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REUNIÕES DE PLANEJAMENTO 

 

 No PIBID/PEDAGOGIA as reuniões de estudo e planejamento ocorreram nos mesmos 
encontros, durante o período de agosto de 2018 a dezembro de 2019, quinzenalmente. 
Participavam destas reuniões os bolsistas e as supervisoras. As reuniões eram divididas em dois 
momentos: planejamento das ações, e formação com estudo e discussão de textos. Mensalmente 
eram realizadas reuniões apenas com as supervisoras, as quais ocorriam após as reuniões com 
todo o grupo. 

Portanto, neste tópico serão apresentadas as atas das reuniões. 

No tópico “ Reuniões do Núcleo” serão apresentadas as listas de presença. 

 

- ATAS DAS REUNIÕES: 
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Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se às 17 horas, os 
discentes de iniciação à docência do PIBID Pedagogia, as Supervisoras Dynara Martinez 
Silveira, Ana Eliza Machado Lopes, Silvana Souza Peres de Oliveira, e a Coordenadora de 
área do PIBID do curso de Pedagogia, profª. Rachel Freitas Pereira. Foram tratados os 
seguintes assuntos: 1. Apresentação do grupo. 2. Lista de contatos. 3. Tarefa para a próxima 
reunião: Apresentar um caderno com a capa personalizada, e a escrita de um memorial acerca 
da infância. 3. Agenda para as próximas reuniões: dia 16/08/2018 às 18 horas com as 
Supervisoras; e, dia 17/08/2018 às 17 horas com a equipe. Nada mais havendo a tratar, eu, 
Rachel Freitas Pereira lavrei a presente ata que segue assinada por mim, com lista de 
presença em anexo.  
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Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se às 15 horas na 
sala 305 da UNIPAMPA Campus Jaguarão, os discentes de iniciação à docência do PIBID 
Pedagogia, as Supervisoras Dynara Martinez Silveira, Ana Eliza Machado Lopes, Silvana 
Souza Peres de Oliveira, e a Coordenadora de área do PIBID do curso de Pedagogia, Rachel 
Freitas Pereira. Foram tratados os seguintes assuntos: 1. A cada encontro um aluno(a) ficará 
responsável por escrever a ata. A definição será realizada por ordem alfabética. 2. Foi 
explicado que no próximo encontro será apresentada a proposta de trabalho. 3. Todos foram 
informados que a ida na escola iniciará a partir do dia 17/09, segunda quinzena do mês de 
setembro. Até esta data estudos e atividades de escrita serão realizados para cumprimento 
da carga horária. 4. Foi explicado que o grupo do whatsapp servirá como forma de 
comunicação, e o grupo secreto do facebook servirá para comunicados, encaminhamentos e 
postagens de materiais. A Plataforma MOODLE será utilizada depois que a Coordenadora de 
área tomar conhecimento da sua utilização. Também todos foram informados que haverá um 
portal institucional para publicação de todas as atividades realizadas pelo PIBID, o qual a CA 
também irá aprender a manusear. 5. Foi mencionado que todos os alunos deverão apresentar 
trabalhos em eventos científicos, sobretudo, o SIEPE da Unipampa, entre outros da nossa 
região. A produção é obrigatória para bolsistas. Tendo em vista que o trabalho do PIBID iniciou 
em Agosto de 2018, não haverá tempo hábil para envio de trabalhos. Inclusive, o PIBID irá 
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contribuir na Semana acadêmica da Pedagogia, como Comissão organizadora, e o 
atendimento das crianças na Brinquedoteca. 6. Foi explicada a dinâmica de organização do 
PIBID: 32 horas mensais, e 12 horas semanais a serem cumpridas, entre: reuniões de estudo 
quinzenais com a CA com duração e quatro horas; Leituras e atividades de escrita, as quais 
serão acompanhadas pelas supervisoras através de e-mail do PIBID; atividades em dois 
turnos por semana na escola; reuniões semanais com a supervisora na escola, entre outras 
atividades que surgirem.  7. O quadro dos bolsistas por escolas será definido no encontro 
posterior. 8. Todos foram informados que deverão realizar cadastro no SCBA, e que para isso 
receberão as orientações necessárias. Alguns informes da Webconferência com a CAPES. 9. 
Alguns discentes desistiram do Programa: Natália Oliveira (ex-pibidiana que já recebeu 18 
meses de bolsa), Rita, e Janaina. 10. No início da reunião a CA informou a todos que não é 
possível haver faltas nas reuniões e na escola, o que ocasionará o desligamento do Programa. 
Nada mais havendo a tratar, eu, Rachel Freitas Pereira lavrei a presente ata que segue 
assinada por mim, com lista de presença em anexo. 
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Ao último dia do mês de agosto do ano de 2018, às 15h na sala 305 na Universidade Federal 
do Pampa Campos Jaguarão/RS, ocorreu a reunião do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à docência do Curso de Pedagogia e nesta reunião estavam presentes a  
orientadora, as supervisoras e as(os) pibidianos do PIBID que tiraram suas dúvidas e 
