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PIBID-IFMT  
Um pouco daquilo que somos  

O PIBID em Foco chega à sua 
terceira edição registrando as 
inúmeras atividades 
desenvolvidas por uma forte 
Equipe de professores, 
bolsistas e voluntários no 
desenvolvimento de uma 
educação pública, gratuita e de 
qualidade. 

Pública, pois nossos alvos são 
escolas e alunos da rede 
pública municipal, estadual e 
federal no Vale do São 
Lourenço, 
onde o IFMT 
contribui 
desde 1939 
enquanto 
“Colégio 
Agrícola de 
São Vicente” 
e, mais 

recentemente, desde 2010 
quando Jaciara foi 
contemplada com um Centro 
de Referência em Educação 
Profissional e Tecnológica. 

Gratuita, pois nos três Níveis e 
diferentes Modalidades de 
Ensino que oferta, não há 
cobrança de mensalidades, 
taxas ou contribuições. Os 
eventos que promove tem 
seguido a mesma métrica, 
conseguindo então alcançar a 
população e a geografia na qual 
está inserida. 

Qualidade, como somatório de 
corpo técnico, infraestrutura e 
propostas de atuação, 

oxigenando os debates de 
presente e de futuro das 
gerações que aqui residem. 
Curso Técnico em Meio 
Ambiente Integrado ao Ensino 
Médio, Licenciatura em 
Ciências da Natureza e 
Licenciatura em Ciências com 
Habilitação em Biologia, 
Especialização em Ensino de 
Ciências e ainda, com três 
docentes participantes do 
Mestrado em Ensino de 

Ciências ofertado pelo IFMT. 

Estamos evoluindo enquanto 
Instituto, presença e 
contribuições em ensino, 
pesquisa e extensão no Vale do 
São Lourenço. No ensino, o 
PIBID tem se firmado enquanto 
pilar desta construção. 

Além da fortificação interna, o 
IV Seminário do PIBID 
estimulou a integração dos 
cinco campi do IFMT que 
ofertam Licenciaturas. Também 
atraiu professores, alunos e 
palestrantes da UNEMAT e da 
UFMT, todos dispostos à 
compartilhar experiências. 
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PIBID EM FOCO III 

EDITORIAL 

O IFMT Câmpus São Vicente 

realizou, entre 30 de outubro e 1º de 

novembro deste ano, o II Seminário 

das Licenciaturas do IFMT, o IV 

Seminário Integrador do PIBID e o IV 

Seminário da Licenciatura em 

Ciências da Natureza. 

Foram convidados pesquisadores, 

técnicos e gestores em educação e 

ensino, professores e estudantes dos 

cursos de Licenciatura. As inscrições, 

gratuitas, foram realizadas por 

estudantes e profissionais de todos 

os Campi do IFMT e, também, de 

outras Instituições. 

 

------   PIBID em Foco   ------ 

 

Equipe Editorial 

Leone Covari, Professor do IFMT e 

Voluntário no PIBID 

Prof. Roberta Moretti, Coordenadora 

do PIBID no Campus São Vicente 

 

Colaboradores 

Prof. Leandro Carbo, Coordenador 

Institucionaol do PIBID 

Prof. Ricardo Souza, Supervisor do 

PIBID no IFMT 

Prof. Lidiana de Souza Silva Gomes, 

Supervisora do PIBID na Escola 

Municipal Maria Villany 

Prof. José Márcio Nerone Leite, 

Voluntário no PIBID 

Gilson Soares de Araújo, 

Bibliotecário e membro da Comissão 

Organizadora do Seminário 

Integrador 

Alunos Pibidianos, os Bolsistas do 

PIBID. 

 

 

 

 

 

Nossa rotina e nossos eventos. 

Bem vindo leitor. Agora é a sua hora. 
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A EDUCAÇÃO, CONTADA POR NOSSOS GESTORES 
A formação de professores no IFMT   

Nesta sessão, 
encontraremos as falas 
institucionais.  

Nossos Coordenadores e 
supervisores que fazem o 
PIBID acontecer no IFMT. 

 

 

Iniciamos nossa viagem 
firmados na presença e na 
competência do Prof. 
Leandro Carbo, 
Coordenador Institucional do 
PIBID. 
 
Professor Leandro Carbo 

“O PIBID tem se mostrado 
um programa muito eficiente 
nas instituições de ensino e 
no IFMT não é diferente. 
Relatos dos coordenadores 
de área dos 5 subprojetos 
vigentes mostram o quanto 
as ações tem fortalecido os 
licenciandos no processo de 
formação, bem como tem 
contribuído muito com a 
aprendizagem dos alunos 
das escolas parceiras.” 

Ao todo, são quatro campi 
operacionalizando o 
Programa, São Vicente, pelo 
Centro de Referência de 
Jaciara, com o Sub-
programa Ciências da 
Natureza; Campus Juína, 
com dois Subprojetos, um 
em Matemática e outro em 
Biologia; Campus Campo 
Novo do Parecis, com o 
Subprojeto em Matemática; 

e Pontes e Lacerda com o 
Subprojeto Física”. 

Em funcionamento desde 
2012-2014, quando teve sua 
primeira proposta aprovada 
por Edital da CAPES, e 
depois, em 2014 com 
renovação até 2018, o 
PIBID-IFMT tem hoje à 
frente o Professor Dr. 
Leandro Carbo, Professor 
em Jaciara, Coordenador de 
todo o Programa no IFMT. 
Ao todo, a equipe é 
composta por seis 
coordenadores de área, 12 
supervisores e 97 bolsistas. 

