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Aluna do Curso de Multimeios Didáticos realizando uma Prática Profissional  

Supervisionada-PPS na sua escola 



Alunos da escola desenvolvendo a PPS da aluna de Multimeios Didáticos 



A ada PP“ apli ada, pe e ia pelos o e tá ios de eus olegas 
e alunos da escola , que meu trabalho estava sendo valorizado por 
todos. Ouvia comentários sobre a riqueza das atividades 
dese volvidas e ue isso estava o ta i a do  o o  se tido  
toda a es ola, a fi  de us a  ovidades e p áti as ais iativas.  
   Aluna Clair Batista da Silva- Multimeios Didáticos 
 
 
 
 

Link de um trabalho desenvolvido em uma PPS da aluna  acima (Paródia 
produzida e organizada pelo alunos, gravada no estúdio de gravação do Polo 
de Sobradinho). 
https://www.youtube.com/watch?v=QcOrJjFse2A&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=QcOrJjFse2A&feature=youtu.be


Encontro Presencial com trabalhos em grupo no Polo de Sobradinho. 
Turmas de Alimentação Escolar e Multimeios Didáticos 



Encontro Presencial da Turma de Multimeios Didáticos 



Encontro Presencial da Turma de Alimentação Escolar 



Encontro Presencial de Multimeios Didáticos 

 



E o t o P ese ial ti a-dúvidas  o  as duas tu as: 
Alimentação Escolar e Multimeios Didáticos 



Conclusão da aluna de Alimentação Escolar DANIELLE DEVAVID DE SÁ 

• Este u so T i o e  Ali e tação Es ola  p opo io ou ap i o a  eus 
conhecimentos nesta área. As disciplinas foram coerentes com a prática real que 
se vivencia no dia a dia de uma escola. Muitos enfrentamentos acontecem, 
algumas vezes as pessoas responsáveis pela alimentação escolar não são 
valorizadas como deveriam. E como bem vimos ao longo deste curso, somos 
educadores também, fazemos parte da construção de personalidade, de saberes e 
de seres humanos.  

• As funcionárias das escolas conhecem cada aluno, sabem de cada peculiaridade e 
tem um carinho enorme pelo que fazem. Saber valorizar isso às vezes é difícil, 
muitos professores não compreendem que todos fazem parte da mesma equipe e 
com as mesmas responsabilidades, de formar cidadãos de bem. 

• Ao longo deste curso evolui como profissional e principalmente como ser humano, 
aprendi a ver com outros olhos muitas coisas que antes passavam despercebidas, 
detalhes que fazem a diferença e podem interferir na rotina do dia a dia. 

• Cada disciplina deste curso desde o início teve um significado e uma importância 
em determinado momento das nossas rotinas. Como não atuo diretamente nas 
escolas, senti que muitas atividades ficaram um pouco vagas, mas pude vivenciar 

uitas expe i ias oas e ue fize a  a dife e ça a i ha vida p ofissio al.  
 



Formatura das turmas de Alimentação Escolar e Multimeios Didáticos do Polo 
de Sobradinho 

 
27/11/2015 



Multimeios Didáticos 



Alimentação Escolar 


