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A experiência como bolsista no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) tem sido uma grande oportunidade para crescimento profissional, pois como estou 

cursando licenciatura em Matemática desde 2018, já tive dúvidas se realmente gostaria de ser 

professora. Mas conforme conheci melhor as didáticas de ensino nas atividades do PIBID, 

através dos professores Denice e Thiago, pude perceber que realmente gosto de ensinar, e irei 

avançar para esse propósito. 

No início de fevereiro de 2021, começou a minha participação no PIBID, e apesar de 

estarmos passando por um momento de pandemia, estamos conseguindo realizar as atividades 

com os alunos do Ensino Médio, mesmo à distância. A escola onde atuamos é o Instituto Federal 

Sul-Rio-Grandense Campus Bagé (IFSul). Com a orientação do professor Thiago começamos 

a trabalhar na elaboração de um plano de aula, ao mesmo tempo em que fizemos um estudo 

sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a partir do qual percebemos a importância 

de preparar as aulas levando em consideração as competências e habilidades contidas nesse 

documento norteador. 

Encontramos na BNCC algumas orientações sobre os processos de ensino que o aluno 

precisa para aprender conceitos matemáticos, auxiliando no planejamento de nossa aula. O 

docente apresentará ao estudante um conteúdo claro e mais criativo, conforme vemos na 

interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das 

Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados 

(BRASIL, 2018. p. 532). 

É possível que o professor use sua criatividade, baseada nesta competência, para que o aluno 

veja a matemática ao seu redor, no seu cotidiano e levá-lo a enxergar no mundo todo. Aprendi 

que é possível ser criativo usando a matemática. 

Fiz um trabalho juntamente com minhas colegas Etelviane e Diuliana sobre a pandemia 

de COVID-19 e os dados relacionados ao crescimento e decrescimento de casos registrados. 

Neste caso, nos baseamos na competência 1 e vimos como a inclusão de um assunto atual e 

suas relações com a Matemática pode trazer mais relevância e aprendizado ao conteúdo 
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abordado. Em março tivemos a oportunidade de participar do I Colóquio de Matemática do 

Pampa, onde nos organizamos em grupos para elaborar um e-pôster. Foi uma experiência que 

me marcou, pois eu nunca havia elaborado um e- pôster e nem sabia como começar, mas com 

auxílio do nosso supervisor Prof. Thiago e da coordenadora Profa. Denice, conseguimos 

realizar esta atividade. Tive o privilégio de fazer a apresentação, sendo que a transmissão foi 

feita pelo canal no YouTube: Colóquio de Matemática do Pampa. Esta experiência me deixou 

mais confiante para fazer algo diferente e buscar novos aprendizados para trabalhar com outras 

ferramentas digitais, como a plataforma StreamYard. 

Outra atividade que realizei foi uma participação nas aulas do Prof. Thiago no IFSul, 

onde deveríamos levar uma proposta de atividade relacionada ao conteúdo que o professor já 

vinha trabalhando. Sendo a primeira experiência em sala de aula, mesmo de maneira remota, 

foi um momento de muito aprendizado. Para essa aula, preparei um jogo com perguntas pela 

plataforma Seppo, que possui uma interface bonita, chamando a atenção dos alunos e 

motivando sua participação. A maioria da turma conseguiu realizar a tarefa, mas dois alunos 

não conseguiram fazer a atividade, por haver alguma incompatibilidade no sistema do jogo. Foi 

ótimo ter proposto essa atividade, mas aprendi que é preciso conferir bem todas as 

funcionalidades do aplicativo e realizar alguns testes previamente, garantindo uma plataforma 

de fácil acesso para todos. 

Participar do PIBID é um avanço na vida acadêmica, pois realizamos tantas atividades 

que podemos com elas levar aos nossos futuros alunos toda experiência e aprendizado que 

tivemos com os professores. Com as aulas remotas, entendemos que é necessário buscar e criar 

ferramentas para o ensino, como aprendemos no curso de formação A Utilização De 

Tecnologias Digitais na Formação de Professores . Todos os pibidianos participaram e vimos 

várias plataformas didáticas como o Wizer-me, Khan Academy, Canva, planilhas do google, 

GeoGebra, entre outras. Todas são muito úteis para esse momento de ensino remoto, o que nos 

ajuda a valorizar nosso currículo acadêmico e ampliar nosso olhar para a educação. 
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