receberam explicações sobre a trajetória do programa, destacando importantes informações. 
As alunas pibidianas Amanda Noronha, Amanda Ramires e Tainah Souza trabalham no 
período da tarde e não conseguem liberação para as reuniões. A professora Rachel informou 
que nos dias 13 e 14 irá nas escolas apresentar a proposta de trabalho do PIBID, bem como 
explicar os motivos da importância da liberação das alunas para a reunião. A discente Jessica 
não compareceu devido sofrer um acidente de motocicleta. As pibidianas Tairini e Barbara 
Vargas se desligaram do programa. Professora Rachel explicou que o MOODLE não será 
utilizado num primeiro momento, pois amesma precisa se apropriar do funcionamento. Por 
enquanto, utilizaremos o facebook para compartilhar todos os materiais, e o e-mail do PIBID: 
pibidunipampapedagogia@gmail.com para envio das atividades às supervisoras. A professora 
Rachel ressaltou que as atividades nas escolas iniciarão a partir do dia 17/09, e sobre isso 
iremos conversar no próximo encontro. No próximo encontro teremos a presença dos cinco 
novos integrantes, selecionados no último edital. Foi solicitado pela professora Rachel a 
entrega dos termos de compromisso gerados pelo SCBA, e para que todos digitassem em 
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seu computador seus dados cadastrais. Em outro momento, ficamos em círculo. Os pibidianos 
foram convidados a contar aspectos marcantes da sua infância e vivências na Educação 
Infantil, após foi apresentado um power point pela professora Rachel acerca do texto Infância 
e crianças, da autora Delgado. Posteriormente, foi realizada uma atividade de escrita, na qual 
foi solicitado que todos pudessem completar as sentenças: a infância significa, as crianças 
são, para ter uma infância precisa, essa atividade serviu para perceber nosso andamento 
sobre o assunto abordado. Após foi apresentado o plano de trabalho do PIBID e entregue um 
texto poético “As Cem Linguagens” do autor Lóris Malaguzzi onde ocorreu uma leitura em 
conjunto e um debate sobre o assunto, as linguagens na educação infantil. Sendo assim, foi 
se aprimorando o conhecimento na área da educação infantil e foram realizadas as divisões 
dos discentes pibiadianos nas escolas que estão inseridas no programa. Ao final a professora 
Rachel informou que o próximo texto de estudo a ser fichado pelo grupo será postado no 
facebook, sobre a observação e registro, e que o grupo da escola Casa da Criança ficará 
responsável por fazer uma apresentação em Power Point do texto estudado para apresentar 
na próxima reunião. Portanto, foi se finalizando as atividades do dia 31 de agosto de 2018 às 
19h, e marcada a próxima reunião para o dia 14 de agosto do respectivo ano para dar 
continuidade ao assunto abordado. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Bibiana lavrei a presente ata que segue assinada por mim, 
com lista de presença em anexo.  
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No dia 14 de setembro do ano de 2018, às 15 horas na sala 305 na Universidade Federal do 
Pampa Campus Jaguarão/RS ocorreu a reunião do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à docência do Curso de Pedagogia e nesta reunião foi relatado que as bolsistas Tais 
e Zuleica não puderam comparecer à reunião, mas, justificaram sua ausência por motivo de 
doença. A supervisora Silvana não pode comparecer à reunião, mas justificou sua ausência 
pelo motivo de reunião pedagógica na escola. No dia 13 foi a reunião com SMED junto com 
as supervisoras das respectivas EMEIS, onde foi discutido que as estagiárias da prefeitura 
que possuem vínculo com o PIBID não poderão ter liberação para comparecer às reuniões. 
Foi relatado pela Professora Rachel que a partir deste primeiro momento a carga horária será 
maior para podermos nos reunir e conhecermos melhor como funcionará o PIBID, após iremos 
nos reunir, quinzenalmente, das 17 horas às 19 horas todas as sextas-feiras. No entanto, a 
carga horária das reuniões poderá ser alterada de acordo com as demandas. As próximas 
reuniões serão nas seguintes datas: 28/09, 19/10, 26/10, 09/11, 23/11, 07/12, 21/12. A 
professora Rachel ressaltou que nesse primeiro momento os pibidianos não realizarão planos 
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de aula, mas vão realizar uma observação participativa, também salientou que não podemos 
ficar sozinhos com as crianças. Destacou como funcionará a ficha ponto, que deverá sempre 
nos acompanhar, também reforçou que não podemos tirar fotos sem uma autorização é para 
isso será disponibilizado uma carta de autorização de imagem que será entregue para os 
responsáveis. Já que neste primeiro momento não vamos elaborar planos de aula, teremos 
um roteiro para observações em espaços escolares e a partir desses itens que estão 
elencados no roteiro, será elaborado um pequeno texto. 

