UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ –
UNESPAR
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE
GRADUAÇÃO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID
RELATÓRIO ENVIADO À CAPES AO FINAL DA VIGÊNCIA DO EDITAL DE 2018.
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1. RESULTADOS ALCANÇADOS
1.1- Descrição dos resultados (detalhar a aplicação dos recursos na obtenção do objeto pactuado. Essa descrição
deve relacionar a aplicação das despesas na consecução do projeto aprovado no âmbito do programa da CAPES para o
qual foi firmado o AUXPE objetivo dessa prestação de contas).

Com a utilização dos materiais foi possível concretizar o regime de colaboração entre os diversos níveis da
educação como universidade, secretarias estaduais e municipais; conduzir discussões sobre as orientações da
Base Nacional Comum; promover a reflexão científica a respeito do impacto do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência nas formações inicial e continuada. O pibidiano puderam compreender o
desenvolvimento dos processos de reflexão das e nas ações pedagógicas; compreender os diversos contextos
históricos, culturais, sociais, organizacionais que podem influenciar na aprendizagem. Os coordenadores de
área e supervisores puderam conduzir os pibidianos ao desenvolvimento de situações de ensinar, aprender,
elaborar e avaliar técnicas, métodos, estratégias projetos de ensino que ocorrem nos diferentes espaços da
escola e em situações diversas, aliando teoria e prática em suas análises, reflexões e ações.
Neste relatório tem-se a apresentação dos materiais produzidos no âmbito dos subprojetos do PIBID Unespar.
Não se optou por descrever cada tipo de material, porque seria uma enumeração e descrição morosas, dado o
volume de produções e objetos educacionais desenvolvidos por cada grupo de estudantes. Optou-se, então, por
apresentar os materiais adquiridos para os subprojetos acompanhados de descrição de utilização com link para
cada tipo de produção feita pelos grupos.
Sem sombra de dúvidas, essa verba foi essencial para os encaminhamentos dos trabalhos nas escolas, apesar
das dificuldades para a utilização.
O investimento em Educação, infelizmente, não é substancialmente palpável no exato momento em que é
feito, tal como sementes lançadas à terra, entretanto os frutos dessa colheita certamente serão essenciais à
nossa sociedade tão necessitada de conhecimento. O PIBID favorece o acesso ao conhecimento científico,
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artístico e cultural. Ele é um caminho cheio de oportunidades para a universidade, para as escolas e para os
diferentes atores desses dois ambientes de ensino, mas sobretudo para os estudantes da Educação Básica, que
vislumbram aulas que saem do script tradicional e os conduzem a momentos de aprendizagem significativa de
formas tão diversas.
Uma das maneiras de demonstrar de forma qualitativa o alcance do PIBID Unespar foi o relato de diretores de
escolas, enviados à Coordenação Institucional, relatando pontos positivos e sugestões para melhorias e
adequações. Esses relatos estão disponíveis no link abaixo e disponível para consulta da Capes:
Relatos dos diretores de escolas parceiras do PIBID Unespar:
https://unesparmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/pibidci_unespar_edu_br/Es6tylJsOmtAivNTo0b8ntwBXaS3rFi
jIy8gUYdirmWHwQ?e=4uFrSz
1. Subprojeto de Arte
O subprojeto de Arte solicitou compra de pendrives para o armazenamento de arquivos digitais (resumos do
Seminário PIBID, artigos, portfólios digitais, fotos da aplicabilidade das aulas, fotos dos jogos didáticos,
power points, músicas, vídeos e outros documentos afins) para as atividades dos encontros semanais no grupo
de estudos e para as atividades pedagógicas desenvolvidas nas escolas conveniadas.
O subprojeto também solicitou a compra de material de papelaria. Cada item de papelaria serviu para a
construção de objetos educacionais e planejamentos de aulas e oficinas, conforme demonstrado abaixo.
Quadro 01: Utilização dos materiais de papelaria destinados ao subprojeto de Arte do PIIBD Unespar.
MATERIAIS
DESCRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ADQUIRIDO PELO
ADQUIRIDOS
SUBPROJETO
Blocos de papel sulfite
- Material utilizado para o desenvolvimento de atividades artísticas (artes visuais
e música) em sala de aula, aplicadas pelos acadêmicos bolsistas.
- Material utilizado para confecção do jogo didático.
- Material utilizado para exposição dos trabalhos artísticos.
Tubos de cola branca
- Material utilizado para o desenvolvimento de atividades artísticas (artes visuais
e música) em sala de aula, aplicadas pelos acadêmicos bolsistas.
- Material utilizado para confecção do jogo didático.
- Material utilizado para exposição dos trabalhos artísticos.
Cola bastão
- Material utilizado para o desenvolvimento de atividades artísticas (artes visuais
e música) em sala de aula, aplicadas pelos acadêmicos bolsistas.
- Material utilizado para confecção do jogo didático.
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Caixas de lápis de cor