Ainda segundo o Prof. 
Leandro, o Programa está 
vinculado à Pro-Reitoria de 
pesquisa, com articulações 
conjuntas com a Pro-
Reitoria de Ensino, com total 
apoio do Pró-Reitor Carlos 
Câmara. 

 
 
“Já iniciamos conversas com 
a reitoria do IFMT buscando 
aprimorar o programa, com 
lançamento de Edital com 
bolsas financiadas pela 
Instituição.”  

Na abertura do IV Seminário 
Integrador do PIBID, o 
Magnífico Reitor Willian 
Silva de Paula, comentou as 
conversações para que a 
partir de 2018 consigamos 
abranger mais licenciaturas 
da instituição, com 
possibilidades de atender 
mais escolas parceiras nas 

cidades onde são ofertadas 
essas licenciaturas.” 

 

A presença do Diretor Geral 
do Câmpus São Vicente, o 
Prof. Lívio, reflete o olhar 
atento da atual Direção com 
a contribuição na formação 
de professores prevista na 
Lei de criação dos Institutos 
Federais, sendo o Seminário 
das Licenciaturas a 
demonstração de força e 
alinhamento do nosso 
Câmpus neste desafio. 

 

Produção acadêmica: 
Desde seu início, foram 
publicados três livros e 
diversos outros trabalhos em 
eventos nacionais e também 
internacionais, refletindo, em 
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parte, a seriedade, 
abrangência e consistência 
do Programa. 

 

------   PIBID em Foco   ------ 
 

Professora Roberta Lima 
Moretti 

Aqui no Campus São 
Vicente, mais 
especificamente no Centro 
de Referência de Jaciara, o 
PIBID atua em duas escolas: 
no próprio IFMT dando 
suporte aos conteúdos de 
Física, Química e Biologia 
no Curso Técnico em Meio 
Ambiente, e na Escola 
Municipal Maria Villany 
Delmontes dando suporte 
aos conteúdos de Ciências 
do Ensino Fundamental. 
Este trabalho é Coordenado 
pela Professora Roberta 
Lima Moretti, que nos 
informa que: 

“Os Institutos Federais tem 
como uma de suas 
finalidades oferecer cursos 
de  formação de professores 
para a educação básica, 
sobretudo nas áreas de 
Ciências e Matemática. No 
IFMT – Campus São Vicente 
são ofertados dois cursos de 
licenciatura atualmente: 
Licenciatura em Ciências da 
Natureza e Licenciatura em 
Ciências da Natureza com 
Habilitação em Biologia.  

Segundo a Professora 
Roberta, o PIBID vem 
contribuir para a formação 
desses profissionais, à 
medida que proporciona aos 
bolsistas o desenvolvimento 
dos saberes docentes com 
viés prático, através da 
vivência no mundo do 
trabalho.  

 

 

Os objetivos do programa 
estão em consonância, 
portanto, com a concepção 
de ser humano expressa no 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional: do “ser-que-
vive-do-trabalho” (Antunes, 
1997). A articulação que o 
PIBID promove entre a 
Licenciatura e a Educação 
Básica oportuniza aos 
bolsistas que vivam o 
ambiente escolar, não 
somente como 
observadores, mas como 
atores, como força de 
trabalho que modifica a 
realidade a partir de ações 
reflexivas. 

Dessa maneira, a 
aprendizagem dos saberes 
docentes acontece dentro 
de um contexto social 
dinâmico, que propicia aos 
bolsistas adquirirem 
experiência, noções e 
habilidades para agir e 
refletir sobre suas ações. A 
conexão entre as diferentes 
modalidades de ensino 
promovida pelo PIBID tem 
gerado bons frutos como a I 
Feira do Conhecimento do 
CRJAC, a IV Feira de 
Ciências da Escola 
Municipal de Ensino 
Fundamental e Educação 
Infantil Maria Villany 
Delmondes e o Itinerário da 

Ciência, levado a mais de 10 
escolas da região. 

Para alcançar bons 
resultados, é imprescindível 
que os bolsistas dediquem 
tempo e esforços, tenham 
seu trabalho supervisionado 
dentro do ambiente escolar e 
recebam orientações de 
profissionais da área de 
Ciências e Pedagogia. A 
realidade dos nossos 
discentes impõe que a 
oportunização desse tipo de 
vivência seja possível 
somente através de 
programas com bolsas. 
Neste aspecto, destaco aqui 
a importância da  existência 
e da permanência do PIBID.” 

 
Professora Lidiana de 
Sousa Silva 
Supervisora na Escola 
Municipal Maria Villany 
Delmondes, a Professora 
Lidiana de Sousa Silva 
Gomes diz ser “possível 
afirmar que melhorar é 
mudar do estado atual, 
indesejável ou insastifatório 
para outro mais relevante, 
mais adequado na melhoria 
do desempenho escolar. É 
nesse intuito que o PIBID, 
juntamente com os gestores 
escolar, articularam projetos 
e ações que viabilizaram um 
ensino com práticas de 
qualidade, garantindo o 
sucesso escolar dos 
discentes.” 

Durante os 4 anos do 
Programa, muitos resultados 
temos alcançado com a 
contribuição dos alunos 
bolsistas, os quais tem dado 
sentido aos ensinamentos e 
aprendizados relacionados 
ao entendimento científico 
de nossos alunos, 
garantindo o direito de 
crianças e adolescentes a 
uma educação de qualidade. 
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As intervenções 
pedagógicas tem sido 
realizadas de maneira 
dinâmica, atrativa e lúdica, 
desenvolvendo senso crítico 
e inúmeros talentos, 
resgatando a autoestima, 
ampliando a capacidade de 
criação dos alunos por meio 
de desafios lançados pelos 
Pibidianos. Durante o 
desenvolvimento foram 
trabalhadas músicas 
escritas pelos alunos de 
acordo com o conteúdo, 
experiências essas que são 
comentadas o tempo todo na 
escola. 

