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SÍNTESE REFLEXIVA 

 

     Apesar de curto, o mês de Dezembro foi um dos melhores meses no Pibid. Como sempre, aprendemos 

muito a cada reunião, mas em especial, algumas proporcionaram trocas de opiniões fortes e discussões 

saudáveis acerca do que o Pibid ao longo do ano significou para nossa vida acadêmica e pessoal. No dia nove 

desse mês de Dezembro realizamos uma gincana sobre Ciências da Natureza na escola Nossa Senhora do 

Patrocínio, da qual faço parte. Contamos com o apoio dos alunos da escola Cândida que organizou junto 

conosco a atividade denominada “Estoure o balão”, onde em cada balão havia uma pergunta. Houve entrega de 

prêmios e uma lanche no final, porém o que valeu mais foi a troca de conhecimento com os alunos que se 

mostraram empolgados durante todo evento. 

     No dia dezessete, nossa escola apresentou uma oficina sobre ética na docência no laboratório da Unipampa 

para os outros bolsistas e os coordenadores. Enquanto apresentávamos tivemos discussões muito interessantes e 

troca de opiniões e aprimoramento dos nossos pontos de vistas. Uma roda de estudos muito gratificante e cheia 

de conhecimento que em 2015 deve sempre acontecer. 

     Em resumo, o Pibid significou muito para minha vida nesse ano. Entrei um rapaz tímido com dificuldades 

para falar em público, mas agora sou alguém com facilidade para falar e não importa quantas pessoas estejam 

me olhando. Sem falar no aprimoramento da minha postura nas apresentações de seminários na faculdade e da 

minha visão do quão importante é a educação. Só tenho a agradecer pelo trabalho que realizamos juntos. O ano 

de 2015 tem tudo para ser melhor ainda.   


