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Vou fazer um breve relato dos desafios da iniciação à docência que identifiquei nestes 

tempos de pandemia. Faço parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), ingressando inicialmente como voluntária, e logo após, como bolsista. Sou estudante 

da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) no curso de Matemática-Licenciatura, 

atualmente cursando o terceiro semestre. A escola na qual estamos adquirindo experiências 

docentes é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense  Campus 

Bagé, onde trabalhamos com o professor supervisor Thiago Melendez. Ele e a professora 

coordenadora de área, Denice Menegais, nos orientam no planejamento e execução das 

atividades propostas no PIBID. 

Duas vezes por semana, no turno da manhã, assistimos às aulas que o professor Thiago 

Melendez ministra via Google Meet para duas turmas: o terceiro ano do curso técnico em 

agropecuária e o quinto semestre do curso técnico em informática. Estamos elaborando planos 

de aulas visando levar para os alunos algumas ferramentas tecnológicas (como jogos didáticos) 

para auxiliar no aprendizado nesta forma remota e, ao mesmo tempo, adquirimos experiências 

docentes. Por exemplo, como se portar em diversas situações de aula e como tirar uma dúvida 

do aluno. Em breve teremos uma nova experiência na aplicação de atividades nestas turmas. 

Quanto aos desafios da iniciação à docência em tempos de pandemia, percebo alguns 

relacionados à minha organização dos horários e do tempo para desenvolver esta atividade e, 

também, aos momentos de tirar dúvidas que surgiram durante o planejamento da atividade que 

seria aplicada nas turmas. Embora os professores sempre estivessem dispostos a nos ajudar, não 

é a mesma coisa que uma interação presencial. 

Outros desafios surgiram durante as apresentações das aulas. No meu caso, foi em ligar 

a câmera e interagir com a turma. Observei que na maioria dos momentos os alunos não 

participavam efetivamente da aula, não abrindo os microfones e nem as câmeras. Entendo que 

isso é direito deles e não podemos impor esta exposição de imagens, mas às vezes dificulta aos 

professores verificar se o aluno está acompanhando a aula e o conteúdo. Nem sempre é simples 

apresentar um conteúdo via Google Meet e esperar que o estudante venha tirar suas dúvidas, 

principalmente devido à timidez. 
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Algo que me ajudou bastante para desenvolver ou planejar uma aula foi a formação que 

formação foi ministrada pela discente Daiane da Silva Fagundes, onde aprendemos muitas 

ferramentas para desenvolver aulas mais divertidas e motivadoras, em que o aluno demonstre 

mais atenção e aprenda de outra forma. Resolução de exercícios com jogos didáticos e 

organização de uma aula com mais interação, chama a atenção do aluno para o professor. 

Embora tenha tido desafios em aprender a usar essas ferramentas, posso dizer que foi 

maravilhosa essa experiência. 

Uma dificuldade complementar, que posso destacar, foi a instabilidade da conexão à 

internet, o que requer uma estratégia extra, caso necessário. Também posso citar as dificuldades 

de conciliar o dia a dia da nossa família com as atividades que temos que fazer. Acredito que 

esses desafios que a pandemia trouxe fez mudarmos totalmente a forma de aprender e de 

estudar, pois estamos sempre nos reinventando e criando coisas novas para que os alunos 

venham a aprender. 

Certamente as aulas presenciais seriam melhores, mas enquanto isso não acontece, 

vamos ajudando uns aos outros e assim preservamos nossas vidas, cuidando de nós mesmos e 

do próximo. Gostaria muito que, ao lerem meu relato, se identifiquem com minhas colocações 

e percebam que tudo isso é um reflexo dessa fase que estamos passando. Espero que em um 

futuro bastante próximo, tudo isso fique como uma lembrança de algo que vivemos e 

conseguimos vencer. 

  


