Universidade Federal do Pampa
Campus Caçapava do Sul
PIBID subprojeto de Matemática
Bolsista Misael Forma
A importância do PIBID.
Autor: Misael Forma
Um professor não pode cair "de paraquedas" em uma sala de aula, antes ele precisa ser
familiarizado com o que vai fazer, pois mesmo com o estágio que é realizado ao longo do
curso ao final do mesmo alguns alunos podem não se sentirem preparados para dar aula e
é nesse conexto que o PIBID se torna de extrema importância pois proporciona
experiências didáticas para o aperfeiçoamento das tecnicas de ensino.
Experience.

Impactos do PIBID na formação docente.
Os impactos que o PIBID exerce na formação docente são muito grandes no meu ponto
de vista, pois o PIBID nos possibilita ver a profissão mais de perto e de maneira mais
eficaz do que quando se faz estágio no meio do curso.
Quando falamos que queremos ser professores sendo que ainda não estivemos em uma
sala de aula ensinando não sabemos muito bem do que se trata a profissão docente por
ainda não ter vivenciado tal situação. Com a oportunidade que o PIBID oferece de estar
atuando de maneira direta com os alunos, nas salas de aula, o aluno do curso de
licenciatura pode ter uma noção real da dimenção prática que é exercer a profissão de
professor logo que inicia o curso.
O PIBID também pode ser usado como uma ferramenta geradora de ideas para
professores que almejam ministrar aulas inovadoras e criativas, para desenvolver as
informações armazenadas por seus alunos na sua estrutura cognitiva de maneira mais
eficiente tornando assim seu conhecimento mais sólido, diferente das aulas tradicionais
que são dadas de geração em geração que tornam-se algumas vezes ineficazes na
cristalização das informações que os alunos recebem.
Portanto ao meu ver um dos principais impactos que o PIBID proporciona aos formando
é a experiência, experiência essa, que pode ser levada para dentro das salas de aula
quando se começa a exercer a profissão docente.

