
 
 

 
Concurso para escolha do brasão da bandeira da Escola Municipal de 

Educação Básica do Complexo Escolar Marília Sanchotene Felice 
 

Data: 22 de março de 2019  
 
Local de Inserção:  Ciências - Uruguaiana  
 
 

A EMEB Marília Sanchotene Felice foi fundada no dia 11 de abril de 2011 e 
desde então não possuía uma bandeira. Sendo assim os bolsistas e a 
supervisora do PIBID na escola que escolheram abordar a temática do 
pertencimento durante o ano de 2019 propuseram aos alunos do 6º, 7º, 8º e 9º 
ano um concurso de desenho para escolher o brasão para a bandeira da escola. 
A escolha aconteceu no dia 21 de março de 2019 e contou com mais de 15 
desenhos participando, onde professores, funcionários e alunos do 1º ao 9º ano 
participaram da votação. Na figura 1 pode-se observar um dos momentos de 
apresentação da proposta e na Figura 2, a exposição dos trabalhos participantes. 
 

 
 

Figura 1: alunos e bolsistas do PIBID em um momento de explicação das normas do 

concurso.  
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Figura 2: trabalhos apresentados no concurso. 
 
O trabalho mais votado foi o do aluno João Vitor do 9º ano A do turno da manhã. 
Foi apresentado um brasão que no seu interior tinha um livro simbolizando a 
dedicação dos professores, o lápis representando o esforço dos alunos em 
aprender, mãos dadas simbolizando a amizade, a pomba significando paz, uma 
coroa referindo-se ao poder do conhecimento e uma estrela branca que 
representa cada aluno da escola (Figura 3). 
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Figura 3: Brasão que passará a simbolizar, em uma bandeira, a EMEF Marília 

Sanchotene Felice. 
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PIBID da EMEF Cabo Luiz Quevedo prestigiando a semana farroupilha 

juntamente aos estudantes e professores da escola. 
 

Data: 19 de setembro de 2019. 
 
Local de inserção na página do PIBID:  Artístico/Cultural, Ciências - 
Uruguaiana 

Aconteceu na manhã do dia 19/09/2019 um café campeiro alusivo ao dia 20 de 
setembro. Na ocasião os/as estudantes dos 7° anos que são os atendidos pelo 
PIBID na escola, organizaram um café campeiro juntamente com os bolsistas, a 
professora supervisora e demais professores/as que se disponibilizaram a 
auxiliar no preparo da mesa. As atividades culturais e regionais são 
extremamente importantes na construção de identidade e de valores dos/das 
jovens, pensando nessa perspectiva, o PIBID se disponibiliza na elaboração de 
momentos como esse. Nas figuras abaixo, momento de integração e 
comemoração da Semana Farroupilha, 2019. 
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Comemoração ao dia 20 de setembro de 2018 na escola Paso de Los 
Libres 

 

Faz-se necessário registrar que logo no início do PIBID Ciências da Natureza, 
na EEEF Paso de los Libres, os bolsistas e voluntários foram convidados a 
participar das comemorações da Semana Farroupilha. No dia 20 de setembro de 
2018, como é tradição, foi realizado o dia do gaúcho na escola e a direção, fez 
questão de convidar os alunos a participar das festividades que a escola havia 
preparado para comemoração deste dia. Por ocasião, os alunos puderam 
desfrutar de um carreteiro de china, prato típico da culinária gaúcha bastante 
consumido na semana farroupilha e apreciar uma bela apresentação artística de 
uma invernada. Este aceno da direção é uma demonstração de carinho para com 
os pibidianos e merece ser registrado, visto que o PIBID é composto por 
discentes da primeira metade do curso, que muitas vezes precisam e buscam 
por este afeto. 
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Bolsistas do PIBID da EMEF Cabo Luiz Quevedo participando do desfile 
do dia 7 de setembro. 

 
 

Data: 7 de setembro de 2019. 
 
Local de inserção na página do PIBID:  Artístico/Cultural, Ciências - 
Uruguaiana 

 

Aconteceu no dia 07/09/2019 o desfile cívico alusivo à independência do Brasil, 
na semana que se antecedeu ao desfile, os/as estudantes da EMEF Cabo Luiz 
Quevedo foram convidados à participar do pelotão que carregava o nome do 
PIBID e do “Projeto interdisciplinar: Ler e produzir, um bom caminho vou seguir” 
afim de demonstrar à comunidade da cidade que o PIBID atuante na escola 
respeita e fomenta nos/nas estudantes a participação em eventos culturais como 
o desfile de 7 de setembro. Os/as estudantes estiveram presente no desfile e 
carregaram a faixa que levava o nome do projeto.  Eventos culturais são de suma 
importância na formação escolar dos/das jovens, pois os mesmos acabam 
aprendendo sobre como esses acontecimentos acarretaram na construção da 
sociedade como ela é hoje e como eles devem posicionar-se perante a 
sociedade como cidadãos. Nas figuras abaixo, pode-se aferir a participação dos 
Pibidianos no Desfile de 7 de Setembro de 2019. 
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PRIMEIRO HASTEAMENTO DA BANDEIRA ESCOLHIDA PELOS ALUNOS 
DA E.M.E.B MARÍLIA SANCHOTENE FELICE 

 
 

Data: 13 de abril de 2019. 
 
Local de inserção na página do PIBID:  Artístico/Cultural, Ciências - 
Uruguaiana 

 

No dia 13 de abril de 2019, como parte da cerimônia de abertura da 
comemoração de aniversário da escola ocorreu o primeiro hasteamento da 
bandeira com o novo brasão da escola. O aluno criador do design teve a honra 
de fazer o hasteamento (figura 1), após o feito o aluno recebeu do diretor da 
escola uma premiação doada por colaboradores. O brasão foi escolhido pelos 
alunos por meio de votação, concorrendo com mais de 15 desenhos. 
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Figura 1: Aluno vencedor do concurso de brasões para bandeira da escola. 
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COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE 8 ANOS DA ESCOLA 
MARÍLIA SANCHOTENE FELICE 

 
 

Data: 13 de abril de 2019. 
 
Local de inserção na página do PIBID:  Artístico/Cultural, Ciências - 
Uruguaiana 

  

No dia 13 de abril de 2019, foi realizada a comemoração do aniversário da escola 
EMEB. Complexo Escolar Marilia Sanchotene Felice, tendo início as 8 horas e 
se estendo por toda a manhã. 

O Educandário completou 8 anos de inauguração, atendendo mais de 1.000 
alunos em Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. Na 
comemoração ocorreram diversas apresentações (cartazes, música, dança, 
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rap), um concurso para eleger a Garota e Garoto Marilia, a presença da banda 
escolar e o tradicional parabéns e corte/distribuição do bolo. O evento foi 
organizado em colaboração com a direção da escola, pibidianos e docentes.  As 
figuras abaixo registram os momentos da participação do PIBID no evento em 
comemoração ao aniversário da instituição. Este momento merece registro, pois 
a escola funciona como uma espécie de marco positivo na vida da comunidade 
e trazer a comunidade interna e externa para esta comemoração faz com que o 
sentimento de pertencimento seja alicerçado. 
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