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Impactos do PIBID na Formação Docente 

O PIBID impactou muito em minha formação como docente, pois quando iniciamos a licenciatura 
não temos base de como seremos bons professores, nenhuma disciplina nos ensina essa técnica de 
como dar uma aula ou se quer elaborar um plano de aula, nem auxilia de como nos portar em uma 
sala de aula com os alunos. Mas quando participamos do projeto PIBID temos a oportunidade de 
sabermos os grandes desafios que um professor enfrenta no dia a dia as escolas em sala de aula com 
os alunos. O PIBID nos possibilita um primeiro contato com a escola e a docência que nos direciona 
ao longo de nossa jornada como docentes. São situações, acontecimentos  que ocorrem nas escolas 
que devemos ter conhecimento para saber como nos portar diante deles, quando nos depararmos em 
nossa  trajetória  como  docentes,  nos  oportuniza  saber  também  um  embasamento  melhor  da 
qualidade de ensino para transpor ao aluno, para elaborarmos um trabalho diferenciado e conhecer 
cada um dos discentes, suas dificuldades e obstáculos que eles enfrentam em sua aprendizagem. O 
PIBID além de todos os benefícios que nos possibilita de estar junto aos alunos em sala de aula, 
convivendo, ensinando, auxiliando a cada desafio que eles encontram, também nos proporciona o 
trabalho em grupo com os demais bolsistas, supervisores e coordenador que por sua vez nos  auxilia 
em nossa trajetória como docentes com muita ajuda e conselhos construtivos para nossa formação 
como professores que são fundamentais. O projeto também oferece uma ajuda de custo para os 
gastos com transporte, alimentação entre outros.
O PIBID é de extrema importância para nossa formação pois auxilia para que no futuro sejamos 
professores  melhores,  tratando  nossos  alunos  com  muita  dedicação  e  empenho  de  ensinar  e 
aprender, para que possamos ser docentes mais dinâmicos e interessados com um conhecimento 
mais amplo e diferenciado. A experiência e o conhecimento são as únicas ferramentas de ensino que 
ninguém pode nos furtar é algo para toda a vida.