Através desse programa a 
equipe escolar recebe várias 
contribuições para 
elaboração de uma aula 
mais prazerosa, envolvente 
e interativa, possibilitando 
maior motivação do aluno, 
propiciando 
questionamentos, buscas e 
dúvidas de conceitos, que 
despertem seu senso crítico 
em relação aos problemas 
biológicos.” 

------   PIBID em Foco   ------ 

 
Professor Ricardo Souza 
O Professor Ricardo Souza 
está como Supervisor do 
PIBID no próprio IFMT, com 
a Turma de Ensino Médio do 
Técnico em Meio Ambiente, 
onde os Pibidianos realizam 
intervenções programadas 
juntos aos professores dos 
componentes curriculares 
dos subprogramas 
integrantes do PIBID. O 
próprio Professor Ricardo se 
expressa assim: 

“Meu ingresso como 
supervisor do PIBID no 
campus do IFMT São 
Vicente, começou no dia 13 
de Agosto desse ano. Nesse 
curto período, antes de mais 
nada, quero dizer que está 
sendo uma experiência 
fantástica trabalhar nesse 
Programa. Tal entusiasmo 
tem como motivação a 
possibilidade de trabalhar 
diretamente com os alunos 
Pibidianos na práxis da 
docência. 

 

Desde minha entrada no 
Subprojeto Ciências tenho 
visto diversas atividades que 
tem me impressionado, 
tanto pela organização das 
atividades quanto pela forma 
humana de formação que 
esse trabalho proporciona. 
Dito isso, é importante 
destacar a qualidade da 
equipe, desde o 
coordenador geral, local e os 
bolsistas que tenho 
acompanhado; e aqui cabe 
um destaque aos alunos, 
pois são aplicados e 
proativos em seus afazeres. 

Desde o meado do mês de 
setembro muitas atividades 
foram desenvolvidas.  

Essas atividades 
compreendem o estudo da 

obra Liberdade para 
Aprender,  

do teórico da educação Carl 
Rogers, auxílio aos alunos 
do Curso Técnico em Meio 
Ambiente do IFMT-São 
Vicente/Centro de 
Referência de Jaciara 
(CRJAC) na construção de 
resumos expandidos, 
desenvolvimento do 
Itinerário da Ciência em 
diferentes escolas do Vale 
do São Lourenço, 
planejamento do processo 
avaliativo e da premiação 
dos grupos vencedores da I 
Feira do Conhecimento 
promovida nas 
dependências do CRJAC, 
intervenções nos conteúdos 
ementários das disciplinas 
de Biologia, Química e 
Física do referido curso 
técnico, visitas a escola a 
convite de professores para 
realização de intervenção. 

 
Dentre as diversas 
atividades mencionadas 
acima, uma das mais 
importantes que tenho 
vivenciado são as prévias 
que antecedem as 
intervenções em sala de 
aula. Essa intervenção é 
desenvolvida pelos 
Pibidianos no CRJAC e tem 
por finalidade colocar o 
estudante de Licenciatura na 
práxis da docência. Para 
isso, o Professor da 
disciplina escolhe o tema e 
orienta os estudantes sobre 
o desenvolvimento da aula. 
As prévias são um momento 
de apresentação da aula a 
ser ministrada pelo bolsista; 
e é realizada diante dos 
demais alunos e dos 
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professores responsáveis 
pelo subprojeto na 
instituição. 

 

O mais impressionante 
nesse momento prático do 
subprojeto é que após a 
apresentação da prévia, 
todos integrantes do grupo 
podem expressar suas 
contribuições para melhorar 
o desenvolvimento da aula, 
proporcionando o 
crescimento profissional dos 
integrantes através da 
contribuição coletiva. 

Desse modo, a existência do 
subprojeto Ciência nas 
dependências do CRJAC 
propicia uma dúplice 
importância: Contribui para 
formação dos estudantes do 
Curso Técnico em Meio 
Ambiente; e aporta a 
formação acadêmica dos 
estudantes de licenciaturas 
envolvidos no PIBID. 

 
Por isso, de forma prática, a 
continuidade dos 
encaminhamentos 
promovidos pelo Programa 
Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência é de 
suma importância para 
proporcionar a qualidade na 
formação de novos 
profissionais da educação. 

 
------   PIBID em Foco   ------ 

 

A amplitude de trabalhos e 
de possibilidades existentes 
na formação de professores, 
agrega profissionais 
diversos. Em Jaciara, temos 
colaboradores que também 
entenderam que a educação 
não se concretiza apenas 
em sala de aula, mas se 
efetiva a todo instante nos 
corredores, na biblioteca, no 
lúdico, nas atividades 
complementares, nas 
pesquisas. Enfim, além de 
colegas, profissionais da 
educação. 