Potes de tinta guache de
várias cores.
Pincel

Canetas hidrográfica

Borracha

Rolos de fita crepe

Pastas para guarda de
documentos

- Material utilizado para exposição dos trabalhos artísticos.
- Material utilizado para o desenvolvimento de atividades artísticas (artes visuais
e música) em sala de aula, aplicadas pelos acadêmicos bolsistas.
- Material utilizado para confecção do jogo didático.
- Material utilizado para exposição dos trabalhos artísticos.
- Material utilizado para o desenvolvimento de atividades artísticas (artes visuais
e música) em sala de aula, aplicadas pelos acadêmicos bolsistas.
- Material utilizado para confecção do jogo didático.
- Material utilizado para exposição dos trabalhos artísticos.
- Material utilizado para o desenvolvimento de atividades artísticas (artes visuais
e música) em sala de aula, aplicadas pelos acadêmicos bolsistas.
- Material utilizado para confecção do jogo didático.
- Material utilizado para exposição dos trabalhos artísticos.
- Material utilizado para o desenvolvimento de atividades artísticas (artes visuais
e música) em sala de aula, aplicadas pelos acadêmicos bolsistas.
- Material utilizado para confecção do jogo didático.
- Material utilizado para exposição dos trabalhos artísticos.
- Material utilizado para o desenvolvimento de atividades artísticas (artes visuais
e música) em sala de aula, aplicadas pelos acadêmicos bolsistas.
- Material utilizado para confecção do jogo didático.
- Material utilizado para exposição dos trabalhos artísticos.
- Material utilizado para o desenvolvimento de atividades artísticas (artes visuais
e música) em sala de aula, aplicadas pelos acadêmicos bolsistas.
- Material utilizado para confecção do jogo didático.
- Material utilizado para exposição dos trabalhos artísticos.
- Material utilizado para organização da documentação de cada bolsista.
- Material utilizado para guarda das fichas de frequência dos bolsistas
-Material utilizado para guarda dos Planos de Ensino.

