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SÍNTESE REFLEXIVA 

  

Inicio minha síntese reflexiva fazendo uma avaliação deste primeiro ano de Pibid Nossa Senhora do Patrocínio 

e de um evento específico, que foi a gincana do ensino médio, no qual obtivemos êxito na execução do referido. 

Neste inicio de subprojeto os desafios foram muitos, mas temos que iniciar a narrar os pontos positivos do 

nosso grupo, que são inúmeros. As principais virtudes nossas foram o companheirismo e união entre os 

elementos do grupo, pois se era dado uma tarefa quase impossível de se concretizar por causa do tempo de 

entrega, o grupo se unia e realizava esta além do horário estabelecido do termo de compromisso, a amizade que 

temos uns com os outros, a relação de fidelidade e comprometimento que todos têm com programa, e o 

principal (no meu ponto de vista) que é a preocupação com a educação dos alunos da escola e o envolvimento 

deles com o programa. A supervisora que é simplesmente fantástica, pois esta sempre preocupada com o nosso 

bem-estar e com tudo ao nosso redor, sempre orientando, instruindo, direcionando, aconselhando e fazendo com 

que este programa seja primordial para nos, e para os alunos da escola, que são muito importante na vida desta 

professora. O coordenador que foi incansável resolvendo problemas, orientando trabalhos e direcionando os 

seus grupos para o êxito deste subprojeto. 

Em um evento deste mês, acontecido dia 17, foi realizada uma gincana entre as escolas do ensino médio, onde 

foi feita algumas dinâmicas entre os alunos presentes, sorteio de brindes, entrega de premiações aos alunos 

vencedores e uma confraternização com um lanche coletivo entre os bolsistas e os alunos. Após o evento 

ficamos sabendo que eles simplesmente adoraram a ideia e querem que seja feita a cada trimestre e não só no 

final do ano.    
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