 

José Márcio Nerone Leite 
No Campus São Vicente, o 
Professor Nerone 
desenvolve um projeto de 
Extensão trabalhando com o 
lúdico, utilizando das 
ferramentas de teatro como 
forma de expressão do 
indivíduo. Tal proposta, 
alcançou os Pibidianos, que, 
dentro de sua carga horária 
semanal, possuem duas 
horas para desenvolver-se. 
Segundo o Professor 
Nerone: 

 

“O ensino do teatro precisa 
oferecer lugar para 
espontaneidade. Nesse 
sentido, propiciar o ver, o 
apreciar, o comentar, o fazer 
e a crítica dos alunos, é 
fundamental. Blot (1982) 
ressalta que existem formas 
diferentes de desenvolver o 

ensino do teatro no ambiente 
escolar e que esse processo 
intenta contribuir ativamente 
com a formação dos 
indivíduos para uma 
possível humanização e que 
isso poderá ser importante 
no processo de formação 
enquanto futuros 
professores. Dessa forma, a 
inserção do teatro no PIBID, 
nos possibilita vivenciar 
outras ideias em conjunto, 
uma vez que ele nos permite, 
ao mesmo tempo, fazer 
parte do coletivo e sermos 
indivíduos cada vez mais 
autônomos. Portanto, o 
teatro pode ser uma arte não 
propriamente como o melhor 
caminho, mas um processo 
de experiências de acesso a 
nós e ao mundo em que 
vivemos.” 

 
 

------   PIBID em Foco   ------ 

 

Gilson Soares de Araújo 

Neste, e em todos os 
eventos, a participação de 
diversos servidores é 
essencial para o bom 
andamento dos trabalhos. 
Grande participante e 
entusiasta das Licenciaturas, 
o Bibliotecário Gilson Soares 
de Araújo trabalha no Centro 
de Referência de Jaciara 
sempre emprestando seus 
serviços às atividades 
institucionais. Sobre o 
evento das Licenciaturas, 
Gilson, assim se expressou: 
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“Pra mim está sendo um 
prazer fazer parte da equipe 
CRJAC. Digo está,  porque 
participo ativamente em 
vários processos, trabalhos 
e outros mais. Gosto de ser 
útil e o simples fato de poder 
participar na construção de 
conhecimento da nossa 
comunidade me deixa 
extremamente satisfeito. 

Participar do evento dos 
Seminários das 
Licenciaturas, PIBID e LCN 
me proporcionou um 
enriquecimento profissional 
e pessoal grandioso, e 
modéstia à parte, afirmo que 
nosso evento foi um sucesso, 
aliás está sendo um sucesso, 
pois ele continua, afinal de 
contas agora temos ISSN, 
rsrsrs... temos que manter 
nossa periodicidade. Já 
estou até bolando algumas 
ideias para o próximo... Mas 
é isso pessoal, agradeço 
imensamente a confiança 
depositada em mim e espero 
estar correspondendo a 
altura. Abraços!” 

Na fala do Gilson 
percebemos passado, 
presente e futuro. Nossa 
história tem permitido olhar 
para frente com confiança, 
inclusive na perspectiva de 
extrapolar as fronteiras do 
IFMT, pela conquista e 
visibilidade externa que 
temos através do ISSN. 
 
------   PIBID em Foco   ------ 
 
Nesta sessão, o espaço se 
abre para eles, os Pibidianos, 

jovens que acreditam na 
profissão docente, jovens 
que a cada instante 
desvendam um novo olhar 
sobre a educação, o aluno, a 
práxis pedagógica, as 
limitações e também as 
maravilhosas oportunidades 
que a academia proporciona. 

 

 
Pibidianos: Bruno Santos 
e Paula Fabris 
Antes de cada intervenção, é 
elaborado pelos Pibidianos o 
Plano de Aula. Após a aula, 
é confeccionado o relatório, 
de onde podemos extrair 
algumas preciosidades, 
como exposto a seguir pelo 
Bruno e pela Paula. 

 
 

“Houve enorme participação 
dos alunos do 6° Ano B e 
melhoria do conhecimento 
que eles têm sobre o tema. A 
revisão foi bem participativa. 
Por já terem participado de 
uma intervenção sobre o 
sistema solar, os alunos já 
tinham conhecimento sobre 
o tema, o que foi bom para 
nós, pois assim eles 
participaram mais e 
expuseram o que já sabiam 
através de comentários e 
diálogos. Durante a 
intervenção os estudantes 
prestaram bastante atenção, 
perguntavam a todo o 
momento e cada aluno 

queria fazer o seu próprio 
comentário. A construção do 
conhecimento teve 
participação essencial dos 
alunos que tinham suas 
ideias prévias 
contextualizadas no livro 
didático, que contribuíram 
para o andamento da aula, 
todos surpreenderam-se 
com algumas informações 
exemplificadas dos tópicos 
abordados e por alguns 
momentos era perceptível a 
motivação sendo solidificada 
ao longo da intervenção. 

No término da aula, foi 
visível a construção do 
conhecimento e motivação 
dos alunos para obterem 
mais informações sobre a 
aula. As perguntas foram 
elaboradas para que em sala 
fosse obtido respostas 
interativas, curiosidades. 
Ocorreu interação suficiente 
entre alunos e professora, 
possibilitando melhor 
visibilidade desse assunto 
tão vasto e enigmático aos 
olhos humanos.” 
 
------   PIBID em Foco   ------ 

 

Pibidiana: Glleyce Kelly 
Dos Santos Chaves 
A aluna Glleyce Kelly dos 
Santos Chaves já possui 
Graduação em Engenharia 
Florestal pelo IFMT, Campus 
Cáceres. Ao mudar para 
Jaciara vislumbrou novas 
oportunidades como 
Graduanda na Licenciatura 
em Ciências com 
Habilitação em Biologia, 
convergindo os dois 
conhecimentos. No PIBID, 
ela atua continuamente e 
relata que: 
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“Participar do PIBID, é algo 
gratificante para mim. Tive a 
oportunidade de ingressar 
no programa no primeiro 
semestre da graduação. 