A utilização dos materiais permitiu planejamentos de aulas, de oficinas, apresentações no Simpósio Virtual
organizado pelo PIBID Unespar. Como o PIBID Unespar opta pela divulgação de suas ações em plataformas
virtuais, para ampliar a divulgação das ações e socialização dos materiais produzidos para as atividades, todos
os materiais desenvolvidos bem como a socialização em forma de fotografia e vídeos das aulas e oficinas
estão nos seguintes sítios eletrônicos do subprojeto:
a) Subprojeto de Arte do PIBID Unespar, área de Música: https://www.facebook.com/PIBIDM%C3%BAsica-Unespar-103005277872401/
b) Subprojeto
de
Arte
do
PIBID
Unespar,
área
de
Teatro:
https://www.instagram.com/pibid_teatro__unespar/?igshid=agmq2224nh8z
c) Subprojeto de Arte do PIBID Unespar, área de Artes Visuais e Dança:
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https://drive.google.com/drive/folders/1Lh6ri7oA-83hKbW3wg-efkKI-mRzkcAG
d) Subprojeto
de
Arte
do
PIBID
Unespar,
área
de
Dança:
https://www.instagram.com/pibid_danca_unespar/
e) Subprojeto de Arte do PIBID Unespar, área de Artes Visuais: https://www.instagram.com/pibidavfap/
2. Subprojeto de Biologia/Ciências
O subprojeto de Biologia/Ciências solicitou compra de pendrives para o armazenamento de arquivos digitais
(resumos do Seminário PIBID, artigos, portfólios digitais, fotos da aplicabilidade das aulas, fotos dos jogos
didáticos, power points, músicas, vídeos e outros documentos afins) para as atividades dos encontros semanais
no grupo de estudos e para as atividades pedagógicas desenvolvidas nas escolas conveniadas bem como nos
grupos de estudo na universidade.
O subprojeto também solicitou a compra de material de papelaria. Cada item de papelaria serviu para a
construção de objetos educacionais e planejamentos de aulas e oficinas, conforme demonstrado no quadro
abaixo.
Quadro 02: Utilização dos materiais de papelaria destinados ao subprojeto de Biologia/Ciências do PIIBD
Unespar.
DESCRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO
LINK DO ARQUIVO PARA COMPROVAÇÃO DA
DO MATERIAL ADQUIRIDO
UTILIZAÇÃO DO MATERIAL PRODUZIDO
PELO SUBPROJETO
O modelo celular foi construído com: isopor
para base, palitos de sorvete, tampinhas de https://1drv.ms/w/s!AuTRSJ7VsCwHk1pOUDLgheYzm0Fi?e=VJ8xUM
garrafa, tampinhas de latinhas, entre
outros. Os estudantes usaram
também
o Jogo da “Memória Celular” formado por 12
cartas (cartolina) com as imagens
dos
componentes celulares,
Construção de maquetes, uma delas https://1drv.ms/b/s!AuTRSJ7VsCwHk13oWunUQSOc-zgK?e=6Dh6TP
representando as etapas da sucessão
ecológica primária e outra a secundária.
(cartolina, tinta, folhas de EVA, canetinhas
coloridas, cola, tesoura)
Foi construída uma maquete de modelo de https://1drv.ms/b/s!AuTRSJ7VsCwHk18qWZ4YBOsPEB3S?e=TV9k3J
casa sustentável. (papelão, isopor, tinta
guache, canetinhas, materiais reutilizados)
Livro didático, perguntas específicas, pedra, https://1drv.ms/b/s!AuTRSJ7VsCwHk2F1yNgDnqLhpEZM?e=QsMKHT
papel pardo, caneta colorida, cola e folha
sulfite. Foi feita uma “amarelinha gigante”
em papel pardo e para avançar as casas os
estudantes deviam acertar questões.
Papel pardo, cola branca, tesoura, caderno https://1drv.ms/b/s!AuTRSJ7VsCwHk2QLZfKqo2YSuH_-?e=wunjbp
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escolar, folha
sulfite com o conteúdo. Os alunos receberam
três diferentes tipos de células-animal,
vegetal
e
bacteriana e um envelope
contendo nomes das organelas, suas funções
e as ilustrações. A tarefa foi relacionar
estruturas e funções.
Toner. Utilizado para impressão dos
planejamentos, listas de atividades, listas de
frequência, entre outros materiais produzidos
que precisaram de impressão.

O subprojeto também solicitou a compra de reagentes químicos e vidraria para uso em laboratório, durante
aulas práticas. Os reagentes e vidrarias foram utilizados em experimentos com protocolos já definidos ou em
aulas sugeridas/planejadas pelos grupos do subprojeto. Os materiais adquiridos e a descrição da sua utilização,
bem como o link com as imagens e vídeos que envolveram a utilização destes materiais estão disponibilizados
no quadro abaixo.
Quadro 03: Utilização dos reagentes químicos e vidrarias destinados ao subprojeto de Biologia/Ciências do
PIIBD Unespar.
MATERIAIS
DESCRIÇÃO DA
LINK DO ARQUIVO PARA COMPROVAÇÃO DA
ADQUIRIDOS UTILIZAÇÃO DO
UTILIZAÇÃO DO MATERIAL PRODUZIDO
MATERIAL
ADQUIRIDO PELO
SUBPROJETO
REAGENTES E
VIDRARIA:
Alcool, NaCl,
Béquer, Proveta

Em
um
béquer foram https://1drv.ms/f/s!AuTRSJ7VsCwHk0wYtsOfFes_03Ks
adicionados água, detergente
e NaCl, preparando uma
solução de extração. Com o
auxílio do almofariz e pistilo,
foi macerado ½ cebola. Esta
solução foi filtrada e
transferida
para
uma
proveta adicionou-se álcool
bem gelado,
REAGENTES E
Em
um
Béquer a https://1drv.ms/u/s!AuTRSJ7VsCwHkz8tqArFVdJxlgzM?e=wzl8Ol
VIDRARIA:
fenolftaleína foi
Alcool, fenolftaleína, misturada ao álcool até ela
hidróxido de
ficar
completamente
amônia, Béquer,
dissolvida,
adicionou-se a
Proveta,
água. Após a adição do
hidróxido
de
amônio,
observou-se a reação.
REAGENTES E
A Elodea foi colocada em um https://1drv.ms/u/s!AuTRSJ7VsCwHk0okaYJw9atpwjip?e=KbkahE
VIDRARIA:
pote de vidro fechado, em
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Bicarbonato de sódio, presença de bicarbonato de
Béquer.
sódio como fonte de gás
carbônico.
Foi
exposta
ao sol, onde observou-se a
liberação de oxigênio após a
planta absorver o gás
carbônico.
REAGENTES E
Misturou-se o hidróxido de https://1drv.ms/b/s!AuTRSJ7VsCwHk1PCU_AbgRt1vrwJ?e=RUOedD
VIDRARIA
sódio (NaOH) ao álcool
Hidróxido de sódio, e ao óleo vegetal pósálcool.
consumo. Após a dissolução,
colocou-se na forma para
secar de 12 a 24 horas.
REAGENTES E
VIDRARIA:
Bicarbonato de sódio,
papel indicador de
pH, Béquer,
fenolftaleína.
Fermento biológico,
glicose.

