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Para os estudantes da Educação Básica...

“Posso afirmar que o PIBID teve uma grande importância em nosso 
desenvolvimento escolar nos auxiliando e abrindo nossa mente para coisas 
espetaculares, que precisávamos fixar em nossa mente, de uma forma bem 
interativa e educativa. Foi muito gratificante ver o quanto a equipe estava 

disposta a passar um pouco do que aprenderam para nós e de maneira tão 
dinâmica. Era impossível não atender a um chamado para os encontros com 

elas. Muito obrigada por tudo e por tanto!”

Grazielle Santos Pereira, 2º ano B (matutino) – 2021
ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO

Colégio Est. Gov. Luiz Viana Filho

“O PIBID foi como uma prova chave na minha vida no ano de 2021. As aulas 
foram bastante essenciais, pois o assunto que a professora passava em sala, 

eu conseguia compreender mais quando as professoras explicavam nas 
atividades complementares no turno oposto. Além da dinâmica que era 

muito boa, as professoras nos ajudaram muito e estavam sempre dispostas a 
esclarecer nossas dúvidas. Agradeço bastante ao programa e aos bolsistas 

por toda dedicação e carinho!”

Lara Kaylane Silva Lima, 2º ano B (matutino) – 2021
ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO

Colégio Est. Gov. Luiz Viana Filho

“Quando comecei as aulas, não esperava que conseguisse entender tão bem 

o conteúdo, tendo em vista que nunca tive contato com essa língua. Toda via, 

nas aulas a maneira que era passada e as atividades eram bem atrativas, 

facilitando assim, o entendimento do assunto. Não foi simples, mas com o 

apoio das professoras se tornou fácil. Os pontos positivos são diversos, foram 

usadas músicas que traziam uma letra didática e de boa compreensão, os 

slides mostrados eram bem organizados com uma linguagem simples, a 

maneira que foi explicado o assunto era fácil de entender e as atividades 

eram legais e interativas. O único ponto negativo realmente foi o número de 

aulas, como foi curto, não foi possível explorar melhor outros conteúdos que 

poderiam ter sido dados, observando que como uma se trata de uma língua 

muito utilizada com pouca aula não é possível estudar ela por completo.”

Jadson Moreira Pereira, 2022
ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO

Centro Juvenil de Ciência e Cultura



“O PIBID, para mim, representou a confirmação da 
minha permanência no curso de Letras e me mostrou 
os pontos onde preciso melhorar para que eu possa 
definitivamente me tornar uma ótima professora. E 

como essa foi minha primeira experiência em sala de 
aula, preciso melhorar muuuuuuiito mesmo. Mas que 

bom que deu tempo de voltar ao presencial, senão 
muita coisa ficaria oculto, como por exemplo, meu 
super nervosismo quando tenho que ir até a frente 

explicar algo.”

Jéssica Mascarenhas
BOLSISTA ID

Para os bolsistas de Iniciação à 

Docência...
“O PIBID contribuiu de maneira 
positiva para minha formação 

acadêmica,
proporcionando novas 

aprendizagens e somando com 
as aprendizagens

existentes. Considerando o 
período remoto, o PIBID me 

proporcionou conhecer
diversas metodologias, 

tornando o meu processo de 
Ensino-Aprendizagem

significativo e norteando os 
meus futuros interesses na área 

de educação.”

Tainara Assis
BOLSISTA ID

“O PIBID me proporcionou experiências
que não vou esquecer, mesmo em momentos atípicos 

a educação fez-se presente e me mostrou
caminhos diferentes de acontecer nesse período 
pandêmico. Aprendi não somente em quesito de
conteúdo, mas como estabelecer relações com os 

alunos, em melhorar nos meus pontos falhos
para construir uma profissional de qualidade, lidar 

com situações inesperadas em sala de aula, e
acompanhando a professora-supervisora, vivenciamos 

como de fato é a vida de um professor.
Além disso, conhecemos outras pessoas e construímos 

laços de amizade, como muitas
vezes oportuniza a inserção para o primeiro contato 

com a sala de aula na visão de professora,
contribuindo para o nosso amadurecimento e 
consciência de buscar melhorar, afinal somos

professores em formação e a experiencia na realidade 
escolar é importante para reflexão de que ser 

professor interfere e transforma vidas, por isso 
devemos nos aperfeiçoar desde o início da a 
graduação. Por fim, considerei os encontros 

formativos feitos através de discussão de textos e
palestras oferecidas na plataforma digital Youtube, de 

grande importância, pois nos permitiu conhecer
outras temáticas que, de certa forma, são acréscimo 

para o nosso conhecimento e aprendizado.”