Apresentei duas 
intervenções, uma de física 
sobre foguetes de garrafas 
pet´s para ensinar 
movimento composto, no 
qual, publicamos um resumo 
expandido; e outra de 
biologia, sobre meiose e 
gametogênese. 

Nos itinerários da ciência, 
participei com o lançamento 
de foguetes, onde os alunos 
ficavam bastante eufóricos 
esperando o momento do 
lançamento, para ver a 
distância que o mesmo iria 
alcançar. 

 

Além das intervenções, 
participei de vários eventos 
científicos, para aumentar 
meus conhecimentos, 
dentre eles, várias jornadas 
científicas, onde publiquei 
resumos e ministrei mini 
cursos. Os olhares para 
publicação foram abertos 
pelo programa e incentivo 
dos coordenadores.” 

------   PIBID em Foco   ------ 

 

Pibidiana: Marcela Tiago 
de Oliveira 
Outra valiosa contribuição 
vem da bolsista Marcela: 

“É sempre bom relatar quão 
importante está sendo o 

PIBID na minha vida 
acadêmica, e participar de 
um Evento tão importante 
como o Seminário das 
Licenciaturas é algo 
maravilhoso. Relatar minha 
experiência no PIBID, em 
especial minha participação 
no teatro, me fez crescer 
como acadêmica e como ser 
humano.  

O teatro apresentado sobre 
as drogas me dá 
oportunidade de tratar um 
assunto tão sério através de 
uma simples peça teatral, 
saber que as pessoas 
entenderam o que 
estávamos transmitindo, 
através dos comentários 
após a apresentação. Estou 
cada vez mais realizada, 
tenho a certeza que o PIBID 
fez toda diferença nessa 
caminhada. Só tenho a 
agradecer!!!” 

------   PIBID em Foco   ------ 

 

Pibidiana: Ana Cláudia 
Neves de Oliveira Freitas 

Muitos de nossos alunos só 
conseguem se dedicar em 
tempo integral à Licenciatura 
e ao PIBID quando 
vislumbram a bolsa do PIBID 
como garantia mínima de 
custear sua rotina de 
estudos. Abrem mão 
temporariamente do 

trabalho remunerado formal, 
para se dedicarem à 
profissão que escolheram. A 
aluna Ana Cláudia relata em 
partes esta realidade: 

“Estou no quarto semestre, 
porém desde o primeiro 
semestre quis entrar no 
PIBID, mas devido ao meu 
serviço não poderia 
participar. Tem um mês que 
eu estou no PIBID e está 
sendo uma experiência boa, 
ótima. Participei de três 
prévias e uma intervenção. 

Na minha primeira prévia 
estava muito nervosa 
mesmo, apesar que a 
apresentação seja comum 
no curso de Licenciaturas eu 
ainda fico nervosa, tive o 
apoio dos colegas em geral. 

 

Teve reunião com todos 
Pibidianos e com os 
professores, teve uma linda 
mensagem para os 
Pibidianos, o Adilson cantou 
um lindo hino, teve alguns 
colegas que não conterão as 
lágrimas, inclusive eu. Cada 
um recebeu uma lembrança 
do dia do professor, linda 
lembrança. 

Na minha primeira 
intervenção para o ensino 
médio pra mim foi 
gratificante. Fora o 
nervosismo, ocorreu tudo 
bem com a ajuda das 
minhas colegas. Que 
experiência boa dar aula de 
física. A intervenção estava 
tão produtiva que o tempo 
passou muito rápido. Os 
alunos interagiram muito 
bem, inclusive vindo ao 
quadro resolver exercícios, 



 
  

 

 

Instituto Federal de Mato Grosso – Campus São Vicente – Centro de Referência de Jaciara 

 

12 de dezembro de 2017  Edição 3, Volume 1 Leone Covari  

sem reclamar. Eu queria 
tanto saber como é dar aula. 
Enfim consegui isso nas 
intervenções. 

Já tinha participado de 
outros seminários da 
licenciatura do IFMT, mas só 
participava à noite. Desta 
vez, por estar no PIBID, 
estive presente de manhã, a 
tarde e a noite, foram três 
dias de experiências, ver 
apresentações de danças, 
seminários e trabalhos 
expostos, tudo lindo, bem 
explicado. Já estou 
esperando o próximo 
seminário das licenciaturas 
do IFMT.” 

 

------   PIBID em Foco   ------ 

 

Pibidiana: Isnara Maier de 
Almeida 

A bolsista Isnara envolve-se 
semanalmente nas 
atividades do PIBID e ainda 
nos Eventos que acontecem 
frequentemente envolvendo 
as Licenciaturas. Nesta 
Edição, ela nos conta um 
pouco de sua rotina: 

“No decorrer do programa 
desenvolvemos atividades 
essenciais para nos manter 
atentos à profissão docente. 
Em sala de aula é um 
momento de aprendizagem 
tanto aos alunos como para 
nós acadêmicos, ensinar 
ciências, pesquisar, 
perguntar, responder, 
observar particularidades de 
cada aluno, tentar nos por no 
lugar deles, e conversar para 
conhecer um pouco sobre 
sua personalidade, criando 
vínculo acompanhado com 
confiança. Atualmente 
muitos jovens tiram suas 
vidas por bobagens 

relacionada à escola, família, 
amigos, uso da tecnologia, 
ter muitas pessoas e ao 
mesmo tempo não ter 
ninguém. Sabemos que os 
professores não são 
psicólogos, no entanto 
esses adolescentes sentem 
a necessidade de conversar 
com alguém de confiança. O 
PIBID me proporciona uma 
visão do que realmente é ser 
professor. Não somente 
mecanismo de ensinar 
conteúdo, mas também 
preparar para a vida, ter a 
visão do humano complexo, 
cheio de indagações. 