Foram realizadas algumas https://1drv.ms/b/s!AuTRSJ7VsCwHk1Xcm_DNoKQfAT7_?e=4yArAc
demonstrações
de
verificação de pH de
substâncias. E observou-se a
produção de CO2 pelo
fermento
biológico
(leveduras) em presença de
glicose.

REAGENTES E
VIDRARIA:
Corantes lugol, azul
de metileno, álcool,
lâminas, lamínulas,
béquer.

As células do
“raspado https://1drv.ms/b/s!AuTRSJ7VsCwHk1cmF6tTpkCcWZ9o?e=d9nRbG
da mucosa bucal’ foram
coradas com azul de
metileno e observadas ao
microscópio. Catáfilo de
cebola
foi
corada
com lugol e observado da
mesma forma.
Atividades experimentais
https://drive.google.com/file/d/1Y9IVSMXMyUAzfu-iA0uus1S-NBL_Wvt/view

Materiais de
laboratório didático.
Vários reagentes
químicos e vidraria
para realização de
experimentos.

3. Subprojeto Multidisciplinar de Educação Física, Espanhol e Química
O subprojeto Multidisciplinar das áreas de Educação Física, Espanhol e Química solicitou compra de
materiais desportivos, materiais de laboratório e materiais de papelaria. Os materiais desportivos subsidiaram
planejamento de aulas, oficinas de expressão/desenvolvimento corporal e brincadeiras, em geral, nas escolas
municipais. Os materiais de laboratório foram utilizados em aulas práticas de Química. Os materiais de
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papelaria foram utilizados nas três áreas do subprojeto multidisciplinar. Cada item de papelaria serviu para a
construção de objetos educacionais e planejamentos de aulas e oficinas, além de subsidiar atividades dos
grupos de estudo na universidade. A indicação das produções com utilização dos materiais está indicada no
quadro abaixo.
Quadro 04: Utilização dos materiais desportivos, de laboratório, e de papelaria destinados ao subprojeto de
Multidisciplinar da Unespar.
MATERIAIS ADQUIRIDOS
DESCRIÇÃO DA
LINK DO ARQUIVO PARA
UTILIZAÇÃO DO
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO
DO MATERIAL PRODUZIDO
MATERIAL ADQUIRIDO
PELO SUBPROJETO
Material utilizado para aulas https://1drv.ms/u/s!AmixI6850uO6hGZMATERIAIS
ESPORTIVOS: Bolas de
práticas de educação física. jnnaA8R01dXp?e=nk3TW3
Borracha; Corda para Cabo de
Desenvolvimento da
Guerra; Arcos Coloridos,
psicomotricidade e
Cones, Corda Pequena.
aperfeiçoamento dos movimentos
motores.
Material utilizado para aulas https://1drv.ms/u/s!AmixI6850uO6hGZMATERIAIS DE
LABORATÓRIO: Bicarbonato
práticas de Química.
jnnaA8R01dXp?e=nk3TW3
de sódio (NaHCO3); Ácido
Acético (CH3COOH); Ácido
Acético Glacial (CH3COOH);
Ácido Clorídrico (HCl) 37%;
Termômetro de líquido em
vidro, Luva de Látex p/
Procedimento com Talco;
Soluções indicadoras; Papel
indicador de pH 1-14
Material utilizado para a
https://1drv.ms/u/s!AmixI6850uO6hGZimpressão de planos de aula, jnnaA8R01dXp?e=nk3TW3
MATERIAIS DE
PAPELARIA
relatórios e atividades
desenvolvidas com os alunos.
Os links indicados no quadro indicam as fotos e vídeos, além de planejamentos, indicados desenvolvidos pelos
grupos de trabalho. Além disso, há os seguintes sítios eletrônicos em que podem ser verificados:
a) Página do PIBID Unespar no Facebook: https://www.facebook.com/PIBIDUnespar/
4. Subprojeto de Geografia
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O subprojeto de Geografia solicitou compra de materiais de papelaria. Os materiais de papelaria foram
utilizados pelos núcleos do subprojetos para a construção de objetos educacionais e planejamentos de aulas e
oficinas, além de subsidiar atividades dos grupos de estudo na universidade. Os materiais foram divulgados no
arquivo compartilhado abaixo:
a) Arquivo
de
registro
do
subprojeto
de
Geografia:
https://unesparmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/pibidci_unespar_edu_br/EfrMQsnDAk1Hl0DKfeWux0BxYjexddYI6QFjkqWOq4sYA?e=fcUqcs
5. Subprojeto de História
O subprojeto de História solicitou compra de materiais de papelaria e de processamento de dados. Os
materiais de papelaria foram utilizados pelos núcleos do subprojetos para a construção de objetos educacionais
e planejamentos de aulas e oficinas, além de subsidiar atividades dos grupos de estudo na universidade. Os
materiais de processamento de dados foram essenciais para as atividades dos grupos de estudo, incluindo a
impressão de materiais. Os materiais adquiridos são discriminados no quadro abaixo:
Quadro 05: Utilização dos materiais de papelaria e de processamento de dados destinados ao subprojeto de
História da Unespar.
MATERIAIS
ADQUIRIDOS

