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     As atividades já começaram a todo vapor nesse início de ano. Nós, bolsistas da Escola Patrocínio 

começamos e concluímos nosso calendário para o ano de 2015. Nosso planejamento está recheado de oficinas. 

Dentre elas: oficinas de como criar apresentação de trabalho de modo correto no Power Point, Oficina de como 

construir resumo de artigo, Oficina de Composição Química da Célula e entre outros. Além de filmes 

educativos na área da Ciência. E eventos com experi

alunos, que terão que fazer o mesmo futuramente na Feira de Ciências.

     O mês de Janeiro além de muito produtivo parece ter sido um dos meses em que estivemos mais unidos. Um 

ajudando o outro e socializando ideias e tudo mais. O Pibid que em 2014 mostrou

importante na nossa vida acadêmica e no convívio com as salas de aulas tem tudo para ser melhor em 2015. 

Com novas metas propostas para os bolsistas, visando concluir todas com o m

     Estamos ansiosos para começar as apresentações nas oficinas. Pois aprendemos junto com os alunos e é 

muito bom sentir por um momento como é ser um professor dentro da sala de aula.  
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SÍNTESE REFLEXIVA 

As atividades já começaram a todo vapor nesse início de ano. Nós, bolsistas da Escola Patrocínio 

começamos e concluímos nosso calendário para o ano de 2015. Nosso planejamento está recheado de oficinas. 

tre elas: oficinas de como criar apresentação de trabalho de modo correto no Power Point, Oficina de como 

construir resumo de artigo, Oficina de Composição Química da Célula e entre outros. Além de filmes 

educativos na área da Ciência. E eventos com experimentos feitos pela gente para serem apresentados aos 

alunos, que terão que fazer o mesmo futuramente na Feira de Ciências. 

O mês de Janeiro além de muito produtivo parece ter sido um dos meses em que estivemos mais unidos. Um 

izando ideias e tudo mais. O Pibid que em 2014 mostrou

importante na nossa vida acadêmica e no convívio com as salas de aulas tem tudo para ser melhor em 2015. 

Com novas metas propostas para os bolsistas, visando concluir todas com o máximo de êxito.

Estamos ansiosos para começar as apresentações nas oficinas. Pois aprendemos junto com os alunos e é 

muito bom sentir por um momento como é ser um professor dentro da sala de aula.  
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As atividades já começaram a todo vapor nesse início de ano. Nós, bolsistas da Escola Patrocínio 

começamos e concluímos nosso calendário para o ano de 2015. Nosso planejamento está recheado de oficinas. 

tre elas: oficinas de como criar apresentação de trabalho de modo correto no Power Point, Oficina de como 

construir resumo de artigo, Oficina de Composição Química da Célula e entre outros. Além de filmes 

mentos feitos pela gente para serem apresentados aos 

O mês de Janeiro além de muito produtivo parece ter sido um dos meses em que estivemos mais unidos. Um 

izando ideias e tudo mais. O Pibid que em 2014 mostrou-se um programa muito 

importante na nossa vida acadêmica e no convívio com as salas de aulas tem tudo para ser melhor em 2015. 

áximo de êxito. 

Estamos ansiosos para começar as apresentações nas oficinas. Pois aprendemos junto com os alunos e é 

muito bom sentir por um momento como é ser um professor dentro da sala de aula.   