 

Tive experiência com o 
ensino fundamental e agora 
com o ensino médio noto 
que a carência e a 
dependência de conversar 
está em todas as idades até 
mesmo entre nós 
acadêmicos, queremos 
fazer tantas coisas, aprender, 
ensinar, que esquecemos o 
mais importante que somos 
nós.” 

 

------   PIBID em Foco   ------ 

 

Também preparamos uma 
interessante colcha de 
retalhos buscando ampliar o 
horizonte do leitor para 
acontecimentos, trabalhos, 
pessoas que fazem 
acontecer. 

 

 
------   PIBID em Foco   ------ 
 
 
Feira de ciências 
Em outro relato dos 
Bolsistas Ana Paula, Ângela, 
Fernanda, Giulyane, Isnara, 
Nayara, Paula Catiussia, 
Pedro e Stephany, do 
Subprojeto: Ciências – 
Centro de Referência de 
Jaciara – Campus São 
Vicente que teve por 
objetivos:  
- Orientação dos grupos 
para o desenvolvimento das 
apresentações.  
- Motivar a participação dos 
alunos para confecção de 
suas maquetes; e  
- Incentivo ao conhecimento 
científico, percebe-se 
participação ativa dos 
alunos, superando as 
dificuldades com algumas 
dúvidas recorrentes aos 
temas propostos. 

 

Os alunos do 6° Ano ao 9º 
ano desenvolveram a práxis 
pedagógica. Elaboraram um 
roteiro para construção e 
apresentação das 
apresentações. 

Desenvolveram maquetes 
para ilustrar as temáticas. 
Procuraram orientações dos 
Pibidianos assim como a 
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professora Lidiane. Foram 
orientados no laboratório de 

informática e na sala dos 
professores, em horários 
disponíveis pela professora 

de ciência. 

No término da Feira de 
Ciências, foi visível a 
construção do conhecimento 
e motivação dos alunos para 
obterem mais informações 
sobre as apresentações. As 
perguntas foram elaboradas 
para que em sala fosse 
obtido respostas interativas, 
curiosidades. 

Esta metodologia torna-se 
uma devolutiva à 
comunidade e familiares 
como reconhecimento do 
desempenho e envolvimento 
dos alunos, divulgando nas 
mídias locais o excelente 

trabalho realizado pela 
escola. 

 

 

 

 
 
 
Outras contribuições 
Desafiados a se expressar, 
diversos alunos assim o 
fizeram. Merece destaque a 
carta da aluna Julia, 7º ano 
Fundamental de uma das 
escolas parceiras, que 
escreveu : 

“Governo Temer quer cortar 
gastos e anuncia 
reestruturação do PIBID” 

O PIBID (Programa 
Institucional de Bolsas de 
Iniciação a Docência) 
oferece bolsas aos alunos 
que se dediquem ao estágio 

nas escolas públicas, eles 
ajudam em projetos dentro 
das escolas. Na minha 
escola, por exemplo, 
aconteceu a “Feira de 
Ciências”, um projeto 
desenvolvido pelos 
“Pibidianos”, os professores 

de Ciências, de maneira 

indireta os professores de 
outras disciplinas, direção, 
coordenação, e alunos. 
Nessa amostra foram 
abordados vários temas 
como: alimentação; vírus; 
protozoários; sistema 
nervoso; biomas; fases da 
Lua; bactérias; entre outros. 
Participei junto com meu 
grupo do tema: “A Casa 
Sustentável” que aliás foi um 
dos temas ganhadores. Os 
trabalhos foram avaliados 
pelos Pibidianos e por outros 
profissionais e como prêmio 
os alunos que se 
destacaram ganharam um 
passeio. 

Outro ponto muito bom do 
PIBID são as intervenções 
pedagógicas, que nos 
ajudam bastante na fixação 
e entendimento da matéria. 
O programa, com certeza, 
ajuda a ambos, alunos e 
professores, e, Pibidianos, 
eles recebem para nos 
ajudarem e com aulas 
diferentes nos ajudam pois 
nos interessamos mais pela 
matéria quando a aula é 
diferenciada. 

O governo quer fazer vários 
cortes nos gastos, entre eles 
quer cortar o PIBID que, 
como citado acima tem 
ótimos pontos positivos. 
Cortar para que? Para 
arrecadar o dinheiro para 
cobrir “O rombo” no 
orçamento que está em 
média 60 bilhões, e vai 
cortar do conjunto dos 
ministérios por volta de 20 
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bilhões, com isso desejam 
cobrir o déficit fiscal. 

E ai? Pagaremos pelo que 
eles causaram? 

------   PIBID em Foco   ------ 
 

Ocorrido entre 5 e 7 de 
outubro, o Centro de 
Referência de Jaciara 
participou da Jornada 
Científica, com envolvimento 
ativo dos Pibidianos 
contribuindo para o avanço 
pesquisa no IFMT. 

 

 

------   PIBID em Foco   ------ 
 

Fruto do trabalho de nosso 
colega Gilson, temos abaixo 
a lista dos trabalhos 
apresentados durante o 
Seminário das Licenciaturas 
e Seminário Integrador do 
PIBID. 