Sara Figuerêdo
BOLSISTA ID

“O PIBID tem como objetivo a 
contribuição na formação acadêmica 

inicial de alunos dos vários 
cursos/licenciaturas aproximando-os 
do cotidiano na escola pública. Vale 

ressaltar que participar do programa, 
teve grande importância na 

confirmação do meu desejo em seguir 
a carreira docente. As observações de 

aula na escola campo, as atividades 
do programa, bem como a relação 

com a supervisora e a coordenadora 
contribuíram muito para que eu me 
sentisse mais segura para assumir 

atividades em sala de aula, 
estimulando minha criatividade nas 
minhas ações e práticas docentes,

bem como no respeito às  
adversidades em minhas práticas e no 

aperfeiçoamento de minha 
capacidade oral e escrita. Para mim, 
participar do programa foi uma rica

oportunidade de muito aprendizado e 
vivências. As experiências que tive no 
PIBID promoveram em mim atitudes 

de ética e respeito nas minhas 
práticas trazendo lisura e 

profissionalismo.”

Liziane Gomes
BOLSISTA ID

“O PIBID ajudou a elevar a qualidade da minha 
formação inicial dentro do curso de licenciatura ao 

me inserir no cotidiano da rede pública escolar, 
me ofereceu oportunidades de planejar e aplicar 

experiências metodológicas e práticas
docentes, de conhecer a diferença entre a teoria 

estudada em sala de aula e a prática
docente na escola campo, desse modo, 

contribuindo de forma imprescindível para
meu conhecimento e formação profissional como 

futura educadora.”

Amanda Nascimento
BOLSISTA ID



“O PIBID traz muitas vantagens para todos 
os envolvidos. Os Bolsistas de ID aprendem 

a aplicar a teoria na prática. Já os 
Professores Supervisores e os 

Coordenadores aprendem com os Bolsistas 
várias maneiras de ensinar um assunto para 
as novas gerações, utilizando recursos que 

deixam os alunos mais interessados e 
engajados durante a aula. Além disso, são 

realizados encontros com o intuito de 
apresentar e discutir textos sobre diversos 

temas que contribuem para a formação 
complementar dos Bolsistas e que, muitas 
vezes, não estão presentes na ementa das 

disciplinas dos cursos de licenciatura. O 
PIBID é sinônimo de ressignificação não só 

para os Bolsistas, Supervisores e 
Coordenadores, mas também para os alunos 

das escolas, pois, por meio do trabalho 
realizado durante a vigência do Programa, 

eles veem o assunto como algo que vai além 
da sala de aula.”

Brenna Santos
BOLSISTA ID

“O PIBID foi uma experiência incrível. 
Pude colocar em prática tudo o que 

aprendi na teoria, tive como 
experiência o acompanhamento e a 

liderança de uma sala de aula, assim, 
aprendendo como realmente o 

professor se porta e também lida com 
algumas situações que podem nos 
pegar de surpresa. Me abriu portas 

para outros estágios e tive a certeza de 
que quero seguir na docência.”

Alessandra Martins
BOLSISTA ID

“Os dezoitos meses em que participei 
do PIBID enquanto bolsista do Núcleo 

de Linguagens: Português-Francês,
contribuiu para o meu 

amadurecimento referente à visão da 
docência no Estado da Bahia,

bem como alinhou a teoria da mesma 
com a prática na sala de aula, ainda 

que de modo virtual, frente à 
pandemia do COVID-19, cujo, 

impossibilitou a nossa atuação nos
primeiros meses na escola. No 
entanto, independente deste 
distanciamento, a tecnologia

contribuiu em grande potência para a 
ampliação e execução das atividades 
no âmbito professor-aluno, com as 
aulas online, as diversas formas de 

atividade, como também a
forma de avaliar os alunos, assim 
como entender seu cotidiano e as 
diversas formas de vivências. Além 
disso, o grande impacto na carreira 

formativa do professor, mesmo
enquanto bolsista, através das Lives

formativas via YouTube, com os 
encontros via Google Meet e os textos 
teóricos apresentados no Google Sala 
de Aula, alinhando a teoria e a prática 

educacional de forma intertextual. 
Dentro dos dezoito meses de

vivência enquanto bolsista do PIBID, se 
fez necessário somente ajustar a 

realidade do presencial com o virtual, 
tendo em vista algumas dificuldades 
encontradas durante o edital, como 
imprevistos com horários devido a 
conexões de internet ruins, assim 
como também a conciliação das 

atividades e obrigações para além do 
PIBID.”

Nina Maria
BOLSISTA ID

“O PIBID me proporcionou uma experiência 
incrível, junto a ele pude crescer como futura

docente. Nem tudo foi às mil maravilhas, tivemos 
muitos desafios durante esses 18 meses,

mas nada que juntos com a coordenação e as 
supervisoras não nos fizéssemos vencer e

acreditar em nós mesmos. Tenho certeza de que 
através do PIBID novos caminhos estão

sendo abertos, meu sentimento é de gratidão por 
tudo que vivi.”

