

necessárias para apresentação das oficinas.  

Relatórios 

28/08/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 

Dia 01/09/2017 

Obsevação das aulas no Colégio Estadual 

Jardim Gisele 

Pelo aluno Jean 

Turmas: 1º B, 2º A e duas aulas no 3º A.  

7:30 até 11:50 

Observar minha regência nas 
turmas do 1º B, 2º A e 3º A Ensino 
Médio 

O aluno observou. Ele anotou os conteúdos 
que trabalhei em sala no 
relatório delas. 

Observação da aula pelas academicas:  

Liliane Longui 

Data: 04/09/2017 

Local: Premen  

Horário: 10:15  até 11:55 

Observar minha regência nas 

turmas do 2º D – Ensino Médio 

A aluna observou a minha regência e interagiu 

com os alunos. 

Ela anotou os conteúdos 

que trabalhei em sala no 
relatório delas. 

Reunião dia 04 de setembro de 2017 
Na Unioeste as 14 horas até as 17 horas 
 

Apresentar para os colegas o que 
será trabalhado nas “oficinas” Koe 
no Katachi 

Alunas Giullya, Barbara e Marciele. 

Apresentação de como serão trabalhadas as 
oficinas relacionando temas transversais nos 
Colégios para os colegas do Pibid. 

Sugestões foram dadas 
para melhorar as oficinas. 



Observação da aula pelas academicas:  

Turmas: 2º e 3º Técnico em Administração 

Barbara Bertoldo de Moraes 

Sabrina Andrade Barbosa 

Data: 05/09/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º Técnico em 
Administração A Not e 3º Técnico 

em Administração A Not. 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Reunião dia 05 de setembro de 2017 
No Premen as 14 horas  
 

 
 

 
 
 

 

Apresentar para a direção do 
Colégio os trabalhos que serão 
realizados nas oficinas, com as 

coordenadoras Michele e Célia 
juntamente com o Diretor do 

Colegio Estadual Castelo Branco o 
senhor Dominício. 

Foi apresentado documento com o nome e os 
objetivos de cada oficina, com os objetivos 
relacionados aos contéudos trabalhados por todos 

os professores e foi feita a escolha das turmas.  

Foram escolhidas as 
turmas que terão as 
oficinas do Projeto 

Filosofia e cinema. 
2º D Matutino, 2º e 3º 

Técnico em 
Administração noturno e 
4º A e 4º B da Formação 

de Docentes vespertino. 

 Observação da aula pelas academicas:  

Thais C da Silva 

Data: 05/09/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 

Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 

em sala no relatório delas. 

Observação da aula pelas academicas:  

Liliane Longui 

Data: 11/09/2017 

Local: Premen  

Horário: 10:15  até 11:55 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

A aluna observou a minha regência e interagiu 
com os alunos. 

Ela anotou os conteúdos 
que trabalhei em sala no 

relatório delas. 

 Reunião dia 11 de setembro de 2017 

Na Unioeste as 14 horas até as 17 horas 
 
 

Apresentar para os colegas o que 

será trabalhado nas “oficinas” O 
preço do amanha e X men 

O grupo apresentou para os colegas a forma e os 

conteúdos que serão trabalhados na oficina. 

Os demais academicos  e a 

coordenação deram 
sugestão para melhorar. 



11/09/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 

 Dia 12 de setembro de 2017 
Intervenção da aluna Sabrina Andrade 

Barbosa  no 2º Téc em Administração. 18:55 

até 19:45 no Colégio Estadual Presidente 

Castelo Branco. 

Intervenção sobre Trabalho desde a 
Idade antiga até hoje. 

Os alunos interagiram com a academica que 
explicou bem o conteúdo proposto 

Relatório da(o) 
acadêmica(o) e Plano de 

intervenção. 

 Observação da aula pelas academicas:  

Thais C da Silva 

Sabrina Andrade Barbosa (3º adm 19:45 até 

20:35) 

Giullya S. de Almeida (reposição do dia 

04/09 

Data: 12/09/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 

turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 

interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 

conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

 Observação da aula pelas academicas:  

Giullya S. de Almeida (reposição do dia 

11/09 

Data: 14/09/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 

turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 

interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 

conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 



14/09/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 

Observação da aula pelas academicas:  

Liliane Longui 

Data: 18/09/2017 

Local: Premen  

Horário: 10:15  até 11:55 

Observar minha regência nas 

turmas do 2º D – Ensino Médio 

A aluna observou a minha regência e interagiu 

com os alunos. 

Ela anotou os conteúdos 

que trabalhei em sala no 
relatório delas. 

Reunião dia 18 de setembro de 2017 
Na Unioeste as 14 horas até as 17 horas. 

Correção das oficinas e ultimas 
correções. 

Apontamentos finais para a oficina Preparação dos materiais 
necessários. 

