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Resumo 

 

Este trabalho se trata da Descrição da Prática de Ensino Supervisionada (PES), contendo 

experiência de ensino/aprendizagem nos ciclos de ensino que em Portugal correspondem ao 1º Ciclo 

de Ensino Básico e 2º Ciclo de Ensino Básico nas quatro componentes de Matemática, Ciências da 

Natureza, Língua Portuguesa e História e apresenta ainda a utilização de recursos concretos como 

meio facilitador do ensino de geometria para Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 8º e 9º ano do 

ensino fundamental, conforme requerido pelo Instituto Politécnico da Guarda a fim de obtenção do 

título de Mestre em Ensino do 1º e 2º Ciclos da Educação Básica. 

Objetivo deste trabalho foi propor métodos e técnicas que inovem o ensino da matemática no 

ensino fundamental na U.E.B. (Unidade de Educação Básica) Professor Sá Valle e Rubem Teixeira 

Goulart; apresentar a experiência de alunos nas aulas de matemática antes e após o uso de novas 

tecnologias; expor novas ferramentas tecnológicas e pedagógicas para o ensino da matemática e 

analisar o desempenho dos alunos após a aplicação de novas ferramentas educacionais. 

Na busca pelas aplicações de medidas inovadoras no ensino da matemática, observou-se, por 

meio da experiência da sala de aula, que mais do que essencial para um aprendizado eficiente, a 

inovação na técnica do ensino é mandatória para garantir absorção do conteúdo que é passado e como 

este ira contribuir na vida e no interesse dos alunos pelas matérias tecnológicas. 

Ficou claro, que as inovações e metodologias utilizadas foram cruciais para apreensão do 

conhecimento passado aos alunos, que estes aplicaram seus conhecimentos no desenvolvimento de 

problemas relacionados ao tema. 

 

Palavras chave: Prática de Ensino. Inovação tecnológica. Ensino de Matemática. 
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Abstract 

 

This paper deals with the description of Supervised Teaching Practice, containing teaching / 

learning experience in the 1st, 2nd, 3rd and 4th cycles and present the use of specific resources as a 

facilitator in the teaching of geometry for youth and adult education from the 8th and 9th grade of 

elementary school, as required by the Polytechnic Institute of Guarda in order to obtain the Master's 

degree in Education 1st and 2nd cycles of Basic Education. 

Objective of this study was to propose methods and techniques to innovate the teaching of 

mathematics in elementary school in U.E.B. Professor Sá Valle and Rubem Teixeira Goulart; present 

the students experience in math classes before and after the use of new technologies; expose new 

technological and pedagogical tools for teaching mathematics and analyze student performance after 

the application of new educational tools. 

In the search for applications of innovative measures in mathematics education, it was 

observed through the classroom experience that more than essential for effective learning, innovation 

in teaching technique is mandatory to ensure absorption of the content that is teached and how this 

will contribute to the life and interests of students by technological materials. 

It was clear that innovations and methodologies used were crucial to apprehension of past 

knowledge to students, they applied their knowledge in the development of problems related to the 

topic. 

 

Keywords: Teaching Practice. Technologic innovation. Mathematics Teaching. 
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Introdução 

 

A matemática é um campo de regularidade e coerência que desperta o interesse e estimula 

a capacidade de projetar, prever e abstrair. Favorece a formação do pensamento e desenvolve o 

raciocínio lógico.  

Fazem parte da vida das pessoas as experiências mais comuns como contar, comparar, 

etc. O cálculo de salários, os pagamentos, ou as trocas comerciais na organização das mais variadas 

atividades. É um instrumento crucial para diversas áreas, pode ser utilizada, tanto em estudos ligados 

às ciências naturais como às ciências sociais, e ainda faz parte da composição musical, artes e 

esportes. 

Dessa forma, a potencialidade da matemática deve ser explorada de forma completa 

desde o ensino fundamental. Para tanto, é importante que ela desempenhe seu papel na formação de 

capacidades intelectuais. 

O ensino da matemática costuma apresentar duas facetas, de um lado a construção do 

trabalho em uma área de conhecimento essencial, do outro, o descontentamento diante de possíveis 

resultados negativos obtidos com frequência em relação a aprendizagem. 

Sua importância se suporta no fato de que a matemática desempenhe papel categórico, 

pois funciona como instrumento essencial na construção de conhecimentos em outras áreas 

curriculares, ainda vai interferir na formação de capacidades intelectuais, na concepção do pensamento 

e na agilidade do raciocínio dedutivo do aluno. 

O estudo da insatisfação de alunos revela que existem problemas, como a necessidade de 

reverter um ensino centrado em procedimentos mecânicos, sem interação com a realidade, e quando a 

matemática é desprovida de significados, este perde seu interesse. Há urgência em reformular os 

objetivos, realinhar conteúdos e estudar métodos que a torne interessante para os alunos. 

Nos dias de hoje é fundamental refletir sobre a forma em que os professores vêm 

desenvolvendo as práticas pedagógicas de Matemática na sala de aula. De forma geral, o ensino de 

matemática está imerso em problemas arrolados às metodologias e técnicas desenvolvidas para a 

aplicação de conteúdos escolares (Silva, 2015). 

A matemática está entre as principais matérias para a formação do aluno e da sociedade, 

pois estabelece uma relação entre o cotidiano e a vida social, no entanto, é fundamental que os alunos 

tenham contato com a matéria a partir das séries iniciais e que tenha um currículo atualizado e 

contextualizado com sua realidade (Santos, 2013). 

Currículo escolar tem uma definição muito mais ampla nos dias atuais, inclui conteúdos, 

propósitos, métodos e métodos de avaliação. É o conjunto de conhecimentos disponíveis na escola. 

Uma mudança curricular, portanto, não é apenas em inserir conteúdos, mas a presença de uma nova 

proposta metodológica, nova abordagem ou novo processo de avaliação (Búrigo et al., 2012). 