1. A Física Experimental em sala de 
aula de forma investigativa para 
estudantes Portadores De 
Necessidades Especiais Auditivas; 

2. Construção de Jogo Digital no 
Ensino da Matemática 
proporcionado pelo PIBID; 

3. Enigmas da Geometria: Jogo 
Digital para Ensino de Matemática; 

4. Estatisticartoon: aprendendo 
Matemátcia em uma nova 
perspectiva; 

5. Fanorona Teórico; 
6. Flexibilizando a Geometria na 

Educação Inclusiva dos 
Deficientes Visuais; 

7. Jogo da roleta matemática: a 
prática das operações de forma 
lúdica 

8. Oficina de Google Cardboard 
9. Trilha dos Números Inteiros – O 

PIBID e a contribuição de Jogos do 
processo de aprendizagem 

10. Twister Matemático: Uma 
abordagem diferente no Ensino da 
Matemática 

 

------   PIBID em Foco   ------ 

Como atividade docente 
deve ser precedida de 
planejamento, abaixo vemos 
o Plano de Aula elaborado 
pelos Pibidianos sob 
orientação dos Supervisores. 

 

Igualmente robusta tem sido 

a participação dos 

Pibidianos em outras ações 

Institucionais. 

 

Com as atividades 

desenvolvidas, estimulam 

outros estudantes pela 

carreira do magistério, 

promovem integração entre 

a educação superior e a 

educação básica, participam 

de experiências 

metodológicas, 

desenvolvimento 

tecnológico de objetos 

pedagógicos, práticas 

docentes de caráter 

inovador, estudo e 

superação de problemas 

educacionais de cunho 

técnico ou de 

relacionamento 

interpessoal. Enfim, 

entendem o PIBID como 

porta de acesso à inúmeras 

atividades e oportunidades. 

Falando em oportunidades, 

o mestrado tem sido no 

decorrer dos anos, uma das 

muitas avenidas trilhadas 

por nossos egressos, 

estimulando os atuais a 

também continuar na 

academia, na pesquisa, na 

linha de frente da educação. 

Amanhã, talvez, como 

colegas, no IFMT ou nas 

escolas da rede de ensino. 

------   PIBID em Foco   ------ 

                                 
Centro de Referência de Jaciara 

Pibidianos: Bruno Santos e Paula Fabris. 
Plano de aula: Ciências  Prof.: Lidiana 
Turma: 6º Ano A e B Turno: Matutino 

Tema: 

O Universo e alguns componentes. 

Objetivo Geral: 

Revisar o conteúdo de forma precisa, 
dinâmica e interativa, realizando uma 
aula expositiva para avaliar 
aprendizagem dos alunos. 

Objetivos Específicos: 

- Demonstração do universo e sua 
grandeza. 
- Motivar a participação dos alunos, para 
fixar o conteúdo já construído. 
- Levar os alunos a ter interesse por 
temas relacionados ao universo, para 
que possam se tornar cidadãos mais 
humildes. 
- Incentivo ao conhecimento científico. 
- Gerar reflexões, mesmo que poucas, 
sobre quem são, e onde estão no 
universo, colocando assim uma pequena 
semente nos alunos, que pode ser 
regada e se tornar uma enorme árvore de 
conhecimento. 
- Pegar exemplos de coisas que estão no 
cotidiano do aluno, e relacionar com as 
escalas do sistema solar, para que 
possam assimilar os objetos que já 
conhecem, aos tamanhos dos astros. 

Conteúdo: 

- Universo - Galáxias - Constelações 
- Astros - Sistema Solar  - Terra - Lua 

Metodologia: 

Desenvolvemos uma aula interativa, com 
o auxílio do Datashow, para levarmos o 
tema proposto de forma dinâmica, 
expondo imagens para estimular a 
imaginação dos alunos e a partir das 
ideias que forem surgindo, gerar 
pequenas discussões e resoluções de 
dúvidas que forem surgindo. Utilizamos 
também breves vídeos que mostram 
nosso lugar no universo, estimulando o 
pensamento dos alunos para que 
possam ir além das coisas que 
acontecem no dia a dia. 

Avaliação: 

O aprendizado dos alunos, foi avaliado a 
partir de diálogos e interações que 
ocorreram durante o decorrer da aula. 

Referências: 

USBERCO, João. Livro companhia das 
Ciências – 6º ano. Ed 3º, Editora Saraiva 
(Didáticos) - Grupo Saraiva, 2015. 3 minutos 
que farão você questionar a sua própria 
existência, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=bV6bLPa6b
DE acessado em 21/04/17 às 09:30. 
Cosmos - O pálido ponto azul, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=I5Q9b2erErY acesso em 09/05/17 às 17:40. 

https://www.youtube.com/watch?v=bV6bLPa6bDE
https://www.youtube.com/watch?v=bV6bLPa6bDE
https://www.youtube.com/watch?%20v=I5Q9b2erErY
https://www.youtube.com/watch?%20v=I5Q9b2erErY
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Com a colaboração do Bibliotecário Gilson, vemos ainda a lista dos objetos pedagógicos produzidos 
por Pibidianos e apresentados durante o Seminário Integrador. Ao todo, mais de 450 pessoas se 
inscreveram no Evento, que movimentou aproximadamente 600 pessoas nos seus três dias de 
programação. 

 

Larissa Covari 

Instituto Federal de Mato Grosso – Campus São Vicente – Centro de Referência de Jaciara 

[Digite o endereço da empresa do remetente] 

 

 

 

 

 

 

[Digite o nome do destinatário] 

[Endereço do destinatário] 

 

 

1. A Construção de um Fogão Solar no IFMT- Campus Pontes e Lacerda 

2. Ações de intervenções contínuas e reflexivas da Equipe Multiprofissional do IFMT, Campus Avançado de Guarantã do 
Norte. 

