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DATA: 29 de Abril de 2021. 

LOCAL: Realizada remotamente, via Google meet. 

HORÁRIO DE INÍCIO: 19:30 horas. 

FIM DA REUNIÃO: 21:00 horas. 

 
MEMBROS PRESENTES 

Ana Beatriz Ferreira da Silva ☒ 

Ana Carolina Freitas Ribeiro ☒ 

Bruna Martins Viégas Pinheiro ☒ 

Cássia Bruna Pinheiro Vieitas ☒ 

Emely Betânia Rodrigues da Conceição ☒ 

Felipe Antonio da Silva Júnior ☒ 

João Victor Morais Valente ☒ 

Lorene Camilly Cunha de Souza ☒ 

Lucas de Farias Mota ☒ 

Lucas Garcia Martins ☒ 

Marko Herrmann ☒ 

Matheus Silva de Almeida ☒ 

Nilo do Nascimento Neto ☒ 

Pablo Costa Jastes Alves ☒ 

Phelipe Favacho de Sousa Agrassar ☒ 

Rafaela Horst Nobre da Costa ☒ 

 
PAUTAS DA REUNIÃO: 

 
1. PET nas escolas; 

2. Semana do calouro / PET pra sair. 

 
REGISTRO DAS DECISÕES: 

 

Para PET nas escolas 

 

- Castilha (vídeos e atividades); 

- E-book (mais conteúdo); 

- História em quadrinhos; 

- Livreto infantil (conteúdo lúdico); 

- Vídeos animados e fantoche (todas as mídias sociais e nas escolas); 

- Roda de conversa; 

- Desenhos; 

- História interativa; 

ATA DA 4° REUNIÃO 
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- Kahoot; 

- Reciclagem (online e presencial na medida do possível);  

- Aquarismo; 

- Desenvolver um jogo; 

 

Essas atividas serão colocadas em prática durante o deccorrer do ano de 2021. Bom, a primeira atividade 

será a de reciclagem, na escola Vera Lúcia já no mês de maio de 2021. 

É natural que o grupo busque parcerias, escolas, xerox, gráficas, faculdades e cursos que possam 

contribuir de alguma forma foram algumas citadas. 

 

Para a Semana do calouro / PET pra sair: 

 

Nesse primeiro momento pensa-se na apresentação, atividades e vídeos de ex petianos que ajudem a 

mostrar como o Grupo foi importante de alguma forma para esses que hoje são profissionais da área. 

Ademais, o Petiano e principal responsável pela atividade terá uma reunião com a coordenadora do curso 

para ulguns esclarecimento, após isso será marcada uma reunião para decisões concretas. 

 

Uma renião, posteriormente,  para o Treinamento foi citada como importante.   

 

 

 

SECRETÁRIO DA ATA: Nilo do Nascimento Neto. 