 

 

Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico – José Manoel Dias Sá Página 11 

A tomada de decisões ante de questões sociais e políticas podem também depender da 

interpretação de elementos complexas, como dados estatísticos e índices noticiados pelos meios de 

comunicação. Dessa forma, para exercer a cidadania, é necessário “calcular, medir, raciocinar, 

argumentar e tratar informações estatisticamente” (Brasil, 1996). 

As dificuldades de alunos e professores no processo ensino/aprendizagem da matemática 

são diversas e comumente conhecidas. O aluno possui limitações na compreensão da matéria da forma 

que lhe é passada, podendo, muitas vezes, ser reprovado, e quando aprovado, pode haver problemas na 

continuidade do aprendizado, o que compromete qualidade. E a matemática é a matéria de maior 

índice de repetência, e leva ao fracasso escolar e abandono (Santos et al., 2013). 

É consenso que a educação no Brasil está em crise, em especial a escola pública, que 

pode não estar cumprindo sua função na formação de cidadãos independentes, em condições para o 

mercado de trabalho e socialmente integrados, dessa forma, esse estudo pretende avaliar o impacto de 

tecnologias e inovações integradas ao ensino da matemática. 

Diante disso, evidencia-se a necessidade de mudanças na forma de abordar os conteúdos 

de matemática. Neste sentido, é necessário incentivar novas metodologias educacionais a fim de atrair 

o interesse e facilitar o entendimento do aluno.  
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Capítulo 1 – Enquadramento Institucional 
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1 Caracterização do Meio 

 

1.1 A cidade de São Luís, Maranhão 

 

São Luís é um município brasileiro, e a capital do estado do Maranhão. É a única cidade 

brasileira fundada por franceses, no dia 8 de setembro de 1612, tendo sido posteriormente invadida por 

holandeses. Em seguida, foi colonizada pelos portugueses. Localiza-se na ilha de Upaon – Açu, no 

Atlântico Sul, entre as baías de São Marcos e São José de Ribamar. Em 1621, quando o Brasil foi 

dividido em duas unidades administrativas, Estado do Maranhão e Estado do Brasil, São Luís foi a 

capital da primeira unidade administrativa. 

A capital maranhense tem um desenvolvido setor industrial por conta de grandes corporações 

e empresas de diversas áreas que se instalaram na cidade pela sua privilegiada posição geográfica entre 

as regiões Norte e Nordeste do país, seu litoral estrategicamente localizado bem mais próximo de 

grandes centros importadores de produtos brasileiros como Europa e Estados Unidos, o que permite 

economia de combustíveis e redução no prazo de entrega de mercadorias provenientes do Brasil pelo 

Porto de Itaqui, que é o segundo mais profundo do mundo e um dos mais movimentados, sofisticados 

e bem estruturados para o comércio exterior no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagem aérea de São Luís, Maranhão. Fonte: EMBRATUR. 

 

A cidade está ligada ao interior do estado por meio de uma linha férrea e também aos estados 

vizinhos do Pará, Tocantins e Piauí o que facilita e barateia a escoação agrícola vinda do interior do 

país para o porto de Itaqui, sendo que, com a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, a cidade vai estar 

interligada a todas as regiões brasileiras por ferrovias. Por rodovia, a ilha já é servida pela BR-135, 

que a liga ao continente e, por ar, conta com o Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, 

com capacidade de atender mais de um milhão de passageiros por ano e que já opera com demanda 

quase saturada pelo movimento intenso de passageiros não somente da cidade de São Luís, mas 
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também por servir como porta de entrada, por ser o maior e mais movimentado aeroporto próximo ao 

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. 

 

1.2 Unidade de Educação Básica Rubem Teixeira Goulart 

 

O nome desta Unidade de Educação Básica é Rubem Teixeira Goulart, com o endereço do seu 

pólo na rua 06, nº 50, conjunto Centaurus, Cohab – Anil III, com nível de atuação em Ensino 

Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. 

A Escola possui está denominação em homenagem ao professor de Educação Física da Escola 

Técnica Federal do Maranhão.  

Quanto à comunidade escolar, a Escola se encontra no bairro Cohab, que é um bairro de zona 

urbana de São Luís, tendo em seu entorno bairros com situação econômica e social semelhante, ou 

seja, que acolhem uma população de classe variada entre média-alta, média-baixa e baixa, porém nem 

todos estão inseridos na cultura da leitura e escrita. 

Quanto às atividades educacionais, a escola desenvolve além das previstas na grade curricular, 

outras de cunho artísticos culturais, envolvendo toda a comunidade. 

No aspecto sócio econômico, urbano e assistência social, a Cohab possui um terminal de 

integração de ônibus, shoppings, salões de beleza, supermercados, farmácias, igrejas, hospital e 

maternidades, comércios de toda natureza, uma feira de alimentos que abastece a população dessa área 

e circunvizinhança.  

A U.E.B. Professor Rubem Teixeira Goulart, oferece seus serviços educacionais à comunidade 

local e adjacências, por mais de 10 anos, atendendo a Educação Básica nas modalidades de Ensino 

Fundamental, incluindo o Ciclo de Alfabetização obedecendo a nova proposta de ampliação para nove 

anos respaldado pela Lei 11274/06, além da Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: UEB Rubem Teixeira Goulart (Fonte Própria). 
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Ela foi inaugurada em 09 de fevereiro de 2004, criada pela Lei nº 4.399, de 26/11/04, 

atendendo inicialmente alunos de 2º a 7º anos do Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação 

de Jovens e Adultos (EJA - 1º segmento) e Regularização de Fluxo (6º/7º anos / noturno). 

Estendeu-se em 2005 até ao 8º ano do Ensino Fundamental com Regularização e Fluxo (6º/7º 

e 8º/9º anos) no vespertino, e, no noturno EJA (8º/9º anos). Neste mesmo ano, com a demanda de 

alunos, foi necessária a criação de um anexo para atender os excedentes de 2º à 5º anos. 

