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Resumo

Neste artigo é apresentado um relato de experiência sobre a participação de dois programas:
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência pedagógica (RP)
desenvolvidos no Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe. O Objetivo é
comparar a experiência vivenciada no processo de formação de professores em relação ao aspecto do
planejamento e aplicações de atividades. Assim, através da aplicação de uma atividade retirada do
acervo DMA/UFS as aplicações permitiu identificar etapas do processo de formação na execução da
pratica docência de um professor de matemática, percebendo que um programa complementa o
outro. E possibilita-me uma melhoria na minha formação, tais como: a evolução de trabalhar em
grupo e aceitar críticas construtivas.

ABSTRACT

This paper presents an experience report on the participation of two programs: Institutional Program
for Teaching Initiation Scholarships (PIBID) and Pedagogical Residency (RP) developed at the
Department of Mathematics of the Federal University of Sergipe. The objective is to compare the
experience in the process of teacher education in relation to the planning aspect and application of
activities. Thus, through the application of an activity taken from the DMA / UFS collection, the
applications allowed us to identify stages of the training process in the execution of the teaching
practice of a math teacher, realizing that one program complements the other. And it enables me to
improve my education, such as the evolution of working in groups and accepting constructive
criticism.

RESUMEN

Este documento presenta un informe de experiencia sobre la participación de dos programas:
Programa Institucional para Becas de Iniciación Docente (PIBID) y Residencia Pedagógica (RP)
desarrollado en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Federal de Sergipe. El objetivo es
comparar la experiencia en el proceso de formación del profesorado en relación con el aspecto de
planificación y la aplicación de actividades. Por lo tanto, a través de la aplicación de una actividad
tomada de la colección DMA / UFS, las aplicaciones nos permitieron identificar etapas del proceso
de capacitación en la ejecución de la práctica docente de un maestro de matemáticas, al darse cuenta
de que un programa complementa al otro. Y me permite mejorar mi educación, como la evolución
del trabajo en grupo y la aceptación de críticas constructivas.
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INTRODUÇO

Neste artigo é apresentado um relato de experiência sobre a participação nos programas: o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência pedagógica (RP) do curso de
licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe. Assim o objetivo é comparar a
experiência vivenciada no processo de formação de professores em relação ao aspecto do
planejamento e aplicação de atividade.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa que tem como
objetivo valorizar e apoiar os professores em formação, em especial nos primeiros anos de graduação
inserindo estudantes universitários no ambiente das escola públicas.

Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das
escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente
da licenciatura e de um professor da escola. (BRASIL, 2008, p. 1).

Desta forma, no departamento de matemática o programa era coordenado por quatro[i]
coordenadores e atualmente está sendo coordenado por dois[ii] cada um dos professores tinha
dezesseis bolsistas.

PIBID-Matemática/UFS, busca trabalhar com o uso dos jogos matemáticos e recursos manipuláveis
nas escolas estaduais para mostrar que o ensino de matemática pode favorecer uma aprendizagem
mais dinâmica e divertida, buscando abstrair o conceitos matemáticos a partir de uma construção que
os alunos são capazes de construir através de manipulações de materiais ou através de um jogo.
Sendo possível uma interação entre professor e alunos, mudando o tradicional que o aluno fica
passivo, no aguardo do professor expor a aula no quadro.

Com a finalização do programa do PIBID, meses após, surgiu a proposta de outro programa nos
cursos de licenciaturas o Residência Pedagógica (RP) e a volta do PIBID, mas com alguns critérios o
PIBID agora estaria voltado para os discentes que estão no início do curso e o RP para aqueles que
estão no quinto período adiante.

Sendo assim tive oportunidade de vivenciar e adquirir experiência nos dois programas. O residência
pedagógica (RP) para tanto, tem como objetivo integra a Política Nacional de Formação de
Professores e tem como propósito induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de
licenciatura, promovendo a imersão do licenciado na escola de educação básica (BRASIL, 2018).
Vale ressaltar que no nosso Departamento o programa (RP) é dividido em dois núcleos, composto
por vinte e quatro residentes, duas coordenadoras[iii] e seis supervisores, outrossim, Salientamos que
as coordenadoras são professoras da UFS e os supervisores são professores de escolas do estado de
Sergipe.

Assim, nos tópicos seguintes tentarei relatar minha experiência e a comparação entre uma atividade
que foi aplicada nos dois programas distanciando apenas no conteúdo que foram distinto, em vista
que tinha o mesmo objetivo de fixar um conteúdo. Consequentemente contribuindo na pratica
docência de um professor de matemática.