O grupo da Casa Criança que tinha ficado encarregado de realizar a apresentação do texto 
Educação Infantil “Saberes e fazeres da formação de professores” conduziram a discussão. 
A próxima reunião ficou marcada para o dia 28 de setembro do respectivo ano para dar 
continuidade no assunto abordado. Nada mais havendo tratar, eu, Bibiana lavrei a presente 
ata que segue assinada por mim, com lista de presença em anexo. 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 janeiro de 2008) 

 

Universidade Federal do Pampa 

Campus Jaguarão 

Reunião Pibid - Pedagogia 

Ata 05/2018 de 28/09/2018 

 

No dia 28 de setembro do ano de 2018, às 17 horas na sala 305 na Universidade Federal do 
Pampa Campus Jaguarão/RS ocorreu a reunião do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência do Curso de Pedagogia. Foi relatado que a supervisora Dynara não pode 
comparecer à reunião, mas justificou sua ausência. Foi pedido aos bolsistas que ainda não 
haviam feito o cadastro, que fizessem. A coordenadora Rachel passou alguns informes 
referentes a Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia, informando os dias e horários que 
as EMEIs iriam visitar a brinquedoteca e destacando a importância dos bolsistas 
acompanharem suas turmas na visita. Foi conversado sobre as autorizações de uso da 
imagem que os bolsistas devem entregar para os pais dos alunos assinarem. A coordenadora 
Rachel comunicou a todos presentes na reunião sobre a participação do Pibid na festa de fim 
de ano que acontecerá na Unipampa, onde os bolsistas darão suporte nos brinquedos 
infláveis. Ainda neste mesmo assunto, foi proposto pela coordenadora a árvore literária como 
uma ação do Pibid na festa, passando também aos bolsistas que, conseguissem doações de 
livros para a árvore e que depois ficariam de doação para a brinquedoteca. Foi alterado o 
prazo de entrega do roteiro de observação para o dia 12/10 e informado que a EMEI Verdina 
Raffo não precisará entregar o texto referente ao PPP da escola, já que o mesmo não se 
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encontra disponível. Foi iniciada a roda de conversa sobre as observações nas escolas, onde 
cada bolsista relatou o que observou e os momentos que mais chamaram a sua atenção. 
Antes do fim da roda de conversas, a professora Larissa passou na reunião para conversar 
mais a respeito da Semana Acadêmica, explicando para os bolsistas sobre as inscrições e 
que mesmo a comissão organizadora deveria se inscrever e pagar a taxa de inscrição, e 
informando sobre a reunião que haveria para discutir sobre a organização. Assim que a 
professora Larissa saiu da sala, outros bolsistas falaram sobre suas experiências na escola, 
finalizando a roda de conversas com uma troca de experiências entre bolsistas, supervisoras 
e coordenadora. A reunião terminou quinze minutos mais cedo devido a reunião da Semana 
Acadêmica em que os bolsistas deveriam estar presentes. A próxima reunião ficou marcada 
para o dia 19 de outubro do respectivo ano. Nada mais havendo a tratar, eu, Dara lavrei a 
presente ata que segue assinada por mim, com lista de presença em anexo. 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
(Lei n. 11.640, de 11 janeiro de 2008) 
 
Universidade Federal do Pampa 
Campus Jaguarão 
Reunião Pibid - Pedagogia 
Ata 05/2018 de 19/10/2018 
 
