
Reunião PIBID- Subprojeto- Matemática do dia a dia 11/03/2015 

Lista de Presença 

João Pedro Fontes Durães 

Janaína Neves Souza 

Thamara Marques Rodrigues  

Alice Costa Pereira e Souza 

Caio Maciel Lima de Almeida 

Daiane Lúcia Brena Santos 

Fagner  Salles dos Santos 

João da Silva Monteiro 

Ludimila S.Silva 

Stéffany Hellen R. de Souza 

Milene Soares Oliveira 

Juliana Silva Santos 

Uyanê de Oliveira Castelo 

Marcelo Moreira Araujo 

Diego Alexandre Duarte 

Nátila Alves Gomes 

Patrícia de Almeida Silva 

Jainy Sinara Barbosa Souza 

Kassem Mariene Cavalcanti que por motivos justificados não compareceu a reunião. 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Reunião 

1- Foram apresentados os novos bolsistas integrados ao subprojeto pelo último 
edital de seleção e as orientações recebidas pela coordenação Institucional para 
condução do PIBID no ano de 2015. 
 
Os pibidianos foram informados e orientados sôbre: 

° Rotina Semanal: Realizações de atividades nas escolas, participações de reuniões, 
com acadêmicos, professores e coordenador, estudos em geral, juntamente com a 
elaboração de trabalhos científicos, como artigos, resumos simples e expandidos 
também. 

°  Os acadêmicos foram divididos por escola conforme as necessidades destas.   

° Os bolsistas acadêmicos e supervisoras foram alertados da nossa responsabilidade 
na condução do subprojeto com destaque para ficarem atentos ao número de  horas 
semanais nas escolas, horário das aplicações das oficinas. Ficou-se estabelecido que 
não seriam aceitas mais que três faltas anuais às atividades do subprojeto PIBID, e 
que justificativas só serão consideradas com a apresentação de documento legal ( 
atestado, etc).  

° Os acadêmicos foram informados de que cada um deverá montar três oficinas para 
a construção de uma apostila de oficinas da educação básica, do 6° ao 9° ano. 

° Foram  distribuídas a cada acadêmico e supervisora  formulário de relatório  
mensal, para que cada um dos pibidianos anotarem as atividades do dia-a-dia e 
entregarem até o dia 10 de cada mês.até o dia 10 de cada mês 

° A professora supervisoar Izélia apresentou e esclareceu sobre os descritores 
utilizados nas escolas Municipais para que os pibidianos pudessem  construam suas 
oficinas buscando os objetivos destes. A professora supervisora Irma informou que 
os descritores das escolas estaduais não diferiam daqueles adotados nas escolas 
municipais e portanto o trabalho desenvolvido na escolas Clóvis Salgado ( estadual) 
e Afonso Salgado ( municipal) poderiam ser os mesmos.  

 
2- Os bolsistas foram informados que ao se apresentarem nas escolas para as 
oficinas deverão estar de posse de apagador, giz e apostila das oficinas montada por 
todos os integrantes do subprojeto. 

 

3- Pelo menos um  Pibidiano irá apresentar ao grupo  a sua próxima oficina a ser 
aplicada na escola para que o grupo de acadêmicos, supervisoras e coordenador 
avalie, discuta e sugira condutas.  

     4- As intervenções semanais nas escolas serão feitas nos seguintes dias: 



      Escola Afonso Salgado – Segunda – Feira 

      Escola Clóvis Salgado- Quarta – Feira 

 

    5- As reuniões semanais serão registradas em relatórios que serão de responsabilidade 
a cada semana de um pibidiano. 

 

Nesta reunião foi debatida a participação de todos nas reuniões e nas aplicações de 
oficinas, a obrigação de participar de  eventos, a orientação de prazos para a entrega das 
oficinas, a elaboração de relatórios mensais, as elaborações de trabalhos científicos, a 
discursão do que vai ser trabalhado, juntamente com as datas e horários das oficinas nas 
escolas, foram lembrados  problemas que ocorreram no ano anterior, para que não se 
repitam no decorrer desse ano, sugestões foram feitas para melhoras e caso sejam 
adotadas serão relatas em documento posterior.  Este relatório foi elaborado pela 
acadêmica Thamara Marques Rodrigues.  

 

 


