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Reunião Geral: bolsistas, supervisoras  e coordenadora do Pibid – 15 de 

março de 2017 

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezessete as nove horas, reuniram-se na 

sala 304 da Universidade Federal do Pampa na, as supervisoras e bolsistas do pibid de 

Letramento e Educação Infantil, juntamente com a professora Patrícia Moura 

coordenadora do grupo, para esclarecer assuntos de pauta como por exemplo Fichas de 

anaminese  dos alunos das respectivas escolas,Plano de Trabalho,Apresentação do livro 

Praticas Pedagógicas pelas bolsistas da escola Verdina Rafo, relatório de observação 

relatos em diário de campo de cada bolsista e também foi conversado sobre espaço a ser 

organizado na Escola Silvia Soares para realização das reuniões de trabalho. A 

professora Patrícia deu inicio a reunião falando sobre as anamineses que deveriam ser 

analisadas pelos bolsistas neste período de observação no mês de março, para saber o 

que foi possível observar e quais  sugestões poderiam ser inseridas. Também foi 

reforçado pela professora Patrícia a importância de nós bolsistas não ficarmos em sala 

de aula sem a presença de um professor titular ou recreacionista responsável pela turma. 

Foi mencionado  nesta reunião e assim combinado com a concordância de todos os 

bolsistas presentes um grupo responsável para o preparo do café, também ficou decidido 

um grupo responsável pela organização dos aniversariantes dos meses socialização em 

nossas reuniões mensais.  

Foi comunicado  e dado as boas vindas a seleção da professora Silvana ao Pibid como 

supervisora do grupo da Emei Casa da Criança voltando as atividades no prazo de uma 

ou duas semanas e o retorno das antigas bolsistas para a Escola. Foi falado também 

sobre a seleção de novas bolsistas que na grande maioria estão ingressando na faculdade  

no primeiro semestre do curso e apenas duas estão no terceiro semestre, sendo assim 

temos muito a compartilhar.  

Foi ressaltado pela professora Patrícia o prazo para entrega do plano de trabalho de cada 

Escola e reforçado pela mesma que este deve ser obrigatoriamente construído em grupo 

e junto a supervisoras, orientando as bolsistas para que juntos elaborem um trabalho 

com resultados satisfatório.  

Nossa próxima reunião ficou marcada para o dia cinco de abril de dois mil e sete as 

nove horas na Universidade Federal do Pampa, com a despedida da colega Micheli 

Hernandes que estará se despedindo do grupo por ter concluído sua formação no curso 

de Pedagogia. 

 