 
No dia dezenove de Outubro do ano de 2018, às 17 horas na sala 305 na Universidade 
Federal do Pampa Campus Jaguarão/RS ocorreu a reunião do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência do Curso de Pedagogia. A Coordenadora Rachel informou 
que a Pibidiana Malu iria representar o PIBID no 10° SIEPE nos dias 6 a 8 de novembro na 
cidade de Santana do Livramento e iria receber ajuda de custo no valor de R$ 275,00.  
 A coordenadora Rachel passou alguns informes referentes ao evento que será pela 
Unipampa no 31 de outubro de Dois mil e dezoito: Unipampa de Puertas Abiertas, e que 
fossemos na escola fazer intervenção em um período de intervenção e que outros dois 
horários na Unipampa. A coordenadora Rachel comunicou a todos os presentes que deveriam 
apresentar o curso de pedagogia e a brinquedoteca junto com o PET, assim como expor 
cartazes, apresentar os trabalhos feitos em sala de aula, uns na brinquedoteca e outros em 
mesa colocada no saguão de entrada onde os alunos que visitarão a Unipampa passarão. 
Após foi feita apresentação dos cartazes com os conceitos retirados e explicação sobre a 
resolução n°5. No termino das apresentações cada supervisor foi para uma sala de aula 
conversar com os Pibidianos falar como deveriam acontecer as intervenções a partir do dia 
31 de outubro de Dois mil e dezoito, nesta sala foi conversado com cada Pibidiano sobre a 
intervenção enviada por eles anteriormente a reunião. A próxima reunião ficou marcada para 
o dia 09 de Novembro do respectivo ano. Nada mais havendo a tratar, eu, Dóris lavrei a 
presente ata que segue assinada por mim, com lista de presença em anexo. 
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No dia sete do mês de dezembro do ano de 2018, às 17h na sala 305 na Universidade Federal 
do Pampa Campos Jaguarão/RS, ocorreu a reunião do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à docência do Curso de Pedagogia e nesta reunião estavam presentes a 
coordenadora, as supervisoras e as(os) pibidianos do PIBID. Começamos a reunião com a 
apresentação de um Power Point, que foi ministrado pelo grupo de pibidianos da EMEI 
Verdina Raffo. Foi discutido o capítulo 5 “o livro na creche” da Susana Mantovani. Após a 
apresentação foram feitos alguns informes. No ano que vem (2019) faremos planejamentos 
para um turno completo e todos deverão cumprir com os prazos estabelecidos para entrega 
dos planejamentos. A coordenadora informou que nossa última reunião ocorrerá no dia 14 de 
dezembro de 2018 ás 16 horas, com a participação da coordenadora geral do PIBID, Patrícia. 
Neste encontro será realizado uma apresentação relatando tudo o que foi desenvolvido nas 
intervenções até o presente momento. Após faremos nossa confraternização. No ano de 2019 
o PIBID participará de dois eventos: 9 a 10 de maio, evento INTRAPIBID em Bagé, para este 
evento teremos auxílio de custo para hospedagem, todos os pibidianos deverão participar. 
Nos dias 27 a 30 de maio, evento na UFSM, para este teremos apenas o ônibus, para custiar 
as despesas com o hotel a coordenadora sugeriu que realizássemos uma rifa. A coordenadora 
avisou que o logo da camiseta já esta em andamento e também foi sugerido uma rifa para o 
custo da mesma. A coordenadora solicitou que a cada final de semestre tenhamos tudo 
impresso, as intervenções, os planos, as atividades, email, mensagens e as supervisoras 
terão que organizar todo esse material para arquivar. A coordenadora pediu para digitalizar 
as fichas ponto e entregá-las, completas, no dia 14 de dezembro, entregar autorizações de 
imagens também no dia 14 de dezembro. A coordenadora solicitou que as fotos das atividades 
realizadas fossem postadas no facebook, este é o nosso banco de dados. Entregar o relatório 
com nome completo de todas as professoras das escolas. A coordenadora informou às 
atividades que serão realizadas a distancia nos meses de janeiro e fevereiro. No mês de 
janeiro: ler o livro “Educação infantil pra que te quero”. No mês de fevereiro, ler o livro “Projetos 
Pedagógicos na educação infantil”. Após a leitura dos livros fazer fichamento: quatro capítulos 
por fichamneto e colocar a referência por capítulos. A coordenadora orientou o grupo para o 
evento do dia 09 de dezembro, o qual nosso grupo se dividirá 2 grupos, cada qual deverá 
participar em um horário no evento: das 14:30 às 17:30 ou das 17:00 às 20:00. Das 15:00 às 
16:00 alguns participarão da contagem e confecção das fitas presentes. No primeiro semestre 
de 2019 as reuniões serão realizadas nas terças feira. A próxima reunião de estudos ocorrerá 
no dia 12/03/2019 às 16 horas. Nada mais havendo a tratar, eu, Joice lavrei a presente ata 
que segue assinada por mim, com lista de presença em anexo. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião PIBID – Pedagogia 
Núcleo: As múltiplas linguagens na Educação Infantil 

 