Joice Fagundes
BOLSISTA ID

“O PIBID foi extremamente importante para 
minha formação, primordialmente por

proporcionar o intercâmbio entre a teoria 
vista na Universidade e a prática através do

Ensino Básico. Além disso, observar os 
supervisores e ministrar aulas foi uma

oportunidade única de entender a dinâmica 
em sala pela perspectiva do docente e

aprimorar minha prática educativa, 
desenvolvendo a autonomia e confiança.”

Grasiele Cerqueira
BOLSISTA ID



“Em 18 meses de PIBID, pude aprender muitas coisas a respeito da docência. A prática e 

convivência com as supervisoras nas escolas campo, permitiram o meu posicionamento como futura 

professora, também como lidar com os alunos, com a gestão escolar, desenvolver planos de aula, 

entre outros. As Lives e leituras formativas contribuíram para a minha formação  como docente e  

também acadêmica, possibilitando a  união entre a teoria e prática. O PIBID é uma oportunidade 

riquíssima e singular que todos os alunos de licenciatura deveriam experimentar. Gratidão às 

minhas supervisoras, coordenadora e toda a equipe que faz o PIBID acontecer.”

Tainara Reis
BOLSISTA ID

“No decorrer desses dezoito meses 
participando e atuando no processo de 

iniciação à docência, me fez ver com 
nitidez que utilizar os conhecimentos 
adquiridos nesse projeto foi e será de 

extrema importância para que eu possa 
desempenhar as minhas funções, como 

professora, dentro das áreas que eu 
deva atuar e para diversas outras
opções que o meu curso oferece.

Pude reconhecer a importância do que 
foi apreendido: tanto na experiência em 
sala de aula com os alunos, quanto nas 

relações interpessoais com os colegas de 
curso. Todo o processo de 

desenvolvimento durante esses últimos 
meses, serviu como diretrizes básicas,
para fortalecer as minhas perspectivas 
no âmbito educacional, sobretudo para 
me sentir confiante, comprometida e 

responsável dentro do processo
ensino/aprendizagem. Não foi fácil o 

percurso, pois, atravessamos um ciclo 
atípico com algumas turbulências em 

face ao período pandêmico, entretanto 
fomos orquestrados por uma equipe que
nos mostrou a direção para evoluirmos e 
chegarmos a um conjunto de resultados

satisfatórios. A caminhada se tornou 
possível, graças à força de vontade e à 
busca incessante para alcançarmos os 

nossos objetivos. Devo agradecer à 
nossa coordenadora, Liviane Ataíde

por estar sempre aberta ao diálogo e nos 
mostrar as inúmeras possibilidades para

obtenção de êxito. Meus 
agradecimentos, também, às nossas 

supervisoras, Nadja Brasil, que 
demonstrou muita dedicação e senso de 

organização nas demandas do
estágio e à nossa mais recente 

supervisora, Janaina Almeida, que 
finalizou o processo, nos dando

também, um grande suporte para 
prosseguirmos e enfim, fecharmos com 

chave de ouro, mais essa prática de 
iniciação à docência.”

Rita de Cássia Cardoso
BOLSISTA ID

"O PIBID me proporcionou inúmeros 
pontos positivos, ter entrado no 

começo da minha formação foi uma 
dádiva, pude ter uma visão desde 

cedo da prática docente na realidade. 
As Lives formativas que tivemos 

sempre trazia convidados com muitas 
riquezas de conhecimento, eu 

aprendi bastante sobre diversos 
temas. Com toda certeza os 

ensinamentos que eu obtive no PIBID 
eu vou levar ao longo de toda minha 

formação como docente."

Kaline Conceição
BOLSISTA ID

“O PIBID me proporcionou 
experiências maravilhosas, tanto 

dentro da sala de aula, quanto nas 
reuniões formativas, reuniões de 
planejamento. Para mim, foi uma 
experiência que eu nunca quero 
esquecer, pois, me ajudou a ter 

certeza que a sala de aula é o meu 
lugar, que a licenciatura é o meu 
lugar, que dar aula é a coisa mais 

fantástica que eu sei fazer. Agradeço 
ao programa, a coordenadora, a 
supervisora, as minhas colegas 

bolsistas, porque tudo é feito em 
coletivo e juntos somos mais fortes.”

Marcos Santos
BOLSISTA ID



Para as Supervisoras...