OS PRIMEIROS PASSOS (PIBID)

Em 2016 de agosto dava início a minha participação ao PIBID, a princípio achava que uma vez já
bolsista, tomaria a frente de uma sala de aula, mas me enganei, para ir à escola é necessário de
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preparações, leituras, micro aulas, aplicações feitas com o grupo para ouvir algumas sugestões para
um amadurecimento.

Sendo assim, havia reuniões em dias diferentes para cada um dos coordenadores. Os estudos
aconteciam durante as terças feiras[iv] onde o grupo se reunia com a coordenadora para discussões
de textos, elaborações de atividade e além de conversas e ensinamentos acadêmicos, sempre havia
momentos para conversamos sobre a trajetória que ao decorrer do curso estávamos construindo
durante o processo do curso. A princípio o programa não tinha a exigência de quem poderia fazer
parte, neste grupo havia uma variedade de pessoas de períodos distintos e isso era o que mais
fortalecia nossas vivencias, pois era possível ver a troca de conhecimento, os conselhos sobre o
curso, a parceria e a união de todos.

Um dos textos discutidos nas reuniões e que teve uma influência na minha decisão de escolha em
relação a uma área a seguir foi o texto de Valente (2008) quem somos nós, professores de
matemática? É um texto rico em história,

As preocupações com o ensino e aprendizagem da matemática, tão
fortemente ligadas ao presente e às projeções para o futuro, tão ciosas daquilo
que realmente interessaria ensinar e aprender, de modo que a matemática faça
sentido hoje e amanhã aos alunos, têm descuidado da dimensão histórica.
Esse descuido, não raro, faz subtrair à análise e às propostas de
transformação as heranças que todos os ofícios carregam consigo. Sem ter
presente essa dimensão histórica, os projetos de melhoria do ensino de
matemática tendem ao fracasso (VALENTE,2008, p. 12).

Destaco em especial esse fragmento, pois me recordo que quando fiz a leitura vários
questionamentos surgiram, como por exemplo: Os meus professores que julguei como “ruins”
poderia ter a ideia fixa em si que o método que eles adotavam para passar o conhecimento era o
melhor, pois foi dessa maneira que eles aprenderam. E o trabalho de Valente tem a intenção de,

Apresentar ao professor de matemática alguns de seus antepassados
profissionais. Ao considerar de modo bastante sumário essa genealogia,
quem sabe seja possível encontrar aqueles familiares que foram deixando
heranças às práticas e saberes atuais da Educação Matemática
(VALENTE,2008, p. 12).

Posto isto, juntamente ao grupo discutimos sobre a leitura e notamos que temos muito isso,
absorvemos a maneira de ensino de alguns professores e levamos isso com a gente, abstraímos o que
consideramos a melhor maneira de ensino adotamos como modelo.

Por conseguinte, possuindo leituras e elaborando atividades a coordenadora organizou o grupo em
trio e distribuiu para escolas[v] que estava ligadas ao programa. Destaco que ressaltarei sobre a
vivencia da sala de aula no tópico aplicação de atividade.

OS PRIMEIROS PASSOS (RP)

O residência pedagógica (RP) é um programa recente ele é uma proposta que surgiu em 2019 após o
fim do programa do PIBID em 2018, mas que, em 2019 tanto o PIBID quanto o RP surgiram no
mesmo ano, o PIBID com algumas modificações e o RP para integrar os bolsistas nas escolas do
estado, dando oportunidade para discentes que esteja já no quinto período e o PIBID seria apenas
para aqueles que estão no início do curso.

Ao mudar para o RP sentir alguns impactos com as mudanças pois a proposta do núcleo que fui
convidada a participar trata-se aos conteúdos geométricos da educação básica, não perdendo de vista
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outros conteúdos que os professores supervisores que estão trabalhando. Segundo John A. Van de
Walle (2009), uma rica compreensão da geometria tem implicações claras e importantes para outros
campos da matemática, como: medidas, raciocínio proporcional, álgebra e números inteiros.