Ata de 14/12/2018 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas e 
trinta minutos, no auditório na Universidade Federal do Pampa Campos Jaguarão/RS, 
reuniram-se os discentes de iniciação à docência do PIBID Pedagogia, as Supervisoras 
Dynara Martinez Silveira, Ana Eliza Machado Lopes, Silvana Souza Peres de Oliveira, e a 
Coordenadora de área do PIBID do curso de Pedagogia, Rachel Freitas Pereira. Para esta 
reunião estavam previstas uma conversa com a Coordenadora Institucional do Pibid, 
Professora Patrícia dos Santos Moura, e após a socialização das ações desenvolvidas pelo 
PIBID Pedagogia durante o segundo semestre de 2018. A professora Patrícia Moura propôs, 
então, uma dinâmica de apresentação, na qual todos e todas puderam se apresentar e falar 
uma palavra que representasse sua relação com o PIBID. Após, a dinâmica, Patrícia 
apresentou em power point o Plano de Trabalho Institucional: Práticas de iniciação à docência 
na UNIPAMPA-RS: possibilidades de aprofundamento reflexivo e inovação pedagógica. 
Patrícia explorou os objetivos geral e específicos, e reforçou a necessidade dos subprojetos 
estarem articulados a proposta. Também apresentou o plano de ações do núcleo da 
Pedagogia, tecendo contribuições às atividades que o grupo poderá desenvolver. Patrícia 
sugeriu que todas as atividades desenvolvidas fossem arquivadas de forma física no campus. 
Nesse sentido, Rachel expôs que todas as atividades (fichamentos, power points, 
planejamentos e avaliação reflexivas realizadas na escola) haviam sido impressas, e 
entregues pelos(as) discentes no início da reunião. Após a conversa da Patrícia com o grupo, 
Rachel apresentou em power point, de forma organizada as atividades desenvolvidas pelo 
núcleo desde o início das atividades em agosto de 2018. Em seguida, cada uma das 
supervisoras, Silvana, Dynara e Ana Eliza apresentaram juntamente com seus respectivos 
grupos de discentes, um power point detalhado com as atividades e intervenções pedagógicas 
realizadas em cada umas das escolas: EMEI Casa da Criança, EMEF General Sampaio, e 
EMEI Verdina. Foi um importante momento de reflexão e avaliação coletiva do trabalho 
desenvolvido ao longo do segundo semestre. Neste dia, os(as) pibidianos(as) também 
entregaram suas fichas ponto, e suas intervenções impressas. Ao final realizamos uma 
confraternização. Nada mais havendo a tratar, eu, Rachel Freitas Pereira lavrei a presente ata 
que segue assinada por mim, e pelos demais presentes. 
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Reunião Pibid - Pedagogia 
 

Ata 2019 de 13/01/2019 

 

No dia treze do mês de março do ano de 2019, às 16h na sala 204 na Universidade Federal 
do Pampa Campos Jaguarão/RS, ocorreu a reunião do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à docência do Curso de Pedagogia e nesta reunião estavam presentes a 
coordenadora, as supervisoras e as(os) pibidianos do PIBID. Thaina não compareceu a 
reunião por motivos médicos, estava em consulta na cidade de Rio Grande. Seguindo isso foi 
sugerida a confecção de camisetas com o logo do pibid, alguns pibidianos se encarregaram 
de pesquisar preços acessíveis para essa confecção. Em seguida, a coordenadora informou 
que a SMED não permitiu a saída dos estagiários para as futuras reuniões do PIBID. A 
coordenadora apresentou aos pibidianos a bolsa para recursos, no qual já estavam 
previamente listado os seus fins. Foi decidido o inicio do retorno as escolas (dia 25 de março). 
Convocação para semana acadêmica de 13 a 18 de maio, onde ocorrera a oficina do PIBID: 
14/5 das 21h as 22h. informado também o evento na UFSM: dos dias 27 a 30 de maio. Por 
fim os pibidianos se reuniram com suas supervisoras para a decisão dos respectivos dias que 
irão atuar nas escolas. Nada mais havendo a tratar, eu, Leandro Rodrigues lavrei a presente 
ata que segue assinada por mim, com lista de presença em anexo. 

 

 

 
            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Pibid - Pedagogia 
 

No dia 09 de abril do ano de 2019, às 16 horas na sala 205 na Universidade Federal do Pampa 
Campus Jaguarão/RS ocorreu a reunião do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência do Curso de Pedagogia. A coordenadora Rachel Freiras Pereira participará de uma 
reunião na cidade de Bagé no dia 10 de abril. A supervisora Ana Eliza não compareceu à 
reunião, foi justificada a falta. Foi informado que será disponibilizado ônibus para o Intrapibid 
no dia 22 de maio. Houve continuação das apresentações das charges pelos grupos 
restantes. Foi realizado o pagamento das camisetas do PIBID. Grupos foram formados para 
que possam escrever um resumo, onde será apresentado na semana acadêmica, os grupos 
são compostos por até 3 integrantes. O valor da inscrição para apresentação dos resumos na 
semana acadêmica será de 20 reais. Houve uma oficina para explicar como é feito um resumo, 
pela coordenadora Rachel. Logo após foi realizada uma atividade prática, onde cada grupo 
recebeu resumos e tinham que identificar o objetivo, a metodologia, o referencial teórico e as 
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considerações. Nada mais havendo a tratar, eu, Lucas Monks dos Santos lavrei a presente 
ata que segue assinada por mim, com lista de presença em anexo. 