Toner brother tn2340 2370
compatível

Folha de cartolina

TNT/metro

DESCRIÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DO
MATERIAL
ADQUIRIDO PELO
SUBPROJETO
Os toners foram
utilizados para
impressão de material
auxiliar nas
intervenções realizadas
em sala de aula, na
impressão de material
para divulgação das
atividades nas escolas
e para impressão dos
planos de atividades.
As cartolinas foram
utilizadas para
produção de atividades
em sala de aula com os
alunos de modo a
projetar as atividades
do projeto.
O TNT foi utilizado
para produção de

LINK DO ARQUIVO PARA COMPROVAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DO MATERIAL PRODUZIDO

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing
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cenários e espaços de
exposição na escola
para realização das
atividades preparadas
pelos alunos.
Caixa de caneta
Canetas utilizadas
pelos alunos para
anotações, fichamentos
e outras atividades
programadas.
Caixa de lápis
Lápís utilizados para
esboço das atividades
tendo em vista a
facilidade do
manuseio.
Apontador
Apontador com
utilização
complementar para uso
de lápis.
Cola branca pequena
Cola utilizada para os
trabalhos realizados
com cartolinas e
colagem de materiais
na organização dos
matérias.
Apagador p/ quadro branco
Apagador utilizado
para atividades em sala
de aula
pelos pibidianos e nos
encontros na
Universidade.
Tesoura
Tesoura utilizada para
recorte dos materiais
para composição das
atividades em
cartolina.
Papel almaço paltado A4
Material utilizado para
fichamentos e
organização
das atividades nas
escolas.
Fita
Material utilizado para
adesiva polisil 12mmx30m.
desenvolvimento dos
Transparente pequena
materiais de
intervenção.
Papel semi kraft bobina 80grs. Papel utilizado para
40cmx150m +/- 5 kil
faixas e cartazes

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing
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maiores nas atividades
de intervenção.
Fita dupla face papel 410
Material utilizado para
12mmx10m. Pote-35 061900 desenvolvimento dos
materiais de
intervenção.
Report senninha rosa
Papel colorido para
auxiliar no
desenvolvimento das
atividades de produção
de material didáticopedagógico.
Report senninha azul
Papel colorido para
auxiliar no
desenvolvimento das
atividades de produção
de material didáticopedagógico.
Report senninha colorido
Papel colorido para
auxiliar no
desenvolvimento das
atividades de produção
de material didáticopedagógico.
Report senninha amarelo
Papel colorido para
auxiliar no
desenvolvimento das
atividades de produção
de material didáticopedagógico.
Report senninha azul
Papel colorido para
auxiliar no
desenvolvimento das
atividades de produção
de material didáticopedagógico.
Barbante cru 50g 8 fios rolo
Material utilizado para
36m
sustentar faixas e
criação de varal de
Histórias nas escolas.
Uma das atividades de
intervenção.
Pincel quadro branco azul
Pincel utilizado para
atividades de
intervenção em sala de
aula.
Placa em EVA 60x40cm cores Material utilizado no

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cPbDS2UUotEIGYAa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10U8CiKOZv9s5sB3cP-
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desenvolvimento das bDS2UUotEIGYAa?usp=sharing
atividades de produção
de material didáticopedagógico.