Assim, como o PIBID o meu núcleo tinha um dia na semana especifico para nossa socialização e
familiarização com os textos. Como a maioria já possuía uma experiência devido já ter cursado as
disciplinas de estágios supervisionado e ter participado do PIBID, não levei muito tempo para
colocar a teoria em pratica. O RP tem como ponto positivo dar espaço aos universitários para
participar de projetos, assim, o núcleo era distribuído entre onze residentes para cada escola que
estava em parceria com o programa. O meu grupo ficou com a escola C2[vi] durante as nossas
reuniões marcamos encontros para nos organizar no quesito: observações, planejar nossos planos
para regências e elaborar um projeto que será desenvolvido na escola.

Inicialmente, a coordenadora dividiu o grupo do C2 em dupla que ficaria responsável por cada turma
e pela a aplicação do projeto que é nomeado “Aprender a aprender”, sendo assim a mesma
disponibilizou os horários do professor, ficamos informados que o professor preceptor estava
ministrando duas turmas de 9º ano do ensino fundamental, uma turma de 2ºano do ensino médio e
duas turmas de 3ºano do ensino médio. Após cada dupla ficar responsável por uma turma, tivemos
uma reunião para fazer os ajustes necessários da sequência de conteúdo a serem seguidos de acordo
com o calendário escolar.

. Nas duas últimas reuniões discutimos os passos que seria seguido, o professor receptor nos
apresentou sobre prova SAEB do ensino fundamental e nela respondemos as questões, classificamos
por unidade temática e por nível de dificuldade, essa classificação serviu para que na reunião
seguinte o professor preceptor pudesse explicar como iria funcionar o projeto, baseado no TRI e na
metodologia ativa chamada peer instruction, na qual os alunos respondem as questões depois e feito
um levantamento das respostas, eles tem o direito de mudar a alternativa conversado entre sim e
depois verificando a respostas certa. Nessa reunião fizemos tudo o que seria necessário para
aplicação do projeto, slides, planilhas e questionário para podermos identificar quais conteúdos os
alunos apresentam mais dificuldades para que nos próximos encontros de aplicação do projeto eles
fiquem em “ilhas” e cada residente ficará responsável por preparar matérias e desenvolver formas
para sanar as dificuldades. Vale ressaltar que o projeto está em andamento.

Ficando responsável pela regência da turma do terceiro ano do ensino médio, pude notar a diferencia
dos programas pois a vivencia na escola com o RP é maior que no PIBID. A princípio foi necessário
fazer um planejamento, que não encontrei dificuldades, pois como já tinha conhecimento através das
observações e em conversa com o preceptor foi possível a elaboração, e juntos definimos que no
segundo semestre assumiria a turma. Como o professor responsável estava iniciando geometria
plana, fiz um planejamento para seguir com os conteúdos para unidade.

◦ Geometria Plana

◦ Geometria Espacial

◦ Função quadrática

◦ Função Exponencial
Mas, por alguns motivos como, uma reforma na escola, feriados e problemas de saúde do receptor,
foi possível apenas ministrar aula até geometria espacial. Os métodos que busquei e que são passado
no programa é não utilizar sempre o método tradicional, sendo assim, a atividade que utilizei nos
dois programas foi utilizando material didático. Antes de começar a relatar sobre a aplicação da
atividade, ressalto as observações das aulas feita durante o processo inicial antes da regência.
Listando os conteúdos e comentários sobre as aulas.

◦ Permutação Arranjo
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◦ Anagrama ou possibilidade

◦ Arranjo com repetição

Esses são os conteúdos que o professor vem trabalhando com a turma. O que pude notar que todos os
alunos estavam prestando atenção e participando de acordo com os questionamentos feitos durante a
aula. Para a turma continuar participativa o professor ditou um exercício e informou que os 10
primeiros finalizasse ele iria dá o visto. Vale destacar que os vistos fazem parte de um método
adotado pelo o professor para contribuir na avaliação e na distribuições dos pontos para avaliação,
além disso, o outro forma de avaliar além da avaliação escrita e a presença, a participação, e a troca
de um com o outro quando é deixado um trabalho pra casa todos tem que trazer feito, se isso não
acontecer ninguém ganha o visto, esse método não é um modo de prejudicar e sim dos alunos
trabalhar juntos.

