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Caros colegas e leitores, me chamo Andriéli Lopes Machado, atualmente estou cursando 

o quinto semestre do curso de Matemática-Licenciatura e faço parte do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 

Campus Bagé. Nesse espaço, vou compartilhar um pouco da minha experiência no PIBID. 

De chegada, participei do 12º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(SIEPE), um desafio particular tendo em vista minha dificuldade com a escrita acadêmica e as 

tecnologias digitais. Antes do planejamento e desenvolvimento das atividades com os alunos, 

tivemos reuniões e orientações da coordenadora de área Denice Menegais e do 

professor/supervisor Thiago Melendez para conhecer melhor a instituição em que iríamos atuar, 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul), Campus 

Bagé. Desse modo, foram feitas por mim leituras de documentos que tratam principalmente das 

regulamentações institucionais do instituto. 

Nossas atividades estão sendo feitas de forma remota, o que particularmente é oportuno 

para mim porque permite que eu explore alguns recursos tecnológicos os quais eu tinha pouco 

ou nenhum tipo de contato. Ao longo do desenvolvimento do projeto, obtive várias 

experiências, tais como me colocar no lugar do aluno e do professor. No que diz respeito à 

execução, participamos de encontros virtuais síncronos semanais em diferentes turnos e turmas, 

observando novas estratégias didáticas pedagógicas. Tive a oportunidade de desenvolver um 

plano de aula utilizando um recurso, de maneira gamificada, já conhecido e bastante utilizado 

pelos professores e alunos. 

Sob esse viés, é possível notar que participar de eventos online e cursos de formação faz 

com que tenhamos uma visão diferente daquilo que estamos acostumados ou pensamos, 

exemplo disso é o projeto de extensão intitulado A Utilização de Tecnologias Digitais na 

Formação de Professores de Matemática, coordenado pela Profa. Denice Menegais e ministrado 

pela bolsista Daiane da Silva Fagundes do Programa de Desenvolvimento Acadêmico (PDA), 

o qual tivemos a chance de fazer parte. 
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De modo geral, o curso tem como objetivo promover a integração da universidade com 

ensino básico, proporcionando aos professores e aos licenciandos de Matemática situações de 

aprendizagem e experiências metodológicas inovadoras. Nesse sentido, conhecemos diferentes 

recursos que serviram de grande ajuda na hora de realizar atividades assíncronas proposta no 

projeto, bem como na formação acadêmica. 

Por fim, o PIBID proporciona troca de conhecimentos utilizando práticas inovadoras e 

metodologias diferenciadas no ambiente escolar, fazendo com que nós, discentes de iniciação 

à docência, melhoremos cada vez mais no que concerne a escrita o planejamento e a utilização 

de novos recursos tecnológicos. Para pessoas tímidas, como é meu caso, a confiança aumenta 

gradativamente ao longo do desenvolvimento de alguma atividade em aula. 

  


