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A residência pedagógica já é um grande desafio, mas em modo online com certeza 

aumentou. Iniciamos nossas reuniões em meados de agosto, com intuito de nos organizarmos 
e tentarmos pensar em movimentações que melhorassem o momento atual de pandemia e, 
obrigatoriamente de ensino remoto. Nossas reuniões semanalmente foram e são essenciais 
para nossa preparação, assim como ouvir as professoras preceptoras antes de entrarmos na sala 
de aula foi algo que ajudou para os desafios a serem enfrentados. As reuniões também são uma 
rede de apoio, um espaço onde trabalhamos nossos anseios, dúvidas, questões e dividimos 
nossos saberes.  

Começamos a assistir às aulas em outubro e percebemos que precisávamos nos 
aproximar dos alunos e contribuir com as aulas. Assim, iniciamos o nosso projeto “Casei com a 
História”. Nosso projeto consiste em um Instagram voltado para o conteúdo de história, 
principalmente assuntos trabalhados em aulas pelas professoras preceptoras. Temos postagens 
diárias com diferentes modelos, curiosidades e temáticas, mas sempre com conteúdo e de uma 
forma mais descontraída. 

O trabalho em grupo nesse “novo normal” é algo primordial. Poder contar com nossas 
professoras e colegas ajudou muito até aqui. Dividir as tarefas, somar ideias, compartilhar 
conhecimentos, são pontos que o EAD exige da gente. Com certeza a criatividade foi o ponto 
chave nesse momento, estamos constantemente nos reinventando para que os alunos tenham 
o melhor ensino possível. Continuamos pensando em estratégias que nos aproxime dos alunos 
nesse momento em que estamos separados fisicamente. 

A Residência Pedagógica vem contribuindo muito para minha formação como 
professora de História. Poder entrar em uma sala de aula, mesmo que virtualmente, é algo muito 
importante, ter um espaço de troca com alunos, poder dar aulas, ajudar na construção das aulas 
e somar com as professoras preceptoras é algo muito gratificante e com certeza irá me ajudar 
futuramente. O ensino remoto é algo novo para todos, e ter essa experiência ainda na faculdade 
é algo interessante, pois futuramente terei mais facilidade com o uso da tecnologia na sala de 
aula. A troca de conhecimento no momento atual é muito enriquecedora, aprendi coisas que 
nunca imaginaria fazer como, por exemplo, podcasts. As leituras sobre o ensino de história é 
algo essencial para nossa formação de professores, assim tudo que aprendemos com os textos 
e autores podemos aplicar em sala de aula. Com certeza o momento atual irá ficar marcado na 
história e poder fazer parte desse momento aprendendo e compartilhando conhecimentos 
somará imensamente para minha trajetória como professora. 

Nessa trajetória tivemos muitas dificuldades e momentos de desânimo. A falta de 
presença dos alunos é algo que vem sendo o maior desafio. Trazer esses alunos para a aula, ou 
até mesmo chegar até eles, ainda é algo que nos incomoda. Porém, continuamos perseverantes 
nessa caminhada e esperamos dias melhores em que possamos todos estar juntos fisicamente. 
 