Em 2006, funcionou com todas as séries de 2º ao 9º anos do Ensino Fundamental e as demais 

modalidades. 

Com a resolução nº. 12/05, do Conselho Municipal de Educação, de 19/09/2005, tem 

reconhecido seu Ensino Fundamental de 2º a 9º ano Regular e na modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos, I e II segmentos. Essa resolução também convalida todos os estudos desde sua implantação. 

Atualmente, em 2015, a U.E.B. Professor Rubem Teixeira Goulart apresenta em seu quadro, o 

seguinte quantitativo de alunos e alunas: no matutino 532, vespertino 656, noturno 202 incluindo os 

anexos, com 63 professores e professoras. 

Além do quadro de pessoal administrativo e pedagógico que está distribuído da seguinte 

forma: 01 Diretora geral, 01 Diretora Adjunta, 01 Secretária, 05 Coordenadores Pedagógicos, 01 

Coordenador de Anexo, 19 administrativos, 06 vigias, 04 porteiros. 

Ressaltamos que, a maioria dos professores e professoras no total de 48 possui cursos de 

formação superior, sendo 8 com curso em andamento e somente 8 com o magistério adicional.  

A estrutura física do prédio polo se dá em harmonia com uma arquitetura moderna baseado em 

novo padrão de escola da rede Municipal de Ensino, de acordo com o memorial descritivo tem-se uma 

área, onde possui as seguintes dependências:  

 

 12 salas de aulas 

 01 Biblioteca 

 01 Secretaria 

 01 Sala de Professores 

 01 Depósito de merendas 

 01 Cozinha 

 01 Depósito de material 

 06 Banheiros 

 01 Pátio 

 01 Refeitório  

 01 Laboratório de Informática 

 01 Quadra Poliesportiva 

 01 Vestiário 
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Atualmente, quanto ao número de professores trabalhando, temos a seguinte disposição por 

ciclos: 

 

 1º Ciclo: 06 professores 

 2º Ciclo: 06 professores 

 3º Ciclo: 20 professores 

 4º Ciclo: 20 professores 

 

Quanto ao número de salas de aula funcionando atualmente, temos: 

 

 1º Ciclo: 06 salas 

 2º Ciclo: 06 salas 

 3º Ciclo: 06 salas 

 4º Ciclo: 07 salas 

 

Atualmente, o número de alunos matriculados por ciclos, temos: 

 

 1º Ciclo: 156 alunos 

 2º Ciclo: 187 alunos 

 3º Ciclo: 236 alunos 

 4º Ciclo: 243 alunos 

 

1.3 Unidade de Educação Básica Professor Sá Valle 

 

 

Figura 3. Unidade de Educação Básica Professor Sá Valle (Fonte Própria). 
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A Unidade Integrada Professor Sá Valle surgiu de um abaixo assinado feito pela comunidade 

do bairro do Anil, que reivindicava a construção de uma escola para atender alunos até a 8ª série do 

Ensino Fundamental. Realizou-se, então a fusão de três grupos escolares que funcionavam num 

casarão na Av. Casemiro Júnior, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Jansen Muller no 

turno matutino, Jaime Tavares, no vespertino e Rio Anil no noturno), surgindo então o Ginásio Profº 

Sá Valle, criado pela Lei Municipal nº 1.774 de 03 de outubro de 1967, na gestão do prefeito Epitácio 

Cafeteira, ampliando-se desta forma o atendimento para até a 4ª série do antigo ginásio, hoje 8ª série 

do Ensino Fundamental. Sua primeira diretora foi a Profª Conceição de Maria Bandeira de Melo 

Rodrigues.  

No ano de 1985 foi construído o atual prédio em terreno da antiga Fábrica Rio Anil, na Rua da 

Companhia, s/nº, na então administração do prefeito Mauro Fecury. 

O nome dado à escola foi em homenagem ao Profº José Ribamar Ribeiro de Sá Valle, pelos 

relevantes serviços prestados à educação, ao jornalismo, bem como por ter sido um dos expoentes da 

cultura maranhense. Foi professor do Liceu Maranhense, de onde também foi Diretor, escreveu vários 

livros didáticos sobre a Geografia e a História do Maranhão e da Ilha de São Luís, adotados durante 

muitos anos pelas escolas locais. Como jornalista, escreveu em jornais de destaque na época, como: 

Folha do Povo, A Pacotilha, A Hora e O Imparcial. 

Atualmente, a escola possui uma diretora geral, a pedagoga Maria José Cavalcante de Souza, 

dois diretores adjunto, uma secretária e possui o seguinte corpo de funcionários para atendimento dos 

seus 2.006 alunos: 

✔ Turno matutino – 21 (vinte e uma) turmas de 5ª a 8ª série num total de 833 (oitocentos e 

trinta e três) alunos, 41 (quarenta e um) professores, 2 (dois) coordenadores pedagógicos, 5 

(cinco) agentes administrativos, 4 (quatro) vigilantes, 3 (três) auxiliares de serviços diversos e 

2 (dois) vigias. As turmas têm a seguinte distribuição: 

 5ª série – 7 (sete) turmas com 282 (duzentos e oitenta e dois) alunos; 

 6ª série – 6 (seis) turmas com 252 (duzentos e cinquenta e dois) alunos; 

 7ª série – 5 (cinco) turmas com 166 (cento e sessenta e seis) alunos; 

 8ª série – 3 (três) turmas com 119 (cento e dezenove) alunos. 

✔ Turno vespertino – 21 (vinte e uma) turmas de 1ª a 4ª séries num total de 707 (setecentos e 

sete) alunos, 21 (vinte e uma) professoras, 1 (uma) coordenadora pedagógica, 4 (quatro) 

agentes administrativos, 3 (três) vigilantes, 3 (três) auxiliares de serviços diversos e 2 (dois) 

vigias. As turmas têm a seguinte distribuição: 
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 2ª etapa – 5 (cinco) turmas = 134 (cento e trinta e quatro) alunos; 

 3ª etapa – 6 (seis) turmas = 172 (cento e setenta e dois) alunos; 

 3ª série – 5 (cinco) turmas = 181 (cento e oitenta e um) alunos; 

 4ª série – 5 (cinco) turmas = 199 (cento e noventa e nove) alunos. 