 Observação da aula pelas academicas:  

Thais C da Silva 

Sabrina Andrade Barbosa 

Data: 19/09/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 

turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 

interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 

conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Dia 21 de setembro de 2017 - Registro das 

atividades – Preenchendo relatorios –  

Tempo: 21:40 horas até 23:00  
 

 

Atividades individuais dos 
acadêmicos. 

Digitando relatórios. Relatórios do supervisor e 
cadêmicos. 

Dia 22/09/2017 

Obsevação das aulas no Colégio Estadual 

Jardim Gisele 

Pelo aluno Jean 

Turmas: 1º B, 2º A e duas aulas no 3º A.  

Observar minha regência nas 
turmas do 1º B, 2º A e 3º A Ensino 

Médio 

O aluno observou a minha regência e se 
apresentou para os alunos e explicou o objetivo 

do Pibid. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 

em sala no relatório delas. 



7:30 até 11:50 

Dia 25 de setembro de 2017 

Intervenção da aluna Marciele Colégio 

Estadual Presidente Castelo Branco 

A acadêmica Marciele apresentou 

sua intervenção sobre Aristóteles 
(Ciência antiga e Medieval – 

Filosofia da Ciência). 

Usou slides e foi bem clara e objetiva na 

explicação, os alunos interagiram. 

Os alunos demosntraram 

interesse e participaram da 
aula. 

Dia 25 de setembro de 2017 

Observação de aula no 2º D 

Academicas:Liliane, Giulya e Marciele 

Colégio Estadual Presidente Castelo Branco 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 

em sala no relatório delas. 

Reunião dia 25 de setembro de 2017 
Na Unioeste as 14 horas até as 17 horas 

 
 

Correção dos Planos de 
intervenções já realizados 

confirmação das datas e assuntos 
que serão trabalhados nas proximas 

internenções. 
Definição das datas para as oficinas. 

Orientar para proximas intervenções e o que deu 
certo (avaliação das que já foram realizadas).  

 

Anotações nos relatórios 
dos acadêmicos. 

25/09/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 

Dia 02/10/2017 

Observação de aula no 2º D Academicas:, 
Giulya. 
Liliane 

Observar minha regência nas 

turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 

interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 

conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Dia 02/10/2017 na Unioeste 

Reunião sobre apresentação das oficinas  
Das 14 as 17 horas. 

Apresentação das oficinas Carol e 

Therese e avaliação das oficinas 
para ver o que foi positivo e 

negativo. 

Os acadêmicos apontaram pontos positivos e 

negativos. 

Relatórios. 

 

Observação da aula pelas academicas:  

Thais C da Silva 

Sabrina Andrade Barbosa 

Data: 03/10/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Dia 09/10/2017 

Observação de aula no 2º D 

Observar minha regência nas 

turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 

interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 

conteúdos que trabalhei 



Academicas:Liliane, Giulya e Marciele em sala no relatório delas. 

Dia 09 de outubro de 2017 na Unioeste 
Reunião sobre apresentação das oficinas  

Das 14 as 17 horas. 

Avaliação sobre as oficinas 
apresentadas para os colegas 

acadêmicos 

.Pontos positivos e negativos da oficina sobre 
bulliyng apontados pelos acadêmicos dos outros 

grupos. 

Relatórios. 

09/10/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 

Dia 10 de outubro de 2017 
Intervenção da aluna Barbara no 3º Técnico 

em Administração com o tema Estética na 
Grecia antiga. 

A aluna apresentou slide e explicou 
de maneira bem clara e objetiva o 

tema proposto. 

Os alunos demonstraram interesse e aprendizado. Elaborou o relatório da 
intervenção.. 

Observação da aula pelas academicas:  

Turmas: 2º Técnico em Administração 

Barbara Bertoldo de Moraes 

Data: 10/10/2017 

Local: Premen  

Horário: 18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 

turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 

interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 

conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Observação da aula pelas academicas:  

Liliane Longui 

Data: 16/10/2017 

Local: Premen  

Horário: 10:15  até 11:55 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

A aluna observou a minha regência e interagiu 
com os alunos. 

Ela anotou os conteúdos 
que trabalhei em sala no 

relatório delas. 

Reunião dia 16 de outubro de 2017 

Na Unioeste as 14 horas até as 17 horas 
 

Ultimos acertos para as oficinas Sugestões para melhorar a participação os alunos 

na oficina. 

Relatórios 

16/10/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 

Dia 17/10 Observação das aulas do 2º e 3º 
Técnico em Adm. 
Pela aluna Sabrina 

Colégio Estadual Presidente Castelo Branco 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas. 

