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No dia 22 de Fevereiro de 2017, quarta-feira reuniu-se, as bolsistas do PIBID 

Letramento e Educação Infantil, com a presença da coordenadora Patrícia Moura, as 

supervisoras não se encontravam no local, mas as mesmas justificaram sua falta com a 

coordenadora de área Patrícia Moura. 

No primeiro momento foi questionado quem consegui acessar a plataforma e  quem 

ainda não tem acesso, foi feito um levantamento para que nas próximas semanas esse 

problema será solucionado. Em seguida foi discutido a troca de escola do grupo 

Cebolinha que passará a fazer parte da EMEI Verdina Raffo Souza Soares, o antigo 

grupo passará a frequentar a escola a partir do dia seis de Fevereiro, realizando 

observações para  conhecer a escola e suas turmas. 

No segundo momento foi estabelecida a data do dia 31 de Março para a entrega do 

projeto que será desenvolvido na escola durante o ano assim com alguns planejamentos. 

A coordenadora solicitou que as bolsistas tenham um diário de campo e façam um 

relatório com as observações feitas com base no modelo utilizado no estágio. No dia 

seis de Março todas devem ter em mãos o roteiro de observação para entrar na escola. O 

diário de campo vai servir para que as bolsistas utilizem como recurso para auxiliar nas 

reflexões analíticas teóricas, pois nesse diário as bolsistas faram anotações com as falas 

das crianças. 

No terceiro momento foi discutido o capitulo um do livro Os saberes e as falas e seus 

professores. A coordenadora solicitou que as bolsistas façam vídeos das atividades 

realizadas em sala de aula e postem as mesmas em uma pasta da plataforma moodle que 

será aberta nas próximas semanas. Por fim  foi marcada para o dia 8 de Março de 2017 

as 9h00, a próxima reunião geral. Nada mais a trata deu-se por encerrada a reunião, da 

qual eu, bolsista ID Tatiane Silveira Conceição, lavro a presente ata que será assinada 

por min e pelos presentes.   

 