✔ Turno noturno – 19 (dezenove) turmas num total de 664 (seiscentos e sessenta e quatro) 

alunos, atendidos por 30 (trinta) professores, 2 (duas) coordenadoras pedagógicas 4 (quatro) 

agentes administrativos, 4 (quatro) vigilantes, 4 (quatro) auxiliares de serviços diversos, 2 

(dois) vigias. As turmas têm a seguinte distribuição: 

 

 1ª fase (alfabetização) – 1 (uma) turma = 19 (dezenove) alunos; 

 2ª fase (1ª e 2ª séries) – 2 (dois) turmas = 42 (quarenta e dois) alunos; 

 5ª e 6ª séries (Etapa I) – 3 (três) turmas = 117 (cento e dezessete) alunos; 

 7ª e 8ª séries (Etapa II)– 3 (três) turmas = 107 (cento e sete) alunos. 

 

O espaço físico da escola é amplo, com um estacionamento, dois pátios internos e área nos 

fundos, isolada por muro. A escola possui um laboratório de informática em pleno funcionamento da 

sua capacidade instalada, atendendo frequentemente aos alunos acompanhados de seus respectivos 

professores. Possui uma quadra poliesportiva coberta e biblioteca ampla. As salas encontram-se em 

boas condições de uso. Os banheiros (três para alunos e um para funcionários) apresentam boa 

higienização e conservação. A escola possui ainda um refeitório, uma sala da direção, uma sala da 

coordenação, uma sala para professores, uma secretaria, um arquivo, dois almoxarifados e uma 

cozinha. Todos os móveis e utensílios estão em boas condições de uso. 

 

1.3  Caracterização das turmas 

 

1.3.1 Caracterização do 8º ano A – Matutino - Unidade de Educação Básica Professor Sá Valle 

 

A turma é constituída por trinta alunos, sendo dezessete meninas e treze meninos (Gráfico 1). 

No momento, junto com os demais professores, identificamos aproximadamente quinze alunos que 

precisavam de acompanhamento pedagógico contínuo, por parte dos profissionais da área 

educacional, destes quinze alunos, houve um consenso entre os professores, à necessidade de 

acompanhamento com outros profissionais, como psicólogos ou psicanalistas. 
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Gráfico 1. Idade por gênero de alunos do 8º ano A, Matutino. 

 

Mediante vários dias de trabalho com esses alunos, e com a companhia e diálogo com os 

colegas que estavam inseridos no contexto educacional desta escola, sem critério cientifico 

propriamente dito, pudemos identificar alguns fatores gerais inibidores e facilitadores do processo de 

ensino/aprendizagem. Baseado simplesmente na convivência mutua entre os agentes do processo de 

aprendizagem. Nos quais se destacam: 

● Dez alunos com dificuldades de concentração e atenção; 

● Vinte alunos com falta de hábitos de estudo e métodos de trabalho; 

● Dois alunos com comportamentos perturbadores do bom funcionamento da aula; 

● Ritmos de trabalho diferenciados entre os alunos; 

● Aproximadamente vinte alunos com dificuldades de aprendizagem; 

● Três alunos sem qualquer identificação com os seus colegas. 

Em relação aos fatores facilitadores foram referidos: 

● Assiduidade e pontualidade da maioria dos alunos; 

● Bom ambiente entre os professores, supervisores, direção e os alunos; 

● Aproximadamente vinte alunos, efetuavam os trabalhos de casa, o que facilitava a 

aquisição dos conteúdos; 

● Os alunos aceitavam bem as atividades propostas, com raras exceções; 

● Boas condições da sala de aula: ventilação, luminosidade, e alguns materiais; 

● Lanche para alunos e todos os profissionais, no intervalo do terceiro para o quarto 

horário. 

Conforme questionários aplicados junto aos alunos e uma conversa com todos os alunos 

desta turma, pode-se verificar que o meio sócioeconômico é muito diferenciado. O grau de estudos 

dos pais predominantemente é o Ensino Fundamental. Mas tínhamos também alguns com o Ensino 

Médio, e dois com o Curso Superior. 
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Existiam grandes diferenças individuais ao nível cultural, social e ao nível do ritmo de 

aprendizagens e do ritmo de trabalho. Levando também em consideração que havia alguns alunos 

que não moravam no bairro Anil, vindos de outros bairros circunvizinhos e de cidades que fazem 

parte da região metropolitana de São Luís, como São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, 

todos utilizando o transporte público da região metropolitana. 

Temos como fatores marcantes, na vida dos alunos, desta turma, o fato de seus pais, na sua 

grande maioria, serem trabalhadores braçais, com remuneração baixa, sem o devido tempo para o 

acompanhamento escolar recomendado, deixando para a escola este papel, quase que na sua 

exclusividade, prova deste fato, é quando por algum motivo, não ser possível existir aulas, os pais 

ficarem sem o que fazer com seus filhos, sabendo que não possuem outros locais para estarem, já que 

estão bastante ocupados com seus afazeres. Tais pais atribuem esta falta de tempo e dedicação, à 

baixa formação acadêmica, impossibilitando conhecerem os conteúdos trabalhados em sala de aula, e 

pelo próprio tempo destinado aos seus trabalhos seculares. 

A distribuição dos alunos pela sala de aula foi definida pelos professores titulares das 

disciplinas, juntamente com o supervisor do turno matutino. Levando em consideração alguns itens 

importantes, como estatura, dificuldade na visão e os tipos de comportamentos e relacionamentos, 

sempre dando prioridade às primeiras cadeiras a estes. Porém, existem trocas nesta distribuição 

durante alguns dias e de acordo com algumas das atividades realizadas. Geralmente, os alunos eram 

colocados enfileirados, sendo um aluno por cadeira, e em alguns momentos eram desfeitas as fileiras, 

e estes eram dispostos em círculo ou semicírculo, para facilitar o andamento das atividades propostas 

pelo professor. 