Como a turma estava em outra sala, (sala de informática) a organização da sala geograficamente
ficou um pouco desorganizada por conta dos computadores comportando nas mesas. Na aula
seguinte o professor continua com;

◦ Combinação com Repetição
E o mesmo, passou um exercício e solicitou que os alunos pensem juntos na resolução e ele segui
questionando se a ordem dos fatores importa e eles lhe responde que não altera e o juntos ele expõem
na louça de modo que os alunos vai falando como é. Em seguida a exposição do exercício

Exercício: Um menino está em um parque de diversões onde há quatro tipo de brinquedo;

◦ C- chapéu mexicano

◦ F- trem fantasma

◦ M- montanha russa

◦ R- roda gigante

O menino resolve comprar dois bilhetes. Qual é o número total de possibilidades de compra de dois
bilhetes, sabendo que ele pode comprar dois bilhetes iguais. Devido ao professor não estar se
sentindo muito bem não continuou com a solução desse exercício, comunicou a turma que iria voltar
nele na próxima à aula. Porem seguiu a aula com outro exercício de probabilidade para iniciar o
conteúdo o utilizou resolução de problema para introduzir.

O problema era sobre os lados do dado e quantidade de cartas no baralho e assim o professor acabou
a aula ainda fazendo questionamentos aos alunos sobre uma moeda, quais eram as possibilidades de
cair cara ou coroa ao lançar uma moeda, e eles falaram:

◦ CC

◦ KK

◦ CK

◦ KC

Conceitos básicos de geometria plana, assim com auxílio da folha em dupla os aluno conseguiu fazer
alguma figuras através de dobraduras. Com isso o professor sistematiza colocando no quadro as
informações das figuras a após os alunos ter acesso na folha.
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◦ Retângulo: polígono com 4 ângulos retos

◦ Trapézio: 2 lados opostos não paralelo e 2 lados paralelos

◦ Triângulo: polígono com três lados
Quando chegou no triangulo o professor explicou as classificação dos triângulos:

◦ Escalenos: três lados diferentes

◦ Equilátero: lados iguais

◦ Isósceles: dois lados iguais e um diferente

E na sequência das observações o professor preceptor solicitou que os residente levasse uma
atividade para aplicar com a turma que fizesse uma revisão de geometria plana, para iniciar após
geometria espacial. O professor apenas com auxílio da folha A4 conseguiu construir o conceito
inicial de geometria plana, conhecendo as figuras planas e as classificando, de um modo mais
descontraída, foi possível ver que a turma reage muito bem a aulas deste modo, sendo assim me fez
acreditar que a matemática não precisar ser so professor no quadro, mas que é possível haver a troca
entre aluno e professor.

A importância das observações é aprender junto com o preceptor as dinâmicas e metodologias que na
teoria, as vezes é deixada passar despercebida. No tópico a seguir é apresentado a atividade que foi
aplicada tanto no PIBID quanto no residência.

APLICAÇÃO DA ATIVIDADE

Neste tópico farei uma comparação da aplicação de uma atividade que foi aplicada nos programas do
PIBID e do RP em momentos distintos e que pude notar que por mais que os dois programas tenham
propostas parecidas, o processo de aplicação é diferente.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) após o momento de discussões
e elaborações de atividade me possibilitava comparecer na escola pelo menos duas vezes por mês, e a
partir de conversa com o supervisor da turma que nos informava as dificuldades dos alunos e o
assunto que estava ministrando e com essa informação a dupla ou trio se organizava durante os
plantões que acontecia durante dias distintos das reuniões para preparar ou adaptar uma atividade que
já existisse no acervo no departamento de matemática que consideramos como o nosso LEM
(Laboratório em ensino de Matemática) que segundo Lorezanto (2006) pode ser considerado um
“local para guardar os materiais essenciais, tornando-se acessíveis para aulas; nesse caso, é um
depósito/arquivo de instrumentos, tais como: livro, materiais manipuláveis” [... ] (LOREZANTO,
2006,p.5).

Em vista que, o RP possui uma das etapas a proposta que o residente assuma a turma em uma
unidade, sendo que ele tem o período da observações, assim, tive uma ambientação maior no C2 que
no C1. No RP iniciei as observações no dia 04 de abril de 2019 com as observações consegui ter uma
visão sobre a turma, os comportamentos dos alunos, a metodologia do professor, além disso as
observações tem a intenção que os alunos se acostume com a nossa presença ali. Sendo assim, na
regência não mudaria tanto a rotina deles, outro fator que a as observações contribui é que analisando
as ações dos professor pude adquirir para mim algumas posturas como por exemplo a forma que ele
avaliava a turma e como poderia ter autonomia assumindo o mesmo método.
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O professor preceptor adotava uma metodologia que tornava a aula diferenciada mesmo não tendo
material manipulável para que haja interação professor e aluno. O que estou tomando como definição
de aula diferenciada é que estou fazendo uma comparação com a aula tradicional que é o que a
maioria dos professores adotam que é professor quadro e giz. Aula diferenciada para mim é o que
aprendi na minha participação no PIBID. Para ser uma aula diferenciada o professor precisa ter o
domínio de chamar o alunos para si, tornando participativo, discutindo com o professor e quando há
uma interação professor e aluno, seja, com auxílio de matérias didático que os alunos construía o
conhecimento do conteúdo a partir do mesmo.

