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Nome: Juliana Teixeira Penha

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) prepara os alunos 

para a formação docente. Assim

aprendizado e desenvolvimento dos nossos saberes e pensamentos como futuros 

professores. 

Ao ingressar no PIBID eu não tinha noção de como era estar em uma sala de aula como 

“professora”, entretanto, através do

Já passei por várias situações, umas boas outras ruins, mas aprendi muito com elas. 

intervenções feitas na escola aprendemos com os próprios alunos, ouvimos suas 

dificuldades e presenciamos

absorver ao máximo os conhecimentos e saberes que a vida acadêmica nos proporciona, 

começando assim a desenvolver o pensamento crítico e começar

profissionais que queremos 

No momento que somos inseridos no ambiente escolar passamos a nos relacionar e a 

compreender o cotidiano, adquirindo maior experiência em sala de aula, buscando 

atividades diferenciadas e leituras que possam ajudar no avanço de nossas práticas 

pedagógicas.  

O papel do professor é fundamental para o 

o programa tem contribuído para isso, 

desenvolver, vivenciar e participar das práticas edu

aprendizagem que contribuem para o processo de formação docente.
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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) prepara os alunos 

. Assim, o programa é uma ferramenta importante para o 

aprendizado e desenvolvimento dos nossos saberes e pensamentos como futuros 

Ao ingressar no PIBID eu não tinha noção de como era estar em uma sala de aula como 

através do programa consegui sentir essa sensação.

Já passei por várias situações, umas boas outras ruins, mas aprendi muito com elas. 

intervenções feitas na escola aprendemos com os próprios alunos, ouvimos suas 

dificuldades e presenciamos suas evoluções. Como futuros profissionais, devemos 

absorver ao máximo os conhecimentos e saberes que a vida acadêmica nos proporciona, 

começando assim a desenvolver o pensamento crítico e começar a pensar o

queremos nos tornar. 

inseridos no ambiente escolar passamos a nos relacionar e a 

compreender o cotidiano, adquirindo maior experiência em sala de aula, buscando 

atividades diferenciadas e leituras que possam ajudar no avanço de nossas práticas 

r é fundamental para o processo de construção de conhecimentos, e 

o programa tem contribuído para isso, pelo fato de possibilitar a nós;

desenvolver, vivenciar e participar das práticas educacionais do processo de ensino e de 

contribuem para o processo de formação docente. 
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compreender o cotidiano, adquirindo maior experiência em sala de aula, buscando 
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cacionais do processo de ensino e de 


