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Período abrangido por este relatório: 17/09/2018 a 30/11/2018  
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17/09/2018 a 21/09/2018 

 

1. Objetivos alcançados 

Os objetivos propostos para a primeira semana do PIBID Pedagogia na Escola Municipal 

Infantil Paulo Freire foram alcançados. Conheci a estrutura da Escola seus ambientes internos e 

externos como salas de aula, cozinha, refeitório, sala dos professores, secretaria entre outros. Além 

disso, foram apresentadas também os profissionais que atuam nas diversas atividades da escola. 

Porém, o mais importante foi se integrar com as Crianças do Jardim para que possamos desenvolver 

atividades e propormos intervenções pedagógicas, com planejamento e avaliações consistentes. 

 

2. Resumo das atividades realizadas 
Visita aos diversos ambientes (externos e internos) da Escola; 

Acompanhamento das atividades desenvolvidas coletivamente, participando da peça teatral: 

Prenda Ela (Versão da Cinderela, ou Gata Borralheira com uma versão texto Gaúcho). 

Foi apresentada a Profa. Magali (Regente da Turma do JARDIM A-1) 

Acompanhamento e integração junto as turmas do Jardim no pátio, observando e interagindo 

nas brincadeiras das crianças; 

Divulgação da EMI Paulo Freire através das redes sociais (página no Facebook). 

 

3. Resultados obtidos 
Integração entre o Bolsista e a Escola. 

 

4. Dificuldades encontradas 
Não foram encontradas dificuldades nesta semana. 

 

 

 

24/09/2018 a 28/09/2018 

 

1. Resumo das atividades realizadas 
- As turmas do Jardim foram agrupadas. Formou-se 3 grupos: um grupo foi para a cama elástica, 

outro na tenda e o terceiro percorrendo o circuito com bicicletas 

- Semana do trânsito: circuito no pátio com  

- Contação de história: sobre o trânsito 

 

2. Resultados obtidos 
Integração entre o Bolsista e a Escola. 

 

3. Dificuldades encontradas 
Não foram encontradas dificuldades nesta semana. 

 

 

 

01/10/2018 a 05/10/2018 

 

1. Resumo das atividades realizadas 
- Escola: 

- Reunião: 
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- Filme: assisti o filme CONRACK...O filme conta a história de um jovem professor que 

concorda em dar aulas a uma comunidade de uma ilha isolada na costa da Carolina do Sul. O 

professor é branco e a população é majoritariamente formada de negros. Os habitantes falam 

um dialeto chamado Gullah, sendo que "Conrack" é como pronunciam o nome do professor, 

que se chama Conroy. A escola é formada de duas classes de alunos, sendo que a diretora 

Scott ensina as crianças menores, enquanto Conroy cuida das crianças maiores. Conroy fica 

desanimado com o que as crianças aprenderam, iniciando um conflito com a diretora. 

 

2. Resultados obtidos 
Integração entre o Bolsista e a Escola. 

 

3. Dificuldades encontradas 
Não foram encontradas dificuldades nesta semana. 

 

 

 

08/10/2018 a 12/10/2018 

 

1. Resumo das atividades realizadas 
- Escola: 

- Atuação junto ao Jardim 1 (Professora Magali) 

- Auxiliar na elaboração das mini pizzas pelos próprios alunos; 

- Reunião: 

- Livro: leitura do capítulo 13 do livro Fundamentos da educação infantil: enfrentando o desafio 

da autora Janet Moyles e colaboradores. O capítulo 13, Alimento para o pensamento: a 

importância do alimento e do comer na prática da educação infantil de autoria de autoria da 

professora Deborah Albon, de Londres na Inglaterra. 

 

2. Resultados obtidos 
Integração entre o Bolsista e a Escola. 

 

3. Dificuldades encontradas 
Não foram encontradas dificuldades nesta semana. 

 

 

 

15/10/2018 a 19/10/2018 

 

1. Resumo das atividades realizadas 
- Escola: 

- Atuação junto ao Jardim 1 (Professora Magali) 

- Atividade no pátio da frente (brinquei com bolas: basquete, futebol); 

- Brinquei de correr com as crianças 

- Reunião: 

 

2. Resultados obtidos 
Integração entre o Bolsista e a Escola. 

 

3. Dificuldades encontradas 
Não foram encontradas dificuldades nesta semana. 
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22/10/2018 a 26/10/2018 

 

1. Resumo das atividades realizadas 
- Escola: 

- Atuação junto ao Jardim 1 (Professora Magali) 

- Construção de boneco de papel 

- Música Boneca de Lata 

- Atividade no pátio da frente (brinquei com bolas: basquete, futebol e , 

- Brinquei de correr com as crianças 

- Reunião; 

 

2. Resultados obtidos 
Integração entre o Bolsista e a Escola. 

 

3. Dificuldades encontradas 
Não foram encontradas dificuldades nesta semana. 

 

 

 

29/10/2018 a 01/11/2018 

 

1. Resumo das atividades realizadas 
- Escola: 

- Atuação junto ao Jardim 1 (Professora Magali) 

- Enquanto aguardamos todos as crianças chegarem   

- Atividade no pátio dos fundos (brinquei com bolas: basquete, futebol e ; 

- 10:45 ir para frente nas escadas para esperar as Vans e os pais e responsáveis para 

levar as crianças 

- Reunião; 

 

2. Resultados obtidos 
Integração entre o Bolsista e a Escola. 

 

4. Dificuldades encontradas 
Não foram encontradas dificuldades nesta semana. 

 

26/11/2018 a 30/11/2018 

 

2. Resumo das atividades realizadas 
- Escola: 27/11- 3ªfeira das 7:30 às 11:30 

- Atuação junto ao Jardim 1 (Professora Magali) 

- Ensaio da apresentação teatral para o final de ano (Natal). Interessante temática será 

apresentado para os pais. O tema fala sobre a falta de tempo dos pais para dedicação 

em brincar com seus filhos. Que alegria quando os pais dispõe de um tempo para seus 

filhos; 

- Atividade com as letras O e L: utilizando uma folha com as duas letras grandes lado a 

lado formada de pontos. Assim a atividade era que os alunos colocassem semente de 

milho de pipoca em todo o redor da letra (utilizando os pontos como guia). Como 

havia pouca semente de milho de pipoca para todos os alunos, houve a distribuição de 

semente de girassol para concluir a atividade. 
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- Brincadeiras livres no pátio dos fundos junto a areia e o gramado. 

- Reunião: 

 

3. Resultados obtidos 
Integração entre o Bolsista e a Escola. 

 

4. Dificuldades encontradas 
Não foram encontradas dificuldades nesta semana. 

 

 

 

Bento Gonçalves, 30/11/2018. 
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