No O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) não temos a etapa de
observar temos o processo de elaborar a atividade, o plano de aula e fazer uma simulação aplicando
no grupo para algumas críticas construtivas que nos fazem refletir quanto em relação a atividade
quanto como na postura de professor. Nestas simulações aprendi muitas coisas como por exemplo:
Saber questionar os alunos me posicionar como tal e está preparada para os imprevistos. Com essas
aplicações acabava confeccionando atividades para vários conteúdos, tanto para introduzir ou fixar
um conteúdo. Essas atividades fica a disposição de todos os pibidianos no nosso acervo.

Obtendo essas atividades no acervo utilizei o bobeou dançou que é um jogo que pode ser adaptada
para fixar diversos conteúdos apliquei no PIBID e apliquei também no RP tendo apenas os conteúdos
diferentes mas com a mesma proposta. Diagnosticar o nível de aprendizagem que os alunos tinha
adquirido no decorrer das aulas. A seguir o plano de aula adaptado com a atividade do bobeou
dançou aplicada no PIBID.

PLANO DE ATIVIDADE

Título: BOBEOU DANÇOU

Ano/Nível de ensino: 9 ano do ensino Fundamental.

Tempo Previsto: 50min. (1h/aula)

Objeto(s) de Conhecimento(s): Equações de 2º Grau.

Recursos: Cartelas com questões, folha A4, lápis e baralho.

Abordagem metodológica: Resolução de problema.

Procedimentos

Primeiro momento: Iniciaremos organizando a sala geograficamente, solicitaremos que os alunos
formem grupo de quatro. Após entregaremos folhas A4 e um baralho de cartas que obterão algumas
regras e folhas de rascunhos para resolver as questões.

Segundo momento: explicaremos as regras do jogo que consiste da seguinte maneira: contém um
baralho com 200 cartelas numeradas de 1-10 e cartelas dos desafios com questões sobre equações do
2º grau. Esse jogo é da seguinte maneira: é distribuída uma quantidade igual de cartas para todos os
jogadores, em seguida todos ficam com as cartas na mão viradas para baixo e começam colocar sobre
a mesa viradas para cima formando um monte, cada um na sua vez. Cada vez que coincidir o número
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que o jogador está falando com o número que for posto a carta na mesa, todos devem bater com a
mão, o ultimo, ou seja, que a mão estiver em cima pegará uma carta do monte de desafios e
responderá, se a resposta estiver correta o jogo continua, se a resposta estiver errada, o jogador que
respondeu pagará todas as cartas da mesa e juntará com as suas. Ganha quem primeiro acabar com as
cartas da mão.

Ao finalizar recolheremos as folhas com as resoluções das equações e se houver tempo chamaremos
algum aluno para resolver no quadro a questão que a maioria obteve dúvidas.

Avaliação: avaliaremos de acordo com recolhimento das folhas de resposta.

Referências:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum
Curricular. Ensino fundamental. Brasília, DF, 2017.

SOUZA, SILVA, SANTOS. (2017).

A o plano que é descrito anteriormente é possível localizar no acervo do DMA/UFS. O mesmo, foi
aplicado no colégio C1 no PIBID e que com a modificação apenas do conteúdo foi aplicado no RP,
esse jogo ele possibilita aplicação com vários conteúdos como no RP sentir a necessidade de uma
atividade para fixar o conteúdo de função para contribuir na aprendizagem dos alunos na preparação
para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e como já tinha vivenciado a experiência da
aplicação dessa atividade no PIBID acreditei que seria uma forma diferenciada dos alunos relembrar
o assunto em grupo discutindo as questões e se ajudando. Por mais que a ideia de um jogo nos leve a
ideia que deve haver um “ganhador e um perdedor” considerei que com essa proposta eles
conseguiria resolver as questões com mais facilidades e foi o que ocorreu os alunos esqueceram um
pouco desse fator e quando um componente do grupo pegava uma questão eles logo pediam para ler
um pouco alto para todos do grupo ouvir contribuir ajudando em ideias para obter a resolução.