 

 

 
            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Pibid - Pedagogia 
 

No dia trinta de abril do ano de 2019, às 16 horas na sala 205, na Universidade Federal do 
Pampa, Campus Jaguarão- RS, onde ocorreu a reunião do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à docência do Curso de Pedagogia e nesta reunião estavam presentes a 
coordenadora, as supervisoras e as(os) pibidianos do PIBID. Começamos a reunião com a 
apresentação de um Power Point, que foi ministrado pela coordenadora Rachel, onde nos foi 
apresentado o cronograma de atividades do mês de maio.  Houve a organização e explicação 
sobre as atividades que serão apresentadas no Intrapibid no campus de Bagé. Após isso, nos 
foi projetado a saída do campus Jaguarão para a Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) e a programação deste encontro. Ao longo da reunião nos foi exposto o calendário 
de atividades da VI Semana Acadêmica de Pedagogia, onde teremos que nos envolver e 
apresentar em Power Point um breve resumo sobre o tema que cada grupo escolheu, e 
participar das oficinas ofertadas. 

Logo a baixo envio o cronograma do mês de maio: 

 

07/05 – Reunião do Pibid- 16 horas (trazer o ppt –resumos- /oficinas); 

08/05 - Pet Letras- 14 horas (oficina sobre comunicação oral /sala 306); 

13/05 a 18/05 – Semana acadêmica de pedagogia (participação + apresentação dos resumos 
+ oficinas 14/05); 

21/05 – Reunião do Pibid (apresentação para o INTRAPIBID / ensaio); 

22/05 – INTRAPIBID (quarta-feira) 

26/05 a 28/05 – UFSM. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Luiza lavrei a presente ata que segue assinada por mim, com 
lista de presença em anexo. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Pibid - Pedagogia 
 

No dia sete do mês de maio do ano de 2019, às dezesseis horas na sala 204 na Universidade 
Federal do Pampa Campus Jaguarão/RS, ocorreu a reunião do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência do Curso de Pedagogia, na mesma estavam presentes a 
coordenadora, as supervisoras e os (as) bolsistas. A supervisora Silvana não estava presente 
por motivos pessoais e comunicou que apresentará atestado posteriormente. Começamos a 
reunião com os informes das atividades que serão realizadas nas semanas seguintes. A 
coordenadora solicitou a presença dos pibidianos na oficina sobre Comunicação Oral 
oferecida pelo Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Letras, no dia oito de maio 
às quatorze horas e quinze minutos na sala trezentos e onze. Na semana seguinte ocorrerá 
a Semana Acadêmica da Pedagogia, onde os bolsistas irão ministrar uma oficina que 
apresentarão suas intervenções realizadas na escola e também apresentarão trabalhos 
escritos sobre o mesmo assunto. A coordenadora também solicita que as supervisoras 
organizem com os respectivos grupos as apresentações para o INTRAPIBID que ocorrerá no 
dia vinte e dois de maio na Unipampa Campus Bagé, onde a saída será do campus às cinco 
horas da manhã do mesmo dia. Ocorreram as combinação para o evento na Universidade 
Federal de Santa Maria que acontecerá nos dias vinte e sete e vinte e oito, na qual os bolsistas 
foram convidados para participar. Por fim a coordenadora distribuiu as convocações do 
INTRAPIBID para os bolsistas que solicitaram para a apresentação em seus respectivos 
locais de trabalho e os convites para o evento na UFSM. A próxima reunião de estudos 
ocorrerá no dia vinte e um de maio de dois mil e dezenove, às 17h na mesma sala. Nada mais 
havendo a tratar, eu, Malú lavrei a presente ata que será assinada por mim, com lista de 
presença em anexo. 

 

 

 
            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Pibid - Pedagogia 
 

Aos quinze dias do mês de Agosto de 2019 às 16hs e 30min, na sala 203 da Universidade 
Federal do Pampa Campus Jaguarão R/S, teve início a reunião do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação a Docência do Curso de Licenciatura em Pedagogia, estando presentes 
a coordenadora professora Rachel Freitas, as supervisoras Dinara Martinez, Silvana Peres e 
os bolsistas. No primeiro momento da reunião foram discutidos os estudos do texto 
Planejamento na Educação Infantil.No segundo momento da reunião a coordenadora 
professora Rachel lembrou os bolsistas de sempre fazerem o registro no banco de dados do 
grupo interno do face, posteriormente fez os informes das datas das reuniões e dos  assuntos 
que serão tratados em cada uma. A coordenadora professora Rachel informou que todos os 
bolsistas deverão participar da apresentação oral de trabalhos no SIEPE, informou também 
que fará uma leitura prévia do material, se necessário serão feitas correções e será dado 
suporte na escrita mediante agendamento dos bolsistas. Foi divulgado por ela que a data de 
participação no CIEPE ocorrerá no período de vinte e dois a vinte e quatro de Outubro de 
2019, na cidade de Santana do Livramento ficando Ela mesma responsável pela verificação 
da hospedagem do grupo na cidade do evento e que divulgará as informações na próxima 
reunião. Também ficou acordado pelo grupo a divisão do mesmo por escola onde será 
decidido como será organizada a arrecadação de valores para custeio da viagem. Sem mais 
pautas a serem tratadas, a reunião foi encerrada as 19hs. Lavrada e assinada por mim bolsista 
Marinadeli Rodrigues. Em anexo lista de presenças.  