 

1.3.2. Caracterização do 8º ano B – Matutino – Unidade de Educação Básica Professor Sá 

Valle 

 

A turma é constituída por trinta e dois alunos, sendo dezessete meninas e quinze meninos 

(Gráfico 2). Sendo que aproximadamente onze alunos, conforme constatação feita pelos professores, 

alguns alunos precisavam de certo tipo de acompanhamento profissional da área de educação, como 

psicopedagogo ou psicólogo, mas no momento presente a rede municipal de educação não 

disponibilizava de materiais humanos suficientes para este serviço. 
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Gráfico 2. Idade por gênero de alunos do 8º ano B. Matutino. 

 

O convívio periódico com os alunos facilitou a observação de fatos recorrentes em suas 

vidas. Fatos estes que foram analisados com a ajuda dos demais professores e o supervisor do turno 

matutino. Apresentamos alguns fatores gerais inibidores e facilitadores do processo de 

ensino/aprendizagem na vida dos alunos. Nos quais se destacam: 

● Mais ou menos a metade dos alunos tinha dificuldades de concentração e atenção; 

● Vinte e cinco alunos com falta de hábitos de estudo e métodos de trabalho; 

● Cinco alunos com comportamentos perturbadores do bom funcionamento da aula; 

● Ritmos de trabalho diferenciados entre os alunos; 

● Dez alunos com dificuldades de aprendizagem; 

● Quatro alunos sem qualquer identificação com os seus colegas. 

 

Em relação aos fatores facilitadores foram referidos: 

 

● Assiduidade e pontualidade de aproximadamente vinte e cinco alunos; 

● Bom ambiente entre os professores, supervisores, direção e os alunos; 

● Aproximadamente vinte e cinco alunos, efetuavam os trabalhos de casa, o que facilitava a 

aquisição dos conteúdos; 

● Os alunos aceitavam bem as atividades propostas, principalmente as que relacionavam com 

suas realidades; 

● Boas condições da sala de aula: ventilação, luminosidade, e alguns materiais; 

● Lanche para alunos e todos os profissionais no intervalo dos horários, basicamente às 

09h45min. 

Conforme questionários aplicados junto aos alunos e uma conversa com os oito alunos desta 

turma, pode-se verificar que o meio sócioeconômico é muito diferenciado. O grau de estudos dos 
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pais predominantemente é o Ensino Fundamental e Médio, e três casos de Ensino Superior. 

Existiam grandes diferenças individuais ao nível cultural, social e ao nível do ritmo de 

aprendizagens e do ritmo de trabalho.  

Dentre outros fatores, que observamos essa desigualdade, o que nos chama bastante atenção, 

são os casos de problemas que os alunos trazem de casa, influenciarem seus comportamentos e 

desempenho em sala de aula. Relatos feitos pelos próprios alunos, muitas das vezes não confirmados 

pelos pais, revelam essa relação entre família e escola. Geralmente quem vinha de família 

problemática, tinha uma grande chance de criar problema na escola, principalmente quando houve 

registros de crises familiares. Neste momento sentimos muita falta de profissionais especializados no 

sistema educacional, para colaborarem com a resolução ou amenização dessa situação. 

A distribuição dos alunos pela sala de aula foi definida pelos professores titulares e pelo 

supervisor do turno matutino, levando em consideração principalmente as dificuldades de visão e 

estatura. Dando sempre as primeiras cadeiras para alunos com essas dificuldades. Sendo que essa 

disposição dos alunos variava de acordo com as atividades propostas pelos professores, como a 

transformação em círculos ou semicírculos, sendo acondicionado um aluno por cadeira. 

 

1.3.3. Caracterização do 6º/7º ano - EJA Noturno – Unidade de Educação Básica Rubem 

Teixeira Goulart 

 

A turma é constituída por oito alunos, sendo quatro do sexo feminino e quatro do sexo 

masculino. Sendo que cinco destes precisavam de acompanhamento pedagógico, mas no momento a 

Instituição não dispunha de profissionais para este serviço. 

 

 

Gráfico 3. Idade por gênero de alunos do 6º/7º ano, EJA Noturno. 

 

Conforme informação dos professores titulares da turma ficaria difícil, fazer uma análise 
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precisa dos alunos, pois o índice de faltas é muito grande, devido serem já adultos e por terem 

atividades profissionais durante o dia, já que as aulas são no turno noturno. De acordo com o que foi 

afirmado, foi encontrar nos alunos, alguns fatores gerais inibidores e facilitadores do processo de 

ensino/aprendizagem. Nos quais se destacam: 

● Três alunos com dificuldades de concentração e atenção; 

● Os oito alunos com falta de hábitos de estudo e métodos de trabalho; 

● Um aluno com comportamentos perturbadores do bom funcionamento da aula; 

● Ritmos de trabalho diferenciados entre os alunos; 

● Os oito alunos com dificuldades de aprendizagem; 

● Dois alunos sem qualquer identificação com os seus colegas. 

 

Em relação aos fatores facilitadores foram referidos: 

 

● Assiduidade e pontualidade de aproximadamente cinco alunos; 

● Bom ambiente entre os professores, supervisores, direção e os alunos; 

● Aproximadamente cinco alunos, efetuavam os trabalhos de casa, o que facilitava a 

aquisição dos conteúdos; 

● Os alunos aceitavam bem as atividades propostas; 

● Boas condições da sala de aula: ventilação, luminosidade, e alguns materiais; 

● Lanche para alunos e todos os profissionais antes do início das aulas. 

Conforme questionários aplicados junto aos alunos e uma conversa com os oito alunos desta 

turma, pode-se verificar que o meio sócioeconômico é muito diferenciado. O grau de estudos dos 

pais predominantemente é o Ensino Fundamental. 

