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Caros colegas, me chamo Kérolyn Polvora Soares, estou cursando o quinto semestre do 

curso de Matemática-Licenciatura e atualmente sou bolsista do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID), do núcleo de Matemática da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), Campus Bagé. 

Com o advento da pandemia COVID-19, o Núcleo atua de forma remota no Instituto 

Federal Sul-rio-grandense (IFSul), campus Bagé, que por sua vez, oferta dois cursos técnicos, 

o de informática e o de agropecuária. O PIBID desenvolve as atividades com ambos os cursos 

e não tem uma turma específica, então temos a oportunidade de observarmos e trabalharmos 

com os alunos do início e do final do curso. 

O relato que irei fazer é sobre a escrita de um resumo simples, uma atividade que 

desenvolvi em grupo, com mais dois colegas, e que foi spresentada no I Colóquio de 

Matemática do Pampa em abril de 2021. A partir das observações feitas ao acompanharmos as 

aulas do professor Thiago (supervisor) e das nossas próprias experiências como alunos da 

UNIPAMPA, fizemos uma reflexão acerca das avaliações no ensino remoto. 

O início deste trabalho ocorreu por meio de um encontro virtual entre os alunos bolsistas 

do PIBID e o professor supervisor, docente do ensino médio. Nós buscamos fazer uma análise 

sobre os processos avaliativos no contexto da pandemia, via ensino remoto, e essa análise foi 

feita de três perspectivas; a dos alunos em processo de formação como futuros docentes; como 

alunos universitários e do professor que relatou as suas dificuldades ao fazer as aplicações de 

atividades avaliativas adaptadas. 

Eu gostei muito de participar desta escrita e, felizmente, tive a oportunidade de 

representar o grupo na apresentação do Colóquio. Essa experiência sob o olhar de universitária 

foi muito gratificante, pois foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de realizar uma escrita 

científica. Além disso, a experiência proporcionou uma reflexão sob ambas as perspectivas, que 

faz eu repensar a minha postura como aluna e, também, como irei praticar a minha docência 

futuramente. 

Ao fazer essa análise, pude me colocar no lugar do próximo ao analisar todas as 

dificuldades, que todos nós estamos passando por esse ensino remoto. Com essa análise, 
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percebemos que as instituições de ensino não estavam preparadas para o ensino remoto e, por 

conseguinte, tiveram de fazer uma reorganização dos calendários acadêmicos, o que acabou 

refletindo em um maior número de avaliações em um espaço de tempo menor. Outro destaque 

dessa análise foi a redução de interação entre alunos e professores, mudando a percepção desses 

últimos em relação ao andamento das turmas. 

Acredito que o aprendizado que fica do meu relato é que todos nós, alunos e professores, 

precisamos de compreensão e empatia. Nesse sentido, esse relato propõe que todos nós façamos 

uma autocrítica acerca do nosso desempenho no ensino remoto a fim de que possamos melhorar 

a nossa atuação nessa modalidade. 

  