Dia 19 de outubro de 2017 Passaram o filme  O Show de Os alunos participaram, demostraram bastante Relatórios elaborados 



Apresentação da oficina “ O Show de 
Truman” nas turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração no período noturno. Das 18:55 

até 22 horas. Colégio Estadual Presidente 
Castelo Branco 

Truman e depois fizeram a 
intervenção usando o material que 
elaboraram ateriormente. 

Alunas: Sabrina e Thais com 
suporte tecnico da Barbara. 

interesse. pelos acadêmicos. 

Dia 23 de outubro de 2017 

Das 8:30 até as 11:55 

Oficina Fisosofia e cinema 

Filme a Onda 

Jean, Liliane e Andressa 

Oficina aplicada pelos acadêmicos 

para a turma do 2º D matutino com 
o filme a Onda. 

Após passarem o filme trabalharam com os 

alunos sobre massificação, esclarecimento. 

Relatórios das oficinas. 

Dia 23 de outubro de 2017 

No Colégio Estadual Presidente Castelo 

Branco  

Oficina Filosofia Cinema com as alunas 

Giullya, Barbara  

Oficina aplicada nas turmas de 
Formação de docentes (4º A, B) 

vespertino. 

Os alunos interagiram e participaam ativamente 
da oficina. 

Relatórios elaborados 
pelos acadêmicos 

Cartaz sobre o mapa do 
bulliyng 

Data: 30/10/2017 

Observação de aula no 2º D 

Academicas: Giullya 

10:15 até 11:55 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 

em sala no relatório delas. 

Reunião dia 30 de outubro de 2017 
Na Unioeste as 14 horas até as 17 horas 

 
 

Reunião com o grupo Koe no 
Tatachi para avaliação com as 

supervisoras. 

Apontamentos dos pontos positivos e negativos 
da oficina. 

Relatórios 

30/10/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 

Dia 31 de outubro de 2017 
Intervenção da aluna Barbara no 2º Técnico 
em Administração com o tema Felicidade para 

Epicuro.  
Local: Colégio Estadual Presidente Castelo 

Branco 
18:55 até 19:45.. 

Tema Felicidade para Epicuro.  
 

Os alunos interagiram com a academica que 
explicou bem o conteúdo proposto 

Relatório da(o) 
acadêmica(o) e Plano de 
intervenção. 

Observação da aula pelas academicas:  Observar minha regência nas As alunas observaram a minha regência e Elas(eles) anotaram os 



Turmas: 2º e 3º Técnico em Administração 

Barbara Bertoldo de Moraes 19:45 até 20:35 

Sabrina 18:55 até 20:25 

Data: 31/10/2017 

Local: Premen  

turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

interagiram com os alunos. conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas 

Intervenção da aluna Giullya no 2º D 

Data 06/11/2017 

10:15 até 11:05 

Sobre a História da Educação no 

Brasil 

Os alunos interagiram com a academica que 

explicou bem o conteúdo proposto. 

Relatório da(o) 

acadêmica(o) e Plano de 
intervenção. 

Observação da aula pelas academicas:  

Turmas: 2º D 

Data: 06/11/2017 

Local: Premen  

Horário: 11:05 até 11:55 Giullya 
As demais participaram do simpósio de 

filosofia. 

Observar minha regência nas 

turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 

interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 

conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas 

06/11/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 

Intervenção no 2º D aluna Liliane 
Premen 13/11/2017 

Turma: 2º D  
Premen. 

Intervenção da acadêmica Liliane 
com a turma do 2º D sobre Bioética 

Os alunos interagiram com a acadêmica e fizeram 
perguntas sobre o assunto. 

Relatório da(o) 
acadêmica(o) e Plano de 

intervenção. 

Reunião dia 13 de novembro de 2017 

Unioeste 
14 até 17 horas 

Para preenchimento de relatório 
 

Preenchendo relatórios Os acadêmicos realizaram atividades individuais 

dos relatórios. 

Relatórios que serão 

anexdos ao das atividades 
dos alunos. 

Dia 14 de novembro de 2017 
Obrservação de aulas no 2º e 3º Técnico em 

Administração pelo aluno  
Sabrina 

Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. 
18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 

Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 

em sala no relatório delas 

Dia 16 de novembro de 2017 Observar minha regência nas As alunas observaram a minha regência e Elas(eles) anotaram os 



Obrservação de aulas no 2º e 3º Técnico em 
Administração pelo aluno  
Eduardo  Gabriel Maas 

Barbara Bertoldo de Moraes 
Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. 

18:55 até 20:35 

turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

interagiram com os alunos. conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas 

Intervenção da aulna Marciele  
2º D Premen  

Data 20/11/2017 
10;15 até 11;05 

Intervenção da acadêmica Marciele 
Postal sobre o método das Ciências. 

Os alunos participaram e tiraram dúvidas sobre 
os conteúdos. 

Relatório e plano de 
intervenção. 