Existiam grandes diferenças individuais ao nível cultural, social e ao nível do ritmo de 

aprendizagens e do ritmo de trabalho.  

O fator diferencial, encontrado na sala, é que, como é um ensino de jovens e adultos, a sua 

grande maioria são trabalhadores. Quando chegam à Escola, já estão cansados, e almejando já chegar 

a suas residências. Isso para alguns, serve como mais o motivo para continuarem estudando, visto 

que deseja um dia melhorar de vida, mudando o estado de estudantes e trabalhadores braçais. 

A distribuição dos alunos pela sala de aula foi definida pelos professores titulares e pelos 

próprios alunos, levando em consideração principalmente as dificuldades de visão e estatura. Sendo 

que essa disposição dos alunos variava de acordo com as atividades propostas pelos professores, 

como a transformação em círculos ou semicírculos, sendo acondicionado um aluno por cadeira.  

 

1.3.4. Caracterização do 8º/9º ano EJA Noturno – Unidade de Educação Básica Rubem 

Teixeira Goulart 
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A turma é constituída por oito alunos, sendo quatro do gênero feminino e três do gênero 

feminino (Gráfico 4). Sendo que quatro destes precisavam de acompanhamento pedagógico, mas no 

momento a Instituição não dispunha de profissionais para este serviço. 

 

 

Gráfico 4. Idade por gênero de alunos do 8º/9º ano EJA Noturno. 

 

Conversamos com alguns professores da turma, principalmente os de Língua portuguesa e de 

Matemática, e presenciamos na realidade, que ficaria muito difícil, fecharmos um perfil autêntico da 

turma, devido ao número excessivo de faltas e a falta da devida justificação. De acordo com suas 

falas, foi possível encontrar nos alunos, alguns fatores gerais inibidores e facilitadores do processo de 

ensino/aprendizagem. Nos quais se destacam: 

● Três alunos com dificuldades de concentração e atenção; 

● Todos os alunos com falta de hábitos de estudo e métodos de trabalho; 

● Nenhum aluno com comportamentos perturbadores do bom funcionamento da aula; 

● Ritmos de trabalho diferenciados entre os alunos; 

● Os oito alunos com dificuldades de aprendizagem; 

● Um aluno sem qualquer identificação com os seus colegas. 

Em relação aos fatores facilitadores, podemos destacar: 

● Assiduidade e pontualidade de aproximadamente cinco alunos; 

● O relacionamento entre os alunos, professores, direção e demais funcionários é boa; 

● Os trabalhos de casa eram feitos aproximadamente por cinco alunos; 

● Os encaravam de bom grado em atividades propostas pelos professores; 

● Boas condições da sala de aula: ventilação, luminosidade, e alguns materiais; 

● O lanche servido para os alunos e todos os funcionários antes do início das aulas. 

Aplicando questionários aos alunos, e conversando com eles pessoalmente, identificamos 

algumas características importantes na vida sócio econômica dos alunos e de seus pais. Onde 
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presenciamos a presença quase que generalizada, do Ensino Fundamental como formação escolar de 

seus pais, e a vontade de irem mais longe, que essa formação, pois sentem na realidade as 

consequências de um péssimo nível de estudos. 

Existiam grandes diferenças individuais ao nível cultural, social e ao nível do ritmo de 

aprendizagens e do ritmo de trabalho.  

Quando perguntados pelos motivos que os levam a fazer um grande esforço de trabalharem 

diurnamente, e estudarem a noite, a grande maioria responde, que querem mudar de situação 

financeira, e consequentemente de qualidade de vida. 

A distribuição dos alunos pela sala de aula foi definida pelos professores titulares e pelos 

próprios alunos, levando em consideração principalmente as dificuldades de visão e estatura. Sendo 

que essa disposição dos alunos variava de acordo com as atividades propostas pelos professores, 

como a transformação em círculos ou semicírculos, sendo acondicionado um aluno por cadeira.  

 

1.3.5 Caracterização do 4º ano A - Vespertino – Unidade de Educação Básica Professor Sá 

Valle 

 

A turma é constituída por vinte e oito alunos, sendo dezoito meninas e dez meninos (Gráfico 

5). Sendo que aproximadamente dez alunos, levando em conta o comportamento e concentração,  

precisavam de certo tipo de acompanhamento profissional da área de educação, como 

psicopedagogo, psicólogo, ou um conselheiro especializado, mas no momento presente a rede 

municipal de educação não disponibilizava de materiais humanos suficientes para este serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Idade por gênero de alunos do 4º ano A, Vespertino. 

 

A convivência diária com os alunos facilitou a observação de fatos recorrentes em suas vidas. 

Fatos estes que foram analisados com a ajuda dos demais professores e o supervisor do turno 
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vespertino. Discutiram-se alguns dos fatores gerais inibidores e facilitadores do processo de 

ensino/aprendizagem na vida dos alunos. Nos quais se destacam: 

● Mais ou menos a metade dos alunos tinha dificuldades de concentração e atenção; 

● Doze alunos com falta de hábitos de estudo e métodos de trabalho; 

● Cinco alunos com comportamentos perturbadores do bom funcionamento da aula; 

● Ritmos de trabalho diferenciados entre os alunos; 

● Doze alunos com dificuldades de aprendizagem; 

● Dois alunos sem qualquer identificação com os seus colegas. 

Em relação aos fatores facilitadores foram referidos: 

● Assiduidade e pontualidade de uma grande parte dos alunos; 

● Bom ambiente entre os professores, supervisores, direção e os alunos; 

● Aproximadamente vinte alunos, efetuavam os trabalhos de casa, o que facilitava a 

aquisição dos conteúdos; 

● Os alunos aceitavam bem as atividades propostas, principalmente as que relacionavam com 

suas convivências diárias; 

● Razoáveis condições da sala de aula: ventilação, luminosidade, e alguns materiais; 

● Lanche para alunos e todos os profissionais no intervalo dos horários, basicamente às 15hs. 