No PIBID apliquei utilizando esse plano da atividade, observei as dificuldades dos alunos para
resolver a questões a turma não era unida, logo acabaram perdendo muito tempo na resoluções pois
os componentes do grupo não se ajudavam e como um não sabia a resolução demorava e alguns
duplos uns resolvia errado para pular para o próximo e o jogo seguir. Neste dia sentir que o objetivo
da atividade não estava sendo cumprida e sentir uma insegurança de ter perdendo aquele tempo e não
estava obtendo resultado, vi no rosto de alguns alunos a impaciência e quando elaborei a atividade
juntamente com a minha dupla[vii]que também era a minha parceira no RP pensamos que essa
atividade ia dar muito certo que iria empolga-los, porem saímos dali com um aperto no coração
achando que não tinha contribuído na aprendizagem.

Ao se reunir com o grupo e relatar a experiência que tive com aplicação me surpreendi, pois a
maioria já tinha passado pela a mesma situação e a nossa coordenadora nos acalmou comentando que
não houve perca de tempo que em uma turma reage de modos diferentes umas tem um domínio
maior e outras nem tanto e como estávamos iniciando não tinha um conhecimento da turma nos leva
a ter essas opiniões e que se saímos de lá já pensando em maneiras em melhorar a atividade deu
muito certo, pois a profissão de um professor é de se alto avaliar sempre, nunca se acomodar e
continuar com suas anotações de aula todo ano e aplicar em toda as turma, pois cada turma tem suas
particularidades. Na escola C1 não tive oportunidade de voltar no dia seguinte e resolver as questões
dos alunos pois como pibidiana compareceria na escola duas vezes durante o mês, diferentemente do
RP que apliquei a mesma atividade e tive a chance de interver na aula seguinte.

Esta como residente e regendo na turma e já ter observado e conhecendo a turma notei que a turma
não teria problema com essa atividade, pois como eles eram unidos e tinha consciência dos seus
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déficit de aprendizagem facilitava na escola das atividades que levaria para ser aplicada.

CONSIDERAÇÕES

Na pretensão de comparar a experiência vivenciada nos programas: Residência Pedagógica
destacando as observações e atividades aplicadas em dois colégios que fizeram/ fazem parceria com
os programas. Posso considerar que os programas, um auxilia no outro. É muito importante ter a
oportunidade de vivenciar as duas experiência, pois um preenche a lacunas que são deixadas.

O PIBID por exemplo é um programa que todos do curso das licenciaturas precisam participar pois
acredito que assim como eu, muitos não tem conhecimento ou não tem oportunidade de adentrar em
uma sala de aula e no curso de, caso não houvesse programas como PIBID e o residência os alunos
apenas teria contato com a sala de aula quando estivesse no 6º período e correria o risco de notar que
não se sente bem sendo professor.

Sendo assim, os programas além de contribuir para formação de professor eles auxilia na descoberta
pessoal. E com a aplicação das atividades nos dois programas identifiquei que o PIBID me ajudou a
amadurecer minha postura como professora de matemática e as trocas de experiência com o grupo
foi de suma importância para o meu desenvolvimento no RP pois fui com uma bagagem grande em
relação a leituras e domínio de aplicar atividades.

Posso concluir que o RP ele tem uma vantagem pois nos possibilita a ter um tempo maior com as
turmas, quanto o PIBID se limita em algumas atividades, principalmente as iniciais, que não tinha o
conhecimento da turma, sentia que no final ficava faltando algo, mas que, ao decorrer das aplicações
ia pegando o jeito e conhecendo a turma, suas dificuldades facilitava na escolha das atividades e
assim ter um resultado satisfatório.

[i] Ivanete Batista dos Santos, Denize da Silva Souza, João Paulo Attier e Georgiane Amorim Silva.

[ii] Ivanete Batista dos Santos e João Paulo Attie.

[iii] Profª. Drª. Denize da Silva Souza e Profª. Drª. Georgiane Amorim Silva.

[iv] Coordenado pela a Profª. Drª. Ivanete Batista.

[v] Saliento aos leitores que por uma questão de ética, toda vez que for me referir a escola ligada ao
programa do PIBID nomearei de C1.

[vi] Saliento aos leitores que por uma questão de ética, toda vez que for me referir a escola ligada ao
programa do RP nomearei de C2.
[vii] Mariana Nunes Andrande.
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