“Ser supervisora do PIBID impactou bastante a minha vida pessoal e profissional enquanto professora da 
educação básica. Foi uma experiência única e que deixou marcas que nunca serão apagadas. Foram 

mais de oito anos onde tive o PIBID auxiliando diretamente na minha formação profissional e pessoal, 
ampliando a produção de saberes e me conduzindo a espaços nunca almejados, como a ida a Portugal e 
diversos espaços acadêmicos para apresentações de trabalho e compartilhamento de ações. Foram anos 

onde foi possível discutir as contradições, limites e possibilidades da escola pública, revendo práticas 
pedagógicas e aprendendo a contribuir para a formação de outros docentes. O PIBID me fez viver a 
escola ressignificando a aprendizagem dos discentes e compreendendo que através da presença da 

Universidade na escola básica é possível pensar na promoção do trabalho coletivo, redimensionando o 
verdadeiro significado de articular a teoria com a prática real, contextual e situacional.”

Nadja Silva Brasil Santos
Supervisora do PIBID entre 2012 e 2022.

Colégio Est. Gov. Luiz Viana Filho

“O PIBID é uma ação de excelência que contribui de modo imensurável para a formação dos futuros 
professores, dos professores supervisores e dos próprios estudantes da Educação Básica. O movimento 
de práticas docentes no interior das escolas estaduais e municipais ganha uma nova dinâmica recheada 

de inventividade e eficácia nesse diálogo entre escolas e universidade, pois é possível desenvolver 
atividades que não poderiam ser realizadas apenas com o professor na sala de aula e os seus 

aprendizes. Uma delas é o acompanhamento e a intervenção nas dificuldades de aprendizagem de cada 
estudante.  Por conseguinte, o fazer docente se retroalimenta dos estudos teóricos e estes se 
ressignificam incessantemente enriquecendo a atuação do professor em sala de aula, seja ele 

licenciando ou no exercício da profissão. Por esse motivo e tendo em vista a novidade que é marca 
constante no mundo contemporâneo, um professor não pode adentrar uma sala de aula sem o prévio 

conhecimento de suas sutilezas e isto se cumpre com a execução do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência, o qual favorece a interação entre realidade e teoria em todas as suas nuances no 

processo de ser e atuar como professor.” 

Elza Sueli Lima da Silva
Supervisora do PIBID entre 2014 e 2022

Colégio Est. Ernesto Carneiro Ribeiro

“Estar no PIBID é sempre uma oportunidade de aprender com
aqueles/as que trazem à nossa prática o frescor do sonho da

docência. Nesse breve caminho, ao lado delas, pude rever minhas
práticas, repensar teorias e métodos, virar uma “tik toker” para

experimentar esse mundo novo juvenil e revisitar a estudante de
Letras que um dia eu fui com meus sonhos, desejos e inseguranças

– muitos deles bem similares aos delas. Lamento ter entrado
faltando tão pouco tempo para encerrar o ciclo... Gostaria de

desfrutar mais da presença delas e, quem sabe, contribuir bem mais com a minha.”

Janaina Dias Almeida
Supervisora do PIBID desde 2018

Centro Juvenil de Ciência e Cultura



Para a Coordenadora...

Integrar a equipe de coordenação do PIBID ao longo de alguns anos, 
inicialmente com o Subprojeto de Francês, e depois com o Subprojeto 

de Língua Portuguesa, mas atuando, especificamente, no Núcleo de 
Português-Francês deste, representou para mim uma força e vivência 

muito significativas que só contribuíram para aprimorar a minha carreira 
docente. O PIBID nos faz, enquanto professores da universidade, 

desenvolver um olhar cuidadoso sobre a Educação Básica com vistas a 
contribuir para torná-la cada vez mais qualificada a partir do 

estreitamento de laços entre a universidade e a escola básica. O 
desenvolvimento de ações juntamente com supervisores, bolsistas de 

iniciação à docência, estudantes da educação básica da rede pública de 
ensino, junto aos demais colegas coordenadores das outras áreas de 

conhecimento, nos permite estreitar laços e aperfeiçoar práticas 
pedagógicas no âmbito do trabalho em grupo, da interdisciplinaridade, 
do convívio e do respeito às diferenças, das trocas de experiências e da 

construção do conhecimento. Cada tempo  de atuação no Programa, 
para mim, foi um tempo de reinvenção das minhas práticas 

pedagógicas, de inovação por meio das circunstâncias que sobrevinham 
nas adversidades, de ressignificação das minhas ações tanto pessoais, 

quanto acadêmicas e profissionais. O PIBID é o símbolo do 
aperfeiçoamento da boniteza do sonho de ser professor! O PIBID é o 

aprimoramento da prática pedagógica dos professores em formação e 
em atuação, e o fortalecimento do aprendizado dos estudantes da 

educação básica!

Liviane Gomes Ataíde Santana
Coordenadora do Núcleo de Português-Francês do Subprojeto de 

Língua Portuguesa – PIBID – UEFS

A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 

processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da 

procura, fora da boniteza e da alegria.

Paulo Freire


