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SÍNTESE REFLEXIVA 

       

 

  Com o inicio do ano de 2015, começo esta síntese fazendo uma analise do trabalho a ser realizado pelo nosso 

subprojeto, em particular gostaria de comentar as possíveis dificuldades e barreiras que achamos que vamos 

encontrar e a esperança de tudo que já conseguimos executar no ano de 2014, que em 2015 seja muito melhor e 

com muito sucesso para nossa equipe de Pibid Nossa Senhora do Patrocínio. 

Vou citar uma dificuldades e uma expectativa positiva  que podemos encontrar neste inicio do Pibid 2015,  estes 

pensamentos são uma faca de dois gumes pois assim como pode ser excelente, também pode ser desastroso. 

 A dificuldade  será o desafio de iniciar o ano letivo junto com a escola, pois pegaremos alunos iniciando o 

ensino médio, vindo de outras escolas, com pensamentos diferentes dos alunos já matriculados nos anos 

anteriores e tentar programar as ações (cronograma) para todo ano, pensando no currículo, na realidade dos 

alunos e da comunidade escolar. 

A expectativa positiva é também o inicio do ano letivo, pois existe muita euforia no nosso grupo só de pensar  

que iniciaremos todos juntos da um frio na espinha, mas estamos seguros no que estamos fazendo, porque 

temos todo o apoio da escola, da comunidade, da supervisora e principalmente do coordenador do subprojeto. 

Temos atividades novas, ideias que farão com que os alunos frequentem nossas atividades, e consigamos 

expandir o projeto para o maior numero de alunos da escola. 

Com a experiência do ano anterior, já estamos conseguindo entender os macetes desta árdua missão, que é 

melhorar o ensino no Brasil e inovar para que cada dia a educação melhore e tenhamos alunos dedicados e 

críticos para a consolidação do ensino neste país.  
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