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Caros leitores, sou professor de matemática no Instituto Federal Sul-Rio- Grandense  

Campus Bagé (IFSul) desde 2013, atuando principalmente em turmas de cursos técnicos 

integrados ao Ensino Médio. Já tive experiências docentes na Educação de Jovens e Adultos, 

em cursos preparatórios para vestibular, no Ensino Fundamental e na formação inicial e 

continuada de professores de Matemática. Nos últimos meses, venho desenvolvendo atividades 

de supervisão no Núcleo de Matemática da Universidade Federal do Pampa  Campus Bagé, 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), recebendo estudantes do 

curso de Licenciatura em Matemática para que possam vivenciar experiências docentes em 

minha escola. 

A pandemia de COVID-19 e a consequente interrupção das atividades presenciais nas 

instituições de ensino trouxeram uma problemática que provavelmente atingiu a todos os 

sujeitos envolvidos nos processos educacionais: o desafio de retomar as aulas de forma 

emergencial e remota. Em nosso caso, a retomada do calendário acadêmico coincidiu com o 

início das atividades do PIBID, exigindo uma adaptação sob diferentes pontos de vista: o meu, 

enquanto professor do Ensino Médio; o meu, enquanto supervisor dos pibidianos; o dos meus 

alunos, aprendendo a estudar de forma remota; e o dos próprios licenciandos, que estão 

aprendendo a ensinar de uma forma diferente da convencional. Além de toda esta nova 

dinâmica da rotina profissional, devemos acrescentar as particularidades pessoais de espaço e 

condições para estudar/lecionar. Afinal, é preciso uma organização do tempo e do ambiente 

físico no q  

Diante do exposto, considero que os primeiros meses de execução do projeto foram os 

mais complicados, pois estávamos adentrando um contexto de trabalho já consolidado em 

nossas mentes, o qual foi significativamente modificado de uma forma que exigiu muita 

adaptação em muito pouco tempo. Infelizmente, toda esta situação comprometeu um bom 

andamento das atividades previstas no Núcleo de Matemática, Campus Bagé, visto que tive 

dificuldades em organizar todas minhas demandas. 

Dentro de nossa escola-campo, as atividades acadêmicas foram replanejadas para um 

cronograma que era cerca de um terço do usual, reduzindo os momentos de interação com as 
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turmas. Ou seja, precisei refazer muitos materiais para essa forma de ensino, em que a maior 

parte da carga horária estava voltada para tarefas assíncronas. Logo, eu tinha muito espaço para 

incluir atividades adicionais com os pibidianos, tornando os primeiros meses mais focados na 

ambientação e observação. Na verdade, eu sentia que primeiro precisava aprender a ser 

professor neste novo contexto, e então teria confiança e conhecimento para orientar os 

licenciandos a atuar neste mesmo espaço. 

Após um intervalo de três semanas de férias escolares, e com um novo recomeço de 

período letivo, já era possível organizar a participação dos pibidianos em minhas aulas de uma 

maneira mais ativa, experimentando a sensação de ser professor, ainda que somente durante 

cerca de meia hora em cada momento. É importante ressaltar que o único meio de interação 

entre os alunos e professores são nas poucas aulas síncronas semanais, ou seja, somente nestes 

encontros organizados pelo Google Meet é que os estudantes de iniciação à docência podem 

 extracurriculares com o 

intuito de ministrar oficinas e ampliar a atuação do grupo do PIBID no IFSul, mas os alunos 

não foram receptivos a esta proposta, alegando que já estavam sobrecarregados com as tarefas 

curriculares. 

Apesar desta interação mais reduzida, pois precisamos organizar uma escala para que 

os 10 bolsistas/voluntários possam participar nestes poucos momentos de aulas, considero que 

os últimos meses foram de grande avanço para nosso núcleo. A experiência adquirida nos 

primeiros meses trouxe confiança para disponibilizar mais espaço para os pibidianos, o que se 

reflete nos relatos produzidos por eles. Percebo estes impactos positivos nas manifestações do 

grupo, cujos integrantes se mostram bastante motivados para continuarem a elaborar novas 

atividades e aplicar com nossos estudantes de Ensino Médio. Portanto, considero que o 

principal propósito do Programa está sendo alcançado, qualificando a formação destes futuros 

professores. 

 

 

 

  


