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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
PIBID PEDAGOGIA  -  CAMPUS JAGUARÃO 

AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
COORDENADORA: PROFª. DRª. RACHEL FREITAS PEREIRA 

 

 

REUNIÕES DE ESTUDO E 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 apresentados estudos os realizados. 

No tópico “Reuniões do Núcleo” serão apresentadas as listas de presença, e no tópico 

“Reuniões de Planejamento” as atas. 

 

REUNIÕES: 

 

 14/08/2018 –  

Dinâmica de apresentação 

Apresentação do Plano de atividades do PIBID/PEDAGOGIA 

Orientações para a elaboração de fichamentos de textos durante os meses de agosto e setembro 
de 2018 a contar na carga horária dos bolsistas 
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 31/08/2018 –  

Vídeo: A invenção da Infância (Youtube) 

Texto de estudo: Infâncias e Crianças: O que nós adultos sabemos sobre elas? De Ana Cristina 
Coll Delgado. 

Discussão: As múltiplas infâncias (power point) 

Dinâmica: Memorial da sua infância 

 

 14/09/2018 –  

Orientações gerais sobre o trabalho a ser desenvolvido nas escolas pelo PIBID: observação 
/ roteiro de observação/ funcionamentos: autorização de imagens, ficha ponto. Orientações 
sobre a ida 2x na escola, em dois turnos/ e-mail coletivo/ página secreta no facebook para 
postagens de atividades realizadas nas escolas e avisos, entrega dos seguintes documentos: 

 

AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM DAS CRIANÇAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

FICHA PONTO PARA ACOMPANHAMENTO DAS IDAS NA ESCOLA: 

 

 

 

 

Vídeo: Caminhando com Tim Tim (Youtube) 

Discussão: A complexidade do olhar e da observação (power point) 

Texto de estudo: Observação e registro da Luciana Ostetto 

 

 19/10/2018  

Discussão: As políticas públicas e documentos legais da Educação Infantil no Brasil (power 
point) 

Dinâmica: Estudo em grupo das DCNEI – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (BRASIL, 2009) 
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 26/10/2018  

Combinação sobre as intervenções na escola a partir do dia 29/10/2018 

Apresentação da proposta de planejamento das interveções e avaliações reflexivas 

Projeto: Histórias que encantam... Linguagens que se entrelaçam 

 

 09/11/2018  

Vídeo: Os livros do Senhor Morris (Youtube) 

Texto: Gladis Kaercher – Literatura na Educação Infantil 

Dinâmica: Recursos lúdicos para a contação de histórias 

 

 07/12/2018 

Encontro de avaliação das atividades desenvolvidas no PIBID durante o semestre 

Entrega dos materiais do semestre 

Orientações das atividades de janeiro e fevereiro  
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 14/12/2018 –  

Reunião com a coordenadora institucional Profª. Drª. Patrícia Moura 

Avaliação das atividades desenvolvidas no semestre pelos bolsistas 

 

 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019- 

Atividade desenvolvida: Fichamento do livro “Projetos na Educação Infantil” de Maria 
Carmen Silveira Barbosa e Graça Horn 

 

 

 12/03/2019 –  

Dinâmica: atividade com charges do Tonucci sobre o cotidiano da Educação Infantil 

Combinações gerais sobre o trabalho a ser desenvolvido no semestre 

 

 26/03/2019- 

Organização do trabalho a ser desenvolvido nas escolas 

 

 09/04/2019 –  

Oficina: Introdução à escrita acadêmica  

Organização para semana acadêmica e Intrapibid 

Elaboração do pôster do PIBID/PEDAGOGIA: 
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 30/04/2019 –  

Organização da oficina a ser ministrada na Semana Acadêmica de Pedagogia 

Organização das apresentações para a Semana Acadêmica da Pedagogia 

Combinações sobre o INTRAPIBID 

 

 14/07/2019 –  

Texto de estudo: Currículo na Educação Infantil: mais que atividade, a criança em foco da 
Luciana Ostetto 

Dinâmica: Conversa e levantamento de exemplos no grande grupo sobre os currículos que 
conhecemos na Educação Infantil  

Discussão: Os Currículos da Educação Infantil no Brasil (Power point) 
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 15/08/2019- 

Texto de estudo: Continuação do estudo do texto “Currículo na Educação Infantil: mais que 
atividade, a criança em foco” da Luciana Ostetto 

Dinâmica: Conversa sobre como planejar a rotina na Educação Infantil 

Discussão: Exemplos de planejamentos na Educação Infantil (Power point) 

 

 29/08/2019 –  

Texto de estudo: Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil (BRASIL, 2017) 

Dinâmica: Apresentação e discussão em grupos dos Campos de Experiência da BNCC 

Discussão: Orientações para a utilização da BNCC na Educação Infantil (power point) 

 

 12/09/2019 –  

Vídeo: Trajetos e projetos na EI (Youtube) 

Discussão: Projetos na Educação Infantil (Power point) 

 

 26/09/2019 –  

Discussão: Exemplos de projetos (power point) 

Dinâmica: Conversa sobre como organizar um plano de trabalho e seus eixos (modelo utilizado 
nos estágios curriculares da pedagogia) 

 

 21/11/2019- 

Discussão: As rotinas na educação infantil (power point) 

Ensaio dos grupos para o Humanístico 

Organização das apresentações para o Seminário do PIBID Jaguarão 

 

 05/12/2019- 

Dinâmica: Exercício de planejamento (Quadro e plano de aula) 

Combinações sobre o fechamento do PIBID/PEDAGOGIA 

 

 12/12/2019 –  

Encontro de avaliação das atividades desenvolvidas no PIBID 
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Entrega de materiais 

 

 18/12/2019- 

Organização dos materiais para compor o relatório final do PIBID 

 

 JANEIRO de 2020 – 

Mês de fechamento do trabalho 

Atividade dos bolsistas: Relatório reflexivo de avaliação do PIBID (a contar na carga horária 
de trabalho) 

 

ALGUNS REGISTROS: 
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