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Os tempos mudaram os valores também, não é tarefa fácil atuar como Professor nos 

dias de hoje. É uma profissão de extrema importância para a sociedade, responsável 

pela construção de conhecimentos e formação de cidadãos críticos. Requer 

qualificações pedagógicas, além de uma formação humana, para atender as necessidades 

do mundo atual. Ensinar vai muito além da transmissão de conteúdos. Um dos papéis do 

professor é articular os conteúdos de maneira que o aluno construa seu conhecimento.  

Entretanto em meio a várias inovações tecnológicas, multimídias e acesso a informações 

tal profissão não tem sido reconhecida em seu verdadeiro valor. Assim o PIBID através 

de seus bolsistas complementa e ajuda a expandir meu conhecimento e aprendizagem na 

busca de um papel mais ativo no processo de ensino aprendizagem, pois ao elaborar os 

planos de aulas, pensar nos conteúdos e metodologias a serem passados, os bolsistas do 

PIBID articulam teoria e prática adquiridas no processo de sua formação; e eu como 

professora tenho  contato com novas metodologias de trabalho em sala de aula, saindo 

do convencional. Os bolsistas PIBID planejam suas aulas articulando os conteúdos das 

séries com temas atuais, contribuindo com o processo de aprendizagem dos alunos que 

se interessam mais pelo conteúdo e prestam mais atenção nas aulas. Em relação aos 

alunos, isso acontece porque entre as diferentes metodologias adotadas pelos bolsistas 

estão atividades lúdicas, que fogem da monotonia das aulas expositivas que estão 

acostumados, deixando o conteúdo das aulas mais atrativo, além de trabalho com temas 

transversais como a historia da matemática, aplicação de jogos de lógica e 

trigonometria. Desta forma, a escola pública também ganha muito com a interação entre 

universidade e escola. Como as ações do PIBID têm objetivo de propor atividades 

diferenciadas aos alunos, a escola também é beneficiada com estas atividades e 

principalmente eu como professora regente. Assim, com o ensino superior e a educação 

básica próximos, há um contínuo contato de saberes e experiências compartilhadas que 

contribuirão para a formação de futuros professores, auxiliarão em novas metodologias 

de trabalho para professores da educação básica e também na formação de alunos. 