6. Subprojeto de Língua Inglesa
O subprojeto de Língua Inglesa solicitou compra de materiais de papelaria e de processamento de dados. Os
materiais de papelaria foram utilizados pelos núcleos do subprojetos para a construção de objetos educacionais
e planejamentos de aulas e oficinas, além de subsidiar atividades dos grupos de estudo na universidade. Os
materiais de processamento de dados foram essenciais para as atividades dos grupos de estudo, incluindo a
impressão de materiais. Os materiais adquiridos são discriminados no quadro abaixo:
Os links para verificação das produções individuais e das produções conjuntas do subprojeto estão nos links
abaixo:
a) Link para produções individuais e conjuntas: https://drive.google.com/drive/folders/1R-XIm_6kIiG7XrNIGE6VaY4UoSTMt1_?usp=sharing
b) Link para produções individuais e conjuntas: https://1drv.ms/u/s!AslOkPeGDn21hgC5nM2arW-SaV7?e=F6FGPh
7. Subprojeto de Língua Portuguesa
O subprojeto de Língua Portuguesa solicitou compra de materiais de papelaria para os núcleos de iniciação à
docência. Os materiais de papelaria foram utilizados pelos núcleos do subprojetos para a construção de objetos
educacionais e planejamentos de aulas e oficinas, além de subsidiar atividades dos grupos de estudo na
universidade. A descrição da utilização dos materiais de papelaria é indicada no quadro 07:
Quadro 07: Utilização dos materiais de papelaria e de processamento de dados destinados ao subprojeto de
Língua Portuguesa da Unespar.
MATERIAIS
ADQUIRIDOS

Materiais de
Papelaria
diversos

DESCRIÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DO
MATERIAL
ADQUIRIDO PELO
SUBPROJETO
Atividades realizadas na
escola
- Sarau de Artes e
Literatura
- Discussão: literatura e
outras linguagens

LINK DO ARQUIVO PARA COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO
MATERIAL PRODUZIDO

https://drive.google.com/open?id=1BrEDJqF4HLeevXO6YqDt2XYExEjOY3jG
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Materiais de
Papelaria
diversos

- Produção artística
sobre Contação de histórias
Atividades realizadas na
https://drive.google.com/open?id=1m4fRziltDDNTYN9W8AKs1FQRItIgT5bS
escola
- Evento Semana da
Consciência Negra
- Discussão: tema
Imigração
- Produção artística sobre
escravidão

8. Subprojeto de Matemática
O subprojeto de Matemática solicitou compra de materiais de papelaria, e outros materiais para fins didáticos,
para os núcleos de iniciação à docência. Os materiais de papelaria foram utilizados pelos núcleos do
subprojetos para a construção de objetos educacionais e planejamentos de aulas e oficinas, além de subsidiar
atividades dos grupos de estudo na universidade. A descrição da utilização dos materiais de papelaria é
indicada no quadro 08:
Quadro 08: Utilização dos materiais de papelaria destinados ao subprojeto de Matemática da Unespar.
MATERIAIS
ADQUIRIDOS

Materiais de papelaria

Cartões de memória
Cartuchos e tonner de
impressão
Canos de PVC, lona,
TNT
Material de Papelaria

DESCRIÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DO
MATERIAL
ADQUIRIDO PELO
SUBPROJETO
Confecção de jogos e
materiais para serem
realizadas com os
alunos da Educação
Básica
Arquivo de fotos e
tarefas realizadas
Impressão de tarefas
para serem realizadas
com os alunos da
Educação Básica
Realização do
labirinto da
matemática
Confecção de material
didático para
aplicação de oficinas,
tais como: Bingo

