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PIBID, TEORIA ALIADA À PRÁTICA 

 

RESUMO 

O trabalho desenvolvido pelos bolsistas do PIBID (Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência) tem como objetivo desenvolver e 

ampliar o relacionamento, tanto interpessoal quanto hierárquico, melhorar a 

afinidade com a área das exatas por meio de atividades lúdicas, não 

deixando o ensino tradicional de lado (aula expositiva e lousa), mas sim os 

unindo. As atividades desenvolvidas na escola E. E. Professor Gentil de 

Camargo teve uma ótima receptividade dos projetos realizados pelos 

bolsistas do PIBID, tanto por parte dos alunos, quanto da direção e corpo 

docente, o trabalho pôde ser desenvolvido de forma tranquila e com muito 

respeito entre todas as partes. Na escola, os bolsistas têm a oportunidade de 

ministrar aulas, auxiliar os alunos em aulas extraclasse, aplicar testes para 

verificar o rendimento do aprendizado, interagir com os alunos por meio da 

Convenção Interativa de Jogos de Exatas MQ (Matemáticos e Química). Os 

bolsistas obtiveram um grande crescimento interpessoal, tornando-os 

proativos, trabalhando em equipe de modo interdisciplinar, contando com 

os docentes em exercício, e os que tinham dificuldades em entrar em uma 

sala de aula, hoje já não têm tanta dificuldade, pois já tiveram a 

oportunidade de ministrar aulas e também de conviver com os alunos, 

portanto, hoje eles são mais seguros, decididos, aprenderam com o decorrer 

dos projetos a preparar e planejar as aulas de acordo com cronograma 

escolar, seguindo o currículo do estado, tendo acesso aos documentos 

necessários, e a oportunidade de aprender tudo sobre a rotina escolar de um 

professor, tanto na parte burocrática como na própria prática. O licenciado, 

apoiado pelo programa (PIBID), fica mais amparado em relação ao que vai 

enfrentar no âmbito escolar, não é simplesmente inserido de maneira 

abrupta, sem saber direito o que vai fazer e como fará. Tudo aquilo que 

temos uma certa experiência, se torna mais claro, mais acessível, mais 

confortável de se realizar, e com isso, com certeza realizamos de uma 

maneira que o resultado final será satisfatório. Esse programa do governo 

(PIBID) em parceria com a Universidade de Taubaté (UNITAU), só vem 

acrescentar a cada ano, fazendo com que mais e mais universitários 

escolham a licenciatura como profissão, o que não estava ocorrendo nos 

últimos anos, pois teve curso de licenciatura que chegaram a fechar por 

desistência de alunos, mas agora o que vemos é completamente o oposto, 

temos cada vez mais ingressantes em diversas licenciaturas, fazendo com 

que novos cursos fossem abertos ou para a melhoria do ensino, a reabertura 

de cursos que se julgavam desnecessários, e possamos dizer, que esse fato 

se deve em grande parte por causa do projeto PIBID.  
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