Observação da turma 2º D  
20/11/2017 

Premen  
10:15 até 11:55 

Acadêmicas 
Liliane, Marciele e Giulya 
 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D– Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 

em sala no relatório delas 

Reunião dia 20 de novembro de 2017 

Na Unioeste as 14 horas até as 17 horas 
 

Preenchendo roteiro de atividades. Cada acadêmico fez seus relatórios de atividades.  Relatórios. 

20/11/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 

Dia 21 de novembro de 2017 
Intervenção da aluna Sabrina no 2º Adm sobre 
Epicuro, e Sócrates nos Colégio Estadual 

Presidente Castelo Branco 
18:55 até 19:45 

 

A aluna fez a intervenção sobre 
Felicidade para Epicuro e Sócrates. 

Os alunos participaram ativamente da 
intervenção. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas 

E Plano de intervenção. 

Dia 21 de novembro de 2017 
Obrservação de aulas no 2º e 3º Técnico em 
Administração pelo aluno  

Sabrina 
Colégio Estadual Presidente Castelo 

Branco.19:45 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas 



Dia 23 de novembro de 2017 
Obrservação de aulas no 2º e 3º Técnico em 
Administração  

Eduardo Eduardo  Gabriel Maas 
Thais Cristina da Silva 

Barbara Bertoldo de Moraes 
Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. 
18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas 

Dia 27 de novembro de 2017 
Obrservação de aulas no 2º D 
Giullya S. de Almeida 

Liliane 
Colégio Estadual Presidente Castelo 

Branco.10:15 até 11:55 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas 

Reunião dia 27 de novembro de 2017 
Na Unioeste as 14 horas até as 17 horas 
 

Entrega e correção de relatórios 
e planos de Intervenção. 

Análise dos relatórios. Relatórios. 

27/11/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 

Dia 30 de novembro de 2017 
O aluno Eduardo  Gabriel Maas 
 fez intervenção na turma de 3º Adm – 

Colégio Estadual Presidente Castelo Branco 

Intervenção sobre Estética na Idade 
Média e na Grécia antiga e na Idade 
Moderna para revisar os conteúdos 

com os alunos antes da avaliação. 

Os alunos interagiram com o Eduardo e a 
intervenção serviu de revisão. 

Relatório e plano de 
intervenção. 

Dia 30 de novembro de 2017 
Observação de aulas no 2º e 3º Técnico em 

Administração. 
Eduardo  Gabriel Maas 19:45 até 20:35 
Thais Cristina da Silva 18:55 até 20:35 

Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. 
 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 

Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 

em sala no relatório delas 

Observação da aula no 2º D 

Liliane 
10:15 até 11:55 

Observar minha regência nas 

turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 

interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 

conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas 



Colégio Estadual Presidente Castelo Branco 
Data 04/12/2017 

Reunião dia 04 de dezembro de 2017 

Na Unioeste as 14 horas até as 17 horas 
 
 

Preenchimento e entrega de 

relatórios. 

Preenchimento e entrega de relatórios.  Relatórios. 

04/12/2017 

Registro das atividades – Preenchendo 

relatorios –  

Tempo: 19 horas até 22:30 

Preenchendo relatórios.  Preenchendo relatórios. Relatórios. 

Dia 07 de dezembro de 2017 
Obrservação de aulas no 2º e 3º Técnico em 
Administração pelo aluno 

19:45 até 20:35  
Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. 

18:55 até 20:35 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º e 3º Técnico em 
Administração – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 
em sala no relatório delas 

Dia 11 de dezembro de 2017 
Obrservação de aulas no 2º D Ensino Médio 

10:15 até 11:55 
Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. 
 

Observar minha regência nas 
turmas do 2º D – Ensino Médio 

As alunas observaram a minha regência e 
interagiram com os alunos. 

Elas(eles) anotaram os 
conteúdos que trabalhei 

em sala no relatório delas 

Dia 11 de dezembro 

Preenchendo relatórios  
13:30 até as 17:30 horas. 

Preenchendo relatorios das 

observações e oficinas. 

Preenchendo relatorios das observações e 

oficinas. 

Relatórios enviados para 

cordenação. 

Dia 18 de dezembro de 2017 

Local Unioeste 
Reunião e entrega dos relatórios. 
14 horas até 17 horas. 

Analise dos relatórios  Conferência dos relatórios. Assinatura dos relatórios. 

 
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 apontar para a 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. As produções, a serem apresentadas abaixo, materizalizam-se em artigos publicados, portfólios e diários de bordo, material 
didático produzido (mídias, jogos, dinâmicas, etc), estratégias didáticas, relatórios de avaliação dos resultados, dentre outras). 

4. Registrar atividades realizadas por meio de fotos, documentos, certificados, produção de textos e materiais didáticos, etc.  
 