LINK DO ARQUIVO PARA COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO
MATERIAL PRODUZIDO

https://photos.app.goo.gl/z7zPRoCTwxsTjHNf9

https://photos.app.goo.gl/z7zPRoCTwxsTjHNf9
https://photos.app.goo.gl/z7zPRoCTwxsTjHNf9

https://photos.app.goo.gl/8NcWvAYf25sfd1Aq8
https://drive.google.com/open?id=1Jep9mRgdk_t4WQb5s07HWVeT8hVHm_Nh
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matemático, Tabuleiro
de EVA, Dominó de
Tabuada, Dominó de
Frações Torre de
Hanói, Tangram,
Olimpíadas de
Matemática, Gincana
Matemática,
Conjuntos.
placa eva 40x60 branco Oficinas matemáticas
brilhante
conforme descritas
nos portfólios
percevejo c/100
constantes nos links
tesoura escolar 13 cm
colorida
barbante 100 gr 8 fios
livro protoc corresp 104f
*136*
env plast 4
furos medio 0,10
env 240x340 ouro 80g
fita crepe 18x50 101la
cola silicone fina clara
fita crepe 48x50 101la
fotocópias

https://drive.google.com/drive/folders/1bTCPsFS600XxZcMvzy5jTH1e
U_zYyb7t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dgJ54X_Gls2WAI2EQck8wjVIei1cr5L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UiXhu6PyaK0rSs6QPAibc1l0steQ4y0?usp=sharing

A utilização das placas e materiais diversos, para a construção de modelos e jogos didáticos, é demonstrada
nos modelos confeccionados pelo subprojeto de Matemática no link abaixo:
a) Link dos objetos/modelos confeccionados pelo subprojeto:
https://unesparmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/pibidci_unespar_edu_br/EWJHHWypQptFiIhPuh1PvXsBBjhlhuiWPsB_7ZDj
PgZEvg?e=CuZTzo

9. Subprojeto de Pedagogia
O subprojeto de Pedagogia solicitou compra de materiais de papelaria, desportivos, de processamentos de
dados e outros materiais para fins didáticos, para os núcleos de iniciação à docência. Os materiais de papelaria
foram utilizados pelos núcleos do subprojetos para a construção de objetos educacionais e planejamentos de
aulas e oficinas, além de subsidiar atividades dos grupos de estudo na universidade. Os materiais desportivos
foram adquiridos para a realização de atividades físicas, de expressão corporal e brincadeiras nas escolas
municipais em que o subprojeto acontece. Os materiais de processamento de dados foram utilizados para o
registro e arquivo de materiais digitais, que subsidiaram várias etapas da realização das atividades. A
descrição da utilização dos materiais é indicada no quadro 09:
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Quadro 09: Utilização dos materiais de papelaria destinados ao subprojeto de Pedagogia da Unespar.
Materiais
adquiridos

Descrição da
utilização do
material adquirido
pelo subprojeto
Material de
Atividades
papelaria
realizadas na
Escola Berta
Rodrigues Farias
Material de
Atividades
papelaria
realizadas na
Escola Nascimento
Júnior
Material de
Atividades
papelaria
realizadas na
Escola Iná Xavier
Elaboração de
materiais didáticos
para aulas, jogos e
realização de
atividades pelos
alunos das escolas
parceiras
envolvidos no
projeto.
Uso de bolas e
cordas para
atividades
recreativas e de
socialização dos
alunos das escolas
parceiras, em
especial durante o
recreio.
Papel sulfite,
O material foi
lápis, borracha,
utilizado no
giz, tesoura, lápis desenvolvimento
de cor, cola, papel das atividades
crepom, E.V.A, práticas de
giz de cera,
docência de acordo
caneta hidrocor, com os planos de
cartolina, papel
aula. Elaboração de
dobradura, tinta painéis e material
guache.
pedagógico
Caixas de arquivo Utilização em
morto
planejamentos,

Link do arquivo para comprovação da utilização do material produzido

https://drive.google.com/open?id=1AgsIdA4Or6jlEWSMJvAtVOqaV-2mKqUK

https://drive.google.com/open?id=1CuNpuBhrrFSc8W_OYurgbjinzjc8mtaC

https://drive.google.com/drive/folders/1GAz7y1A2ntbuKrml-8N2TSE8N6s5AM47

https://www.facebook.com/maoamigapibid/?ref=aymt_homepage_pane
l&eid=ARC98AlbLEcaVGpeTOBgODG_EBID8x0psstJOfMY1x8Q_Z
PuDCZH7YPdLoJA3P-7S4Kyc9RjRJrWtK1x

https://www.facebook.com/maoamigapibid/?ref=aymt_homepage_panel
&eid=ARC98AlbLEcaVGpeTOBgODG_EBID8x0psstJOfMY1x8Q_ZP
uDCZH7YPdLoJA3P-7S4Kyc9RjRJrWtK1x

