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No PIBID eu pude aprender muitas coisas, tanto observando e auxiliando 

a professora Laura, quanto lecionando algumas aulas. Mas infelizmente neste primeiro semestre 

de 2016 a professora Laura passou por alguns problemas de saúde e não foi possível realizar um 

longo trabalho no decorrer do semestre.  

Mas no mês de junho conversando com o professor de matemática Douglas, bolamos um 

projetinho para tirar dúvidas sobre matemática e física que os alunos tivessem, isso durante as 

duas últimas aulas de matemática. Mas no dia que eu ia começar, recebi um pedido da diretora 

para auxiliar a professora que estava substituindo a professora Laura nas 

aulas de Física, pois a professora substituta não era da área de Física.  

No primeiro dia de substituição eu apenas auxiliei a professora com pequenas coisas, 

pois era dia de avaliação então apenas ajudei a aplicá-la. No segundo dia eu comecei dando o 

conteúdo da aula, que era sobre dilatação térmica, isso enquanto a professora não chegava na 

sala. Tive um pouco de dificuldade, mesmo sendo a mesma turma que havia trabalhado em 

2015, para que eles prestassem atenção em mim. Então logo passei os exercícios propostos pela 

professora e fui auxiliando os pequenos grupos que eles fizeram para resolver os problemas. 

Nesse tipo de interação eu percebi que pude ficar bem mais próximo dos alunos e de suas 

dúvidas, podendo auxiliá-los melhor e até mesmo motivar alguns grupos desinteressados.  

No terceiro dia eu cheguei na sala de aula e novamente recebi um pedido da diretora para ajudar 

uma outra turma, dessa vez do 3º ano. A aula era de geografia e a professora tinha que sair mais 

cedo, então fiquei lá a disposição para quaisquer dúvidas de física. Apenas um aluno veio me 
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perguntar algumas questões sobre mecânica. E um outro grupo veio falar comigo a respeito de 

buracos negros, e o papo foi bem bacana, dando para perceber o interesse neles pela parte de 

física moderna, que infelizmente muitos professores ainda não abordam em seus planos de aula. 

Contudo, com o auxílio do PIBID eu consegui desenvolver melhor minhas habilidades como 

docente que apenas com as matérias regulares do curso de licenciatura da graduação não 

seriam possíveis.  

Com o PIBID sei que meu início como professor será muito melhor! 

 


