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Caros leitores, irei iniciar me apresentando a vós. Meu nome é Diuliana Sais Seixas, sou 

professora de Educação Infantil formada no curso de magistério da Escola Estadual de 

Educação Básica Professor Justino Costa Quintana. Sou licencianda em Matemática na 

Universidade Federal do Pampa - Campus Bagé (UNIPAMPA) e participo do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), atuando no Instituto Federal Sul Rio 

Grandense - Campus Bagé (IFSul). Na sequência, contarei um pouco sobre a minha trajetória 

no Programa. 

Entrei no PIBID em 2018 e sai após alguns meses, pois estava em conflito de horários 

por causa do meu trabalho. As experiências que tive nesse curto tempo foram incríveis, e 

acrescentaram muitas habilidades na minha formação. Participamos do Salão Internacional de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) que ocorreu em Santana do Livramento através da oficina 

foi ministrada por mim e pela minha colega Najara de Deus, e supervisionada pela profa. Dra. 

Denice Menegais. O objetivo da nossa oficina era que os participantes tivessem mais 

conhecimento e embasamento sobre o software e suas funcionalidades, de modo que 

compreendessem que esta é uma ferramenta de apoio para os estudos. Também participamos 

da gincana do IFSul e do Encontro de Ciência e Tecnologia do IFSul (ENCIF), proporcionando 

grandes experiências didáticas. 

Nesse ano eu retornei ao PIBID e, devido à epidemia mundial de COVID-19, o ensino 

nas escolas está atualmente sendo de forma remota/à distância. Por isso, estamos trabalhando 

através de aulas e reuniões organizadas pelo Google Meet. Este novo contexto de estudo faz 

com que tenhamos que superar nossos obstáculos e aprender outros meios de interação, 

principalmente através das redes sociais. Estamos nos desafiando cada dia mais para sermos 

melhores que ontem, e para os que não conheciam ou nunca tiveram contato com plataformas 

de ensino, esta mudança foi um pouco conturbada, mas tenho certeza de que estamos 

conseguindo atingir nossos objetivos. 

A experiência do PIBID acrescentou valores na minha formação, pois hoje sou uma 

licencianda melhor e mais capacitada do que quando entrei no curso de Matemática. Também 
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tenho uma nova visão da vida da docência, pois o Programa nos proporciona o contato entre 

professor e aluno. Logo, só tenho a agradecer à possibilidade de participar desse Programa, e 

todos que puderem participar com certeza terão experiências maravilhosas. 

  