Desenvolvimento e testagem de material didático.
Portfólio

https://drive.google.com/drive/folders/1_Iljteh2xqWQKXg7M6
QirjkISfHMg70H

https://unesparmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/eromi_hummel_unespar
_edu_br/EUe-9imAYJGhO8uiNUiNysBB2DxqSR8bVavMPRhQe3lrA?e=r3T
Byv
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oficio Polidello
Caixas
organizadoras
Sacos plásticos
A4
Resmas de papel
sulfite
EVA cores
variadas
Cola para EVA
Perfurador
Grampeador
Grampos para
grampeador
Giz de cera
Cartolinas branca
Carolinas cores
variadas
Cola comum
Pincel atômico

testagem e
execução de
atividades diversas
no âmbito do
subprojeto.
Produção de
material didático
pedagógico para
intervenção em sala
de aula

Caixas de arquivo Organização dos
documentos
morto
oficio Polidello
institucionais do
PIBID, como
Termos de
Compromisso,
Ficha de Registro
de atividades entre
outros de cunho
administrativos.
Caixas
Organização dos
documentos
organizadoras
institucionais do
PIBID, como
Termos de
Compromisso,
Ficha de Registro
de atividades entre
outros de cunho
administrativos.
Sacos plásticos
Organização dos
A4
documentos
institucionais do
PIBID, como
Termos de
Compromisso,
Ficha de Registro

https://unespar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/eromi_hummel_unespar_edu_br/
EuR2Z3Lve4dNmSe8p2s5FFEBOsEDs8RmhyaSXnsnZg7P5Q?e=gNgdTz
https://unespar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/eromi_hummel_unespar_edu_br/
Eny8cFyX2r9Mvcxk0qfKOckBXD2AHwcYvWtGaS0282zfsg?e=flgt6h

https://unespar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/eromi_hummel_unespar_edu_br/
Eny8cFyX2r9Mvcxk0qfKOckBXD2AHwcYvWtGaS0282zfsg?e=flgt6h

https://unespar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/eromi_hummel_unespar_edu_br/
Eny8cFyX2r9Mvcxk0qfKOckBXD2AHwcYvWtGaS0282zfsg?e=flgt6h
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Resmas de papel
sulfite

Perfurador
Grampeador
Grampos para
grampeador

de atividades entre
outros de cunho
administrativos
Impressão de
material como:
ficha de registro de
atividades, listas de
presença,
formulários para
levantamento de
dados, plano de
aulas, textos
teóricos para
estudos e outros.
Utilização para
organização dos
documentos.

https://unespar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/eromi_hummel_unespar_edu_br/
Eny8cFyX2r9Mvcxk0qfKOckBXD2AHwcYvWtGaS0282zfsg?e=flgt6h

https://unespar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/eromi_hummel_unespar_edu_br/
Eny8cFyX2r9Mvcxk0qfKOckBXD2AHwcYvWtGaS0282zfsg?e=flgt6h
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2- Comentários adicionais:

(publicações, teses, dissertações, artigos científicos, citações, congressos, patentes,
outros):

Além das produções de objetos educacionais, jogos, oficinas, apresentações artísticas e aulas
descritas no item acima, o PIBID Unespar fez duas publicações significativas durante a vigência do
auxílio:
I Simpósio Virtual e I Encontro do PIBID e RP Unespar: Esse evento foi organizado sendo
parcialmente online e presencial. Como não havia verba com rubrica para essa finalidade, essa foi a
forma mais plausível para que todos os licenciandos, coordenadores e supervisores tivessem espaço
para a divulgação das suas ações no âmbito do Programa. Ele foi feito juntamente com o Programa
Residência Pedagógica da Unespar.
Tivemos a publicação de 367 trabalhos que foram publicados nos anais do evento. Os anais do evento
estão disponíveis no sítio eletrônico: http://pibid.unespar.edu.br/noticias/anais-do-i-seminario-webpibid-e-rp-unespar-2019-1-1-1.pdf/view
Além dos anais do evento, a Coordenação Institucional do PIBID e do RP Unespar organizou o ebook Pibid e RP da Unespar: sobre esperançar em um período incerto para a docência. O ISBN
do livro é: 978-65-86807-00-4. Será disponibilizado online e de forma gratuita a partir do mês de
junho de 2020. O e-book contará com 23 capítulos escritos pelos participantes do PIBID e do RP da
Unespar.
Boa parte das produções dos subprojetos e participações em socializações estão divulgadas na Página
do Facebook do PIBID Unespar (https://www.facebook.com/PIBIDUnespar/).
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