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Este relato de experiências constitui uma breve apresentação acerca de minha 

participação enquanto bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), do núcleo do curso de Matemática-Licenciatura da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), Campus Bagé. 

Ingressei no programa em outubro de 2020, com a intenção de experienciar a prática 

docente no ambiente escolar, já no contexto de pandemia do COVID-19, onde o ensino remoto 

surgiu como alternativa de segmento às atividades educacionais. Neste sentido, iniciei minhas 

atividades juntamente com um grupo de bolsistas, duas coordenadoras de área que atuam no 

âmbito da universidade UNIPAMPA e um professor supervisor atuante no Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologias Sul-rio-grandense (IFSul). 

As reuniões periódicas online ocorreram via Google Meet, e logo na primeira reunião 

foi apresentado o Programa, bem como nossas responsabilidades. Entre nossas atribuições 

estão: observações de aulas, escrita de um portfólio, com o objetivo de relatar todas as nossas 

atividades, leitura de documentos disponibilizados pelos orientadores, artigos científicos e 

participação em eventos acadêmicos. 

Desde o início das atividades até o presente momento, foram muitos aprendizados. Cabe 

ressaltar que faço aqui um recorte de minhas vivencias e reflexões oportunizados pela 

participação no PIBID. Tendo isso em vista, no que diz respeito às reuniões, foi proposta a 

escrita de um resumo para o 12º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE). 

Nessa reunião, especificamente, foi apresentado o estudo realizado que tratava de duas 

-

Pibidianos

concluir a escrita do resumo com uma colega bolsista e com revisão dos orientadores, que foi 

publicado no 12º SIEPE. Para submissão, por sua vez, foi gravado um vídeo falando da 

introdução da pesquisa, da metodologia, dos resultados e da conclusão, sendo este apresentado 

no evento. 

Na sequência das atividades, elaboramos um questionário de pesquisa intitulado 

Ensino remoto em tempos de pandemia: um olhar dos educandos e educadores . Como 
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metodologia deste estudo, foi utilizado um formulário do Google Forms e enviado para 

professores e estudantes do curso de Matemática-Licenciatura da UNIPAMPA, campus Bagé. 

Logo após, a pesquisa foi dividida em dois grupos de bolsistas, que ficaram encarregados de 

realizar a análise dos dados e escrever um resumo a ser publicado no I Colóquio de Matemática 

do Pampa, campus Bagé. 

No evento tivemos a oportunidade de apresentar as discussões e resultados no formato 

de um e-pôster. Participei de todas as etapas da pesquisa e, ao final, fui escolhido como 

apresentador. A fim de propiciar a divulgação da pesquisa, foi gravado um vídeo com objetivo 

de motivar uma maior adesão à pesquisa. Assim, esta pesquisa teve o intuito de relatar as 

experiências e os desafios vivenciados durante o ensino remoto. 

No que diz respeito ao modo de atuação, este ocorre de forma remota no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. Para o início das atividades, foi 

necessário um amplo estudo de alguns documentos importantes para a prática docente nesta 

instituição. Dessa forma, foi feito o estudo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do 

Referencial Curricular Gaúcho e do Projeto Político de Curso, de Informática e Agropecuária. 

É importante salientar que o estudo destes documentos foi norteador em nossas práticas 

pedagógicas. Após estas atividades, elaborei uma sequência didática tendo como temática o 

conteúdo de análise combinatória, que tive oportunidade de ministrar juntamente com o 

professor supervisor. 

Por fim, o Programa me proporcionou a oportunidade de vivenciar a prática docente no 

ambiente escolar, tendo como o principal desafio o ensino remoto. De modo geral, tivemos de 

nos adaptar a novos recursos tecnológicos a fim de minimizar as fragilidades do ensino remoto. 

Da mesma forma, o estudo também significou uma grande contribuição em minha formação, 

visto que tive a oportunidade de participar de eventos através de submissão e apresentação de 

trabalhos, bem como oportunizou troca de experiências com o grupo de bolsistas e professores 

orientadores. 

  


