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Relato de experiência

No ano de 2017 ingressei na Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF) para
cursar Licenciatura em Matemática. Surgiu, então, a oportunidade de participar do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o que me deixou muito
entusiasmada pois é uma maneira estar mais envolvida com o ambiente escolar,
oferecendo-me condições de unir a teoria aprendida na faculdade à prática da sala de aula.
A experiência adquirida, neste ano de 2017, foi muito rica, pois pude perceber a
importância de valorizar a bagagem sócio cultural do aluno como base para o processo de
ensino e aprendizagem.
No decorrer do ano realizamos várias atividades, envolvendo todos os bolsista, na
escola parceira, Escola Estadual “Líbero de Almeida Silvares”, sob a supervisão da
Professora Me Rosana Silva Bonfim e coordenação de área Professora Me Maria
Aparecida Laurindo Polizelle.
Participei de algumas atividades, como: Supervisão em sala de aula; Reuniões com
a Coordenadora de Área; Campeonato de Pipa – Ampliando conhecimentos através de
Pipas; Campeonato de Equações – Ampliando conhecimentos através do estudo das
Equações do Segundo Grau; Campeonato de Xadrez – Desenvolvendo Competências e
Habilidades com o Xadrez; Construção de Caixas – Geometria Espacial: Construção e
decoração de caixas. Essas atividades me proporcionaram maior envolvimento com os
conteúdos da docência em Matemática ampliando os recursos e novas metodologias para
construir um ambiente rico em troca de experiências, pois enquanto ensino através de
supervisão também me desenvolvo. As atividades práticas foram essenciais para trabalhar
os aspectos concretos da matemática incentivando os alunos a interagir, socializar e
reconhecer a importância da matemática no seu cotidiano.

Foto 01: Reunião dos bidianos Danilo, Vitória, Rebeca e Iago e a professora supervisora
Rosana

Foto 02: 3º Campeonato de Xadrez realizado na Escola “Líbero de Almeida Silvares”,
com a participação dos bidianos, professora supervisora, coordenadora de área,

coordenadora institucional e alunos e professores tanto da escola EELAS quanto da
Fundação Educacional de Fernandópolis – FEF

Realizamos visita técnica ao Observatório Astronômico da UNESP de Ilha Solteira
com os alunos do 1º ano do Ensino Médio e uma viagem interdisciplinar para São Paulo
onde tivemos a oportunidade de conhecermos o Museu do Cata-Vento.

Foto 03: Visita cultural ao Museu do Cata-vento em São Paulo com todos os participantes
do PIBID

O PIBID foi uma experiência que me mostrou como ser uma boa profissional.

