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Os alunos da PS Rosana Bonfim após sua orientação juntamente com os Bolsistas,
realizaram vídeos com as resoluções das questões da Avaliação da Aprendizagem em
Processo (AAP 12ª edição).
Os vídeos foram postados em um canal no YouTube onde foram discutidas as
resoluções com os alunos dos grupos, a Professora Supervisora e os alunos Bolsistas do
PIBID.
Esse trabalho desenvolvido pela PS Rosana Bonfim e bolsistas culminou com um artigo
com o título: “Produção de vídeos e seu uso para o ensino de Matemática: Uma
experiência vivenciada pelo PIBID.” Autores BARBOZA, Káique Dutra Luiz;
BARRETO, Amanda Lara; BONFIM, Rosana Silva; POLIZELLE, Maria Aparecida
Laurindo.
Resumo do Artigo:
O uso dos recursos midiáticos, em especial o vídeo, desperta a criatividade do aluno
estimulando-o à construção de conhecimentos, favorecendo ao professor conduzir o aluno
a uma aprendizagem mais significativa e próxima do seu cotidiano. O presente artigo
relata a experiência vivenciada pelos alunos Bolsistas do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID) ao implementar o projeto na Escola Estadual “Líbero de
Almeida Silvares” (EELAS), situada no município de Fernandópolis/SP, ao implementar
o projeto de produção de vídeos a alunos dos sextos anos do Ensino Fundamental e
primeiros anos do ensino médio para retomar e recuperar conteúdos apontados como
deficientes pela Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP) que é uma prova
elaborada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo com o objetivo de
diagnosticar o nível de aprendizado dos estudantes. Foi proposto aos alunos que,
individualmente ou em duplas, produzissem um vídeo apresentando a resolução de duas
questões da AAP, de acordo com alguns critérios previamente elaborados e discutidos.
Após a produção e avaliação dos vídeos pela equipe do PIBID, estes foram publicados
num canal do Youtube e, solicitado aos alunos que elaboração um comentário sobre o
vídeo produzido pelos colegas. Este trabalho tem o propósito de investigar de que modo
a produção de vídeos pode atuar nas dificuldades dos alunos corroborando para a
retomada e recuperação de conteúdo e favorecendo uma aprendizagem significativa.

https://www.youtube.com/channel/UCNUgrjxJuxI0AJTYFR2aUg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
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A seguir, os grupos que postaram suas questões para discussão.
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Esse trabalho desenvolvido pelo subprojeto de Matemática foi apresentado no 3º
SIDFIFE/FEF em forma de banner.
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