 

 

 

 
            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Pibid - Pedagogia 
 

No dia 29 de agosto do ano de 2019, às 17 horas na sala 205 na Universidade Federal do 
Pampa Campus Jaguarão/RS ocorreu a reunião do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência do Curso de Pedagogia. A coordenadora Rachel Freiras Pereira destinou 
a aula ao estudo da Base Nacional Comum Curricular, reconhecendo a importância e os 
objetivos que são encontrados na Base. 
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Os colegas de Arroio Grande Dóris Barros, Lucas Monks e Danúbia Cardozo não puderam 
comparacer a reunião pois a prefeitura da cidade não liberou ônibus. 

As supervisoras Dynara Silveira e Silvana Oliveira também não se fizeram presentes em razão 
de que estavam na reunião da SMED. 

Foi discutido entre a professora Ana Eliza Machado, professora Rachel e pibidianos sobre o 
letramento e alfabetização, que por, muitas vezes é precoce e por outras, tardio. 

Relembrando também, que por mais que haja muitos impecilhos ainda há professores que se 
dedicam e lutam pela alfabetização de seus alunos, de uma forma diferente e criativa.  

Logo após, para encerrar nosso encontro, a professora Rachel retomou a pauta da reunião 
sobre hospedagem, ônibus, verbas, resumos e ensaios para o SIEPE. Nada mais havendo a 
tratar, eu, Milena Pereira Silva lavrei a presente ata que segue assinada por mim, com lista 
de presença em anexo. 

 

 

 

 
            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Pibid - Pedagogia 
 

 

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove às 17hs, na sala 203 da 
Universidade Federal dp Pampa- Câmpus Jaguarão/RS, teve início a reunião do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência do curso de Licenciatura em 
Pedagogia, estando presente a orientadora Rachel Aos doze dias do mês de setembro 
de dois mil e dezenove às 17hs, na sala 203 da Universidade Federal do Pampa- 
Câmpus Jaguarão/RS, teve início a reunião do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação a Docência do Curso de Licenciatura em Pedagogia, estando presente a 
orientadora Rachel Freitas Pereira, as supervisoras Dynara Martinez e Ana Eliza 
Lopes e os bolsistas. No primeiro momento da reunião foram realizados estudos 
acerca do livro Projetos Pedagógicos. No segundo momento a orientadora professora 
Rachel passou aos bolsistas que deveriam ser feitos diálogos na sala de aula com a 
professora titular e com o estagiário da Unipampa, para que os mesmos possam 
organizar a sua proposta de trabalho na mesma linha metodologica. No terceiro 
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momento a professora Rachel passou aos bolsistas as orientações necessárias para 
que os mesmos possam realizar as suas inscrições no SIEPE, que ocorrerá no 
período de vinte e dois à vinte e quatro de outubro, na cidade de Santana do 
Livramento. Rachel já conversou com a Krizia(secrataria de educação), para saber se 
a mesma liberaria os bolsistas para o evento. A mesma liberou todos os bolsistas, 
somente pediu para que depois todos negociem estes dias para pagar em outro 
momento. No quarto momento Rachel falou que ainda não redigiu a carta de 
convocação para os bolsistas, pois esta aguardando o retorno da frota para saber 
quais serão realmente os dias em que os bolsistas estarão afastados. Sobre a 
apresentação de trabalhos no SIEPE, Rachel comentou que existem duas 
modalidades para a apresentação, modalidade oral ou poster, a distribuição da 
apresentação dos trabalhos será feita pela comissão organizadora do evento. Nos 
andamentos finais da reunião, Rachel disse que a verba que foi destinada a compra 
de materiais para os bolsistas foi liberada e que ela já havia feito a compra, que só 
estava esperando liberar os materiais na papelaria para que assim ela pudesse fazer 
a distibuição para as escolas. Essa distribuição será feita fazendo um kit para cada 
escola, onde ficarão os materiais a disposição dos bolsistas. Sem mais pautas a serem 
tratadas, a reunião foi encerrada às 19hs. Lavrada e assinada por mim bolsista Sheron 
Garcia Gonçalves. Em anexo lista de presença.  