3. Análise da participação dos alunos no Projeto Revisando para o Enem 2017 
4. Análise quantitativa entre os Cursos de Licenciatura e as pesquisas na área de ensino no IFMT 
5. Aplicativo Quick Response (QR Code) no Ensino de Ciências: Utilização em área de recuperação ambiental  
6. Apoio escolar no PIBID Matemática: a experiência de preparar alunos de nonos anos do Ensino Fundamental para a 

Prova Brasil 2017 
7. Atividades práticas e jogos didáticos como ferramenta para auxiliar nos conteúdos de Química no Ensino de Ciências 
8. Avaliação de questionário aplicado no desenvolvimento de projeto de ensino com ênfase à prevenção ao uso de drogas 

lícitas e ilícitas para os residentes do IFMT – Juína 
9. Avaliação sobre a utilização e descarte de pilhas, baterias e lâmpadas por alunos do Ensino Fundamental 
10. Como utilizar o celular como uma ferramenta pedagógica? 
11. Compreendendo a reação química que ocorre no processo da mistura do bicarbonato de sódio e o vinagre, utilizado 

como combustível para o lançamento de foguetes de garrafas pet. 
12. Confecção de jogos para o Subprojeto PIBID de Matemática do IFMT – Campus Juína 
13. Contribuições do PIBID na Escola Paulo Freire 
14. Contribuições do Subprojeto Licenciatura em Ciências da Natureza para a formação dos Licenciandos no ano de 2017. 
15. Construindo um novo olhar no Ensino da Matemática 
16. XII Mostra de Oficinas das Licenciaturas em Ciências da Natureza, do Centro de Referência de Jaciara: 

Operacionalização e avaliação do Evento 
17. Desempenho dos alunos do IFMT – Campus Juína na Olimpíada Brasileira de Matemática de 2016 
18. Desmistificando as Serpentes: Aprendizagem Significativa 
19. Diagnóstico do Perfil dos alunos do 6° Ao 9° Ano em Relação a Matemática na Escola Paulo Freire no Município de 

Juina - Mt 
20. Documentação do Ensino de Física através da imagem 
21. Ensino de Movimento Composto através do lançamento de foguetes de garrafa Pet’s. 
22. Estágio, realidade escolar e o desafio da inclusão: Relato de experiência. 
23. Experiência da solução de bicarbonato de sódio e vinagre para encher um balão. 
24. Feira de Ciências da Escola Municipal Maria Villany Delmondes: Um Relato de Experiência 
25. Formação Continuada de Professores para o Ensino de Matemática: Experiência extensionista 
26. Formação de educadores capacitados na tecnologia educacional moderna. 
27. “O Fractal de Vicsek e a Torre de Hanoi: uma proposta de ensino realizada no IFMT- Pontes e Lacerda”. 
28. Gestão Democrática: a Perspectiva de alguns gestores de uma escola pública estadual do Município de Juína – MT 
29. Gestão democrática na percepção dos gestores. 
30. Hidroponia: uma forma alternativa de plantio 
31. Imitação das cores e sabores: Abordagem sobre aditivos químicos dos alimentos 
32. Inclusão: Importância das mãos que falam. 
33. Introdução à metodologia científica no Ensino Médio utilizando moscas das frutas (dipteras: Tephritoidea) 
34. Introdução da Física no 6º ano do Ensino Fundamental II através da experimentação: Assimilação de conceitos e 

aprendizagem por descoberta. 
35. Itinerário da Ciência: Ação pibidiana em Escolas do Vale do São Lourenço/MT 
36. Jogo Pedagógico e Uso de Paródia para Aprendizagem Significativa no ensino de classificação dos seres vivos 
37. Jogo Pedagógico “o Bingo da Vida”: o uso do lúdico na Aprendizagem Significativa 
38. Modelagens Matemática para a construção de jogos educativos 
39. MST e Educação do Campo 
40. O Ensino de Ciências através do Projeto Alimentação Saudável no terceiro ano do Ensino Fundamental 
41. O Ensino do Teatro como processo educativo no Ensino Fundamental. 
42. O Lúdico presente no Ensino da Matemática 
43. O uso da Poesia como estratégia facilitadora no processo de ensino e aprendizagem do conteúdo Tendências 

Pedagógicas 
44. Os sentidos da Formação Continuada de Professores para o Ensino de Matemática 
45. Paródias como instrumento lúdico na aprendizagem de Química Orgânica 
46. Percepções de Professores de Ciências do Ensino Fundamental Ii, sobre o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) 
47. PIBID na Escola Estadual Doutor Artur Antunes Maciel: Projeto Acelerando 
48. Preparação para a Prova Brasil no PIBID Matemática: Relato de experiência 
49. Produção sustentável de pimentão amarelo e vermelho com o uso de biofertilizante em solo de cerrado 
50. Qual é a importância da contextualização do chocolate no Ensino de Ciências? 
51. Recuperação de Mata Ciliar degradada por mineração 
52. Reflexões sobre a experiência da Oficina de Prática Pedagógica na Licenciatura em Matemática 
53. Refrigerante: uma temática de incentivo no processo de ensino aprendizagem na Disciplina de Ciências 
54. Relato de experiência do início do PIBID na Escola Municipal Paulo Freire 
55. Relato de experiência: Revisando Biologia e Matemática para o ENEM 2016 
56. Um ensaio sobre Epistemologia na Licenciatura em Ciências da Natureza 
57. Uma análise sobre as dificuldades dos alunos da Escola Estadual Doutor Artur Antunes Maciel sobre a Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 
58. Utilizando da resolução de problemas para o Ensino de Função Afim no Ensino Médio 
59. Visão dos alunos da Escola Estadual Doutor Artur Antunes Maciel sobre a tecnologia a favor do Ensino em Matemática 

"Dificuldades no Ensino-Aprendizagem" 


