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RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO 

 

Nós bolsistas do Pibid organizamos uma oficina sobre geometria espacial, para o 

3° ano do ensino médio, aplicamos em duas turmas na Escola Estadual Nossa Senhora 

da Assunção.  

As turmas eram participativas com exceção de um grupo em uma das turmas, 

que não realizou a atividade da construção dos sólidos com o mesmo entusiasmo que os 

demais colegas. O conteúdo já havia sido trabalhado pela professora, nós apenas 

relembramos alguns conceitos e fórmulas mostrando os sólidos que haviam na escola. 

Após distribuímos as folhas A4 e pedimos que eles imaginassem e desenhassem 

como seriam as planificações de alguns sólidos e depois entregamos as planificações 

corretas para que eles as fizessem nas folhas de papel cartão e montassem. 

 Podemos observar que a competição entre eles para ver quem conseguiria 

completar a atividade primeira e com mais perfeição na construção dos sólidos, era uma 

forma de mantê-los atentos e interessados. Na ultima atividade distribuímos revistas e 

encartes de lojas para que os alunos encontrassem objetos em que identificasse as 

formas dos sólidos geométricos. 

Em geral os alunos disseram não gostar de matemática, e possuírem muitas 

dificuldades, alguns já estavam até mesmo em exame, porém relataram que a construção 

dos sólidos os aproximou mais do conteúdo.  

Para nós bolsistas a intervenção é sempre válida, uma vez que nos posicionamos 

frente à turma como professoras, tendo assim que ter o domínio e a atenção da turma. A 

prática é sem dúvida algo muito importante na nossa profissão, desinibição e segurança 

vão sendo adquiridas dessa forma. 

Neste aspecto é que se destaca a importância do PIBID na iniciação a docência, 

possibilitando o contato com alunos desde a nossa graduação. Embora alguns desses 

alunos manifestem certo preconceito conosco, “acadêmicas” da licenciatura, as práticas 

são fundamentais. 

  


