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Sou estudante do segundo semestre da Licenciatura em Ciências Exatas, e participante do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID subprojeto Matemática. O 
PIBID tem sido um incentivo para o andamento da minha vida acadêmica, pois com a 
oportunidade que tenho de participar do programa posso trabalhar com projetos ou monitorias 
dentro da escola, tendo assim uma experiência antes de realmente estar com o diploma em 
mãos. Acredito que o programa é apenas uma forma de incentivar o aluno da licenciatura a ter 
mais motivação e poder se envolver de diferentes maneiras com a escola. Este semestre 
trabalhamos com a elaboração de projetos que iríamos desenvolver em sala de aula, com isto 
tivemos que aprender diferentes maneiras de organizar um projeto, desde a elaboração de um 
plano de aula até o pensamento de dinâmicas para um aprendizado significativo, de forma 
sistemática já me preparando para quando realmente ser o professor que dará a aula. Com o 
programa, podemos vislumbrar o que uma escola tem, sem ser pelo olhar de aluno, mas sim 
pelo de um professor. Um dos impactos do Pibid na minha formação docente foi a maneira 
pela qual eu tenho que ser responsável por deixar meu portfólio e trabalhos em dia, e em cima 
disto trabalhar com a escrita dedicando um horário para leitura assim consigo ser mais críticos 
pela maneira de me expressar e comportar, pois como professor temos que ser exemplo. Com 
isto, creio que o programa institucional de bolsa de iniciação à docência fez com quê eu 
amadurecesse a minha personalidade trabalhando com a minha responsabilidade, 
proporcionando desafios, que para resolver tive que ir atrás de leituras e referências. Foi uma 
forma de me preparar para a vida acadêmica e desenvolver a minha criatividade a fim de não 
trabalhar com a disciplina, mas sim buscar a interdisciplinaridade a fim de tornar as atividades 
em sala de aula mais atrativa.


