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REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

 No dia 05 de dezembro de 2019 ocorreu o Seminário de Iniciação à Docência no 

Campus Jaguarão/RS entre os PIBIDs Pedagogia, História e Letras. Os coordenadores de área 

dos três núcleo realizaram um trabalho de parceira na organização do evento que teve como 

objetivo ser um momento de socialização e avaliação das ações desenvolvidas pelos três 

núcleos nas escolas parceiras. 

O evento “Mostra de práticas docentes: compartilhando experiências”, organizado pelos 

núcleos de Pedagogia, Letras e História do PIBID-UNIPAMPA, teve por objetivo de finalizar, 

simbolicamente, o trabalho realizado pelo projeto em escolas municipais e estaduais de 

Jaguarão e Arroio Grande entre os anos de 2018-2020. A ideia foi unir coordenadores de área, 

supervisores, bolsistas de Iniciação à Docência, professores da Rede Básica e estudantes, para 

compartilhar experiências de ensino e aprendizado vivenciados durante o projeto. 

Foi fundamental a existência de um espaço de diálogo e compartilhamento de 

experiências no âmbito das práticas educativas realizadas pelo PIBID. Num contexto de 

desvalorização e desmonte da educação pública, é muito importante que as práticas inovadoras 

ocorridas dentro do PIBID sejam visíveis. Além disso, o trabalho realizado em cada núcleo 

(História, Letras e Pedagogia) nos permitiu um diálogo interdisciplinar propiciando um 

crescimento pessoal e profissional a todos os envolvidos. 

 O evento contou com a seguinte organização: 
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Nome do evento: Mostra de práticas docentes: compartilhando experiências dos PIBIDs de 
Letras, História e Pedagogia da UNIPAMPA, campus Jaguarão. 

Data: 05/12/2019 

Horário: 14 às 18h 

Local: Auditório 

Programação:  

14h: Abertura – Apresentação Cultural  (grupo de flautistas do Pibid História) 

14h e 15min: Mesa de abertura: Composição de mesa com os coordenadores dos Núcleos da 
Pedagogia, História e Letras, os secretários de educação de Jaguarão e Arroio Grande, e as 
diretoras das escolas parceiras. Professora Jônatas Caratti, do PIBID História, fará a mediação 
da mesa. 

14:30: Conversa com as escolas: Composição de mesa com as supervisoras do PIBID dos três 
núcleos. Cada supervisora será convidada a dar o seu relato acerca das experiências propiciadas 
pelo PIBID.  A professora Rachel Pereira, do PIBID Pedagogia, fará mediação da mesa. 

15:30h: Apresentação de trabalhos pelos Pibidianos (10 minutos para cada escola apresentar 
as ações desenvolvidas durante a vigência do PIBID – 2018/2019). A professora Ida Marins, 
do PIBID Letras, fará a mediação da mesa. 

17h: Confraternização: ( lanche coletivo e  exposição de trabalhos dos pibidianos e alunos 
das escolas parceiras). 

 A coordenadora institucional do PIBID, as Secretarias dos municípios de Jaguarão e 

Arroio Grande foram convidadas, bem como as escolas parceiras do PIBID.  

 O convite enviado: 
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 O Seminário foi cadastrado no SIPPE como um evento, a fim de garantir a certificação 

de todos os envolvidos. 

 

 

 

 

 