 

 

 
            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Pibid - Pedagogia 
 

Aos vinte seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove às 17hs, na sala 203 
da Universidade Federal do Pampa- Campus Jaguarão/RS, teve início a reunião do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação  Docência do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia, estando presente a orientadora Rachel Freitas Pereira, e a supervisora 
Dynara Martinez os bolsistas. No primeiro momento da reunião a coordenadora 
professora Rachel deu orientações referentes as inscrições dos bolsistas e 
submissões dos trabalhos, informando aos bolsistas que estavam enfrentando algum 
problema no ato da inscrição ou submissão do trabalho o e-mail do setor TI 
responsável por resolver tais problemas. No segundo momento a coordenadora 
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professora Rachel fez a entrega de kits de materiais diversos para uso didático, que 
foi dividido igualmente entre as EMEIs participantes do PIBID. No terceiro momento a 
coordenadora professora Rachel fez entrega das convocações a serem entregues nas 
escolas, referentes a liberação das estagiárias para a vigem ao SIEPE, comunicando 
que ainda não a uma data definida para saída da viagem. Pois primeiro a que se 
esperar o fechamento do contrato com a empresa responsável pelo transporte. No 
quarto momento a mesma informou sobre a agenda de visitação a brinquedoteca, não 
havendo possibilidade de trocas nas datas previstas e para as turmas que no 
momento da programação de visitas estiver contando com a presença da estagiária 
pibidiana e da estagiária do curso, a visita será feita no mesmo dia. No quinto 
momento a coordenadora professora Rachel lembrou a data final para entrega dos 
posters e dos PPT que é dia seis de outubro, pedindo para todos que antes mesmo 
da data marcada enviêm por e-mail a ela os posters e os PPT para possível correção. 
Salientando aos bolsistas que optarem em por fotos no trabalho é preciso por tarja 
nos rostos dos pequenos, visto que nossos trabalhos não passarão por comissão de 
ética por falta deste no campus de Jaguarão. No sexto momento a coordenadora 
professora Rachel passou um vídeo de uma escola particular da cidade de Porto 
Alegre, onde a mesma trabalha com projetos, dando ênfase aos estudos dos bolsistas 
sobre projetos. Ao final da reunião a coordenadora professora Rachel salientou que 
na próxima reunião, que acontecerá dia dez de outubro, faremos ensaio das 
apresentações para o evento SIEPE. Sanando alguma dúvida de seus pibidianos 
sobre o próprio projeto do PIBID. Sem mais pautas a serem tratadas, a reunião foi 
encerrada às 19hs. Lavrada e assinada por mim bolsista Tatiana Rodrigues de 
Rodrigues. Em anexo lista de presença. 

 

 

 
            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Pibid - Pedagogia 
 

No dia 10 de outubro do ano de 2019, às 17 horas na sala 205 na Universidade Federal do 

Pampa Campus Jaguarão/RS ocorreu a reunião do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência do Curso de Pedagogia. A coordenadora Rachel Freiras Pereira destinou 

a aula nas apresentações do sieppe e abordou alguns recados importante sobre a viagem. 

Assim um grupo de cada vez foi apresentando o seu trabalho nos slades, entre 10 minutos. 
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Os recados relatados foram: bolsas espiradas das bolsistas Dara e Bibiana, convecções de 

pôster e PP Sieppe e humanístico, prazo para se inscrever no humanístico, agendar datas 

para os bolsistas levar seus alunos na brinquedoteca na universidade e materiais que os 

bolsistas receberam para ajudar nas atividades pedagógicas. 

As supervisoras Dynara, Silvana e Ana Eliza compareceram à reunião, onde abordaram 

algumas sugestões na hora da apresentação dos grupos para qualificar os trabalhos. Enfim, 

foi encerrada a reunião com todos os trabalhos apresentados e recados relatados pela 

supervisora Rachel Freiras Pereira. 

 

 

 
            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Pibid - Pedagogia 
 

No dia 21 de novembro do ano de 2019, às 17 horas na sala 203 na Universidade Federal do 

Pampa Campus Jaguarão/RS ocorreu a reunião do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência do Curso de Pedagogia, estando presente a coordenadora Rachel 

Freiras Pereira, as supervisoras Dynara Martinez e Ana Eliza Lopes e os bolsistas. No primeiro 

momento, a coordenadora Rachel iniciou a reunião com uma conversa sobre o planejamento 

na Educação Infantil, esclarecendo dúvidas e apresentando os objetivos e a importância de 

se planejar as aulas. Após esse momento, alguns recados foram discutidos: presença dos 

pibidianos na mostra de estágio dia 27 de novembro de 2019, evento Humanístico realizado 

no campus Jaguarão, combinações sobre dia 5 de dezembro de 2019 onde os bolsistas terão 

que levar materiais das intervenções para exposição, liberação dos estagiários da prefeitura 

para participação no dia 5. 

 Sem mais pautas a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 19hs. Lavrada e assinada por 
mim bolsista Amanda Teixeira Ramires. Em anexo lista de presença. 
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