Conforme questionários aplicados junto aos alunos e uma conversa com todos os alunos 

frequentes desta turma, pode-se verificar que o meio sócioeconômico é muito diferenciado. O grau de 

estudos dos pais predominantemente é o Ensino Fundamental e Médio, e desconhecemos casos de 

curso superior entre eles. 

Existiam grandes diferenças individuais ao nível cultural, social e ao nível do ritmo de 

aprendizagens e do ritmo de trabalho.  

Muitos casos nos chamaram atenção, mas existe um que se faz necessário relatar, é a 

proximidade de alguns alunos às zonas que vivem em conflitos pelo tráfico de drogas no bairro, 

enfatizando que quando existem intervenções policiais nesses setores, a frequência é logo reduzida 

em seguida, e os relatos feitos pelos próprios alunos dessas situações são reais. E a ligação feita com 

a aprendizagem é logo sentida, devido essas circunstâncias, atrelada a baixa frequência, e a 

preocupação com pessoas conhecidas envolvidas. 

A distribuição dos alunos pela sala de aula foi definida pelos professores titulares e pelo 

supervisor do turno vespertino, levando em consideração principalmente as dificuldades de visão e 

estatura. Dando sempre as primeiras cadeiras para alunos com essas dificuldades. Sendo que essa 

disposição dos alunos variava de acordo com as atividades propostas pelos professores, como a 

transformação em círculos ou semicírculos, sendo acondicionado um aluno por cadeira. 
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Capítulo 2 – Descrição da Prática de Ensino Supervisionada 
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2.1. Prática de Ensino Supervisionada I 

 

2.1.1. Experiência de ensino/aprendizagem no 1º e 2º Ciclos 

 

Já atuo na carreira docente há 16 anos, especificamente, no 1º e 2º Ciclos da Educação Básica 

a 13 anos, atualmente ministro aulas para o 3º e 4º Ciclos, Ensino Médio e Ensino Superior. 

Encontrei algumas dificuldades para realização do estágio supervisionado das aulas nesta faixa 

de ensino, sendo que a cada aula percorrida, a experiência ia se tornando mais prazerosa, e a quebra 

dessas dificuldades se tornando uma realidade mais presente. 

Fiz uso de todo conhecimento adquirido na minha atuação profissional, observei, planejei 

todas as aulas com empenho e zelo, pesquisei, preparei recursos e executei com dedicação as 

atividades referentes ao PES. 

A seguir apresento detalhadamente a experiência adquirida no decorrer da realização das 

atividades do PES: 

Antes de tudo, se faz necessário esclarecer como se dá o funcionamento da Educação Básica 

no Brasil: 

A educação básica ou ensino básico é o nível de ensino correspondente aos primeiros anos de 

educação escolar ou formal.  

De acordo com a Classificação Internacional Normalizada da Educação (ISCED), a educação 

básica inclui: 

1. Primeiro estágio ou educação primária: correspondente à aprendizagem básica da leitura, 

da escrita e das operações matemáticas simples; 

2. Segundo estágio ou ensino secundário inferior: correspondente à consolidação da leitura e 

da escrita e às aprendizagens básicas na área da língua materna, história e compreensão do meio social 

e natural envolvente. 

No Brasil, a educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, e tem duração ideal de dezoito anos. É durante este período de vida escolar que adquirimos 

conhecimentos mínimos necessários para uma cidadania completa. Serve também para tomada de 

consciência sobre o futuro profissional e área do conhecimento que melhor se adapte. 

No Brasil a educação básica encontra-se dividida nas seguintes etapas: 

 Educação Infantil: Creche - 0 a 3 anos e Pré-escola - 4 a 5 anos 

 Ensino Fundamental: (Anos Iniciais - 1º ano ao 5º ano) 1º ano – 6 anos, 2º ano – 7 anos, 3º 

ano – 8 anos, 4º ano – 9 anos, 5º ano – 10 anos. (Anos Finais 6º ao 9º ano) 6º ano – 11 anos, 7º ano – 

12 anos, 8º ano – 13 anos, 9º ano – 14 anos. 

 Ensino Médio: 1ª Série – 15 anos, 2ª série – 16 anos e 3ª Série – 17 anos. 

O relatório de PES deste nível de ensino foi baseado em minha experiência docente na 

Unidade de Educação Básica Professor Sá Valle, na turma 4º A vespertino, onde atuo à cinco anos 
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como professor titular da 1ª Etapa do 2º ciclo no turno vespertino. Os alunos atendidos por esta 

instituição Ensino residem no bairro da escola ou nos bairros circunvizinhos.  

Como professor, tenho bom domínio da turma, conduzindo a aula com organização e firmeza 

e com atividades que favorecem o aprendizado. Utilizo temas por cada semana tomando como 

referência para criação de atividades diversificadas. Sou comprometido com o desempenho de minhas 

atividades, apesar da grande resistência encontrada em alguns alunos. Existem também, problemas de 

indisciplina e pequenas brigas entre as crianças. 

As salas de aula são bastante amplas e razoavelmente confortáveis, com boa iluminação e 

ventilação. Possui ainda mobiliário adequado à realidade da educação municipal, armário para guardar 

materiais, mesa para o professor, mesas e cadeiras de tamanho apropriado para a idade dos alunos. 

Procuro criar um ambiente estimulante, que permita a realização de experimentos ou o contato 

visual e tátil com materiais didáticos. Aula mais expositiva, com materiais concretos, pois a criança 

aprende mais sentindo os objetos. Aulas nas quais como professor ouço os alunos, pacientemente, 

oferecendo sempre ajuda. O professor que ensina matemática deve manter um bom relacionamento 

com os alunos de modo que eles possam debater, tirar dúvidas, além de considerar o ritmo de 

aprendizagem dos alunos, ser dinâmico, ter paciência para ensinar. É a aula em que aluno e professor 

conversem, debatam e o professor sinta que ensinou e o aluno mostre que aprendeu. Sempre procuro 

me empenhar, e ensinar os alunos com dificuldades. Utilizo uma linguagem em que os alunos 

entendem, exponho o conteúdo por meio de desenvolvimentos teóricos no quadro e de forma 

organizada. Sinto-me realizado quando o aluno consegue ao final da aula compreender o que foi 

explicado e fazer tudo o que foi proposto.  

Cabe ainda destacar que sempre busco desenvolver com meus alunos uma boa análise textual, 

considerando que essa competência é indispensável para um bom desenvolvimento em todas as outras 

disciplinas. 

Trabalhando de forma interdisciplinar um mesmo texto pode apresentar uma diversidade de 

sentidos, sendo explorado em várias disciplinas, seguindo uma sequência didática que favoreça o 

processo de ensino aprendizagem que por hora pode estar circunstanciada pela forma como o 

professor explora o texto, e pela interpretação dos sentidos que os termos que compõem o texto podem 

apresentar. 

Na rotina diária levo em consideração os conhecimentos prévios das crianças. Relacionando 

com os conteúdos e o cotidiano delas, problematizo e sistematizo. Visando sempre tornar a 

aprendizagem mais significativa. Essas são algumas das premissas que devem estar presentes em todas 

as atividades planejadas, e com a aula expositiva não é diferente. Quando esses aspectos são levados 

em conta, ocorre um distanciamento do modelo tradicional e uma aproximação da aula expositiva 

dialogada.  
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Matemática 

 

No que diz respeito às aulas de matemática sempre procuro desenvolver atividades dinâmicas 

ou que utilizam materiais manipuláveis e recursos didáticos, para estabelecer relações entre teoria e 

prática, prendendo a atenção do aluno. Convido meus alunos a atuarem de maneira mais ativa, 

indicando o que eles devem fazer para aprender e realizar as tarefas propostas. 

Em uma das aulas de Matemática trabalhei a Construção de diferentes estratégias de cálculo 

mental para o 4º ano, o meu principal objetivo era compartilhar formas de resolução e colocar em jogo 

estratégias de cálculo. 

Vale destacar que se espera que os alunos desse nível de ensino dominem com destreza as 

operações que envolvam a adição propus à turma uma atividade motivacional, um jogo rápido. 

Apresentei aos alunos uma operação e quem soubesse a resposta poderia erguer a mão, e responder, 

em seguida trabalhamos algumas situações problemas para serem resolvidos no caderno: Pensar em 

um número que quando agregado 30 se obtenha 70.  

Depois de realizar as atividades de adivinhações, discuti com os alunos sobre as estratégias 

que utilizaram e colocamos os procedimentos discutidos num cartaz. Solicitei às crianças que 

resolvessem mais alguns cálculos como esses, mentalmente, e registrassem a resposta em seus 

cadernos. 

Também realizamos uma brincadeira, do bingo do cálculo mental. Confeccionei um conjunto 

de três cartelas e 24 cartões para jogar. Os próprios alunos elegeram um dos quatro participantes do 

grupo para cantar os cálculos, este não participará do jogo, depois trocamos, para que todos pudessem 

brincar. As operações devem ser feitas mentalmente e depois de calculada, o aluno que tiver o 

resultado deve levantar a mão e dizer bingo. Aquele que conseguir cinco cartões será o vencedor. 

Como aspectos positivos, observamos o entusiasmo dos alunos em conhecer as técnicas para 

elaboração do cálculo mental, onde presenciamos conhecimentos empíricos trazidos de casa ensinados 

pelos pais e compartilhados em sala de aula, como a prova dos resultados das operações matemáticas. 

Também o auxílio dos pais e responsáveis neste contexto foi aproveitável, onde falavam claramente 

que tais conhecimentos eram transmitidos por eles, principalmente relacionados a atividades do 

cotidiano, como compras para família em supermercados e em feiras da nossa cidade. 

Como aspectos negativos, destacamos a devida experiência em associar as operações 

matemáticas aos cálculos mentais já conhecidos, como saber qual melhor forma de sua utilização. As 

operações já eram mais ou menos conhecidas, mas faltava sua aplicação nas questões que as 

envolviam, e nos possíveis cálculos mentais propostos. Cabendo ao professor ajustar tais 

conhecimentos, aos ensinados como auxílio nos cálculos mentais. 
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Língua Portuguesa 

 

Em uma das minhas experiências na disciplina de Língua Portuguesa, 

trabalhei as regras de acentuação para que ao final as crianças pudessem compreender e aplicar na 

produção de textos essas regras. 

Comecei a aula conversando com a turma sobre algumas regras de acentuação das palavras e a 

relação com a classificação quanto ao posicionamento da sílaba tônica, em seguida realizei um 

soletrando com a turma, utilizando figuras que já levei impressas, utilizei palavras que contemplem as 

regras estudadas e a sua classificação, por meio das sílabas, importante que durante o processo de 

soletração os alunos tinham que destacar o uso do acento e a classificação da palavra quanto a sílaba 

tônica. 

Sempre valorizo as atividades coletivas, e a fixação que deve ser realizada após a realização da 

atividade, assim ao término do soletrando organizei três grupos na sala para confeccionar um cartaz 

com as palavras usadas na atividade, um grupo representando e respeitando as classificações: oxítona, 

paroxítona e proparoxítona. Depois dessa apresentação, houve um debate sobre o tema entre alunos e 

professor questionando sobre as regras e possíveis palavras encontradas em casa e no percurso até a 

escola. Onde também foram enfatizadas as embalagens dos produtos de mercearia comprados em suas 

casas, que perceberam a possível classificação das palavras quanto a silaba tônica. 

Questões essas que ainda duraram outras aulas, destacando ainda mais essas regras, que para 

muitos eram novidades, fato esse que nos chamou bastante atenção, onde sempre trazíamos alguma 

coisa que facilitasse o entendimento do assunto proposto. Sempre buscando dos colegas professores 

informações dos alunos sobre o aprendizado. Mediante isto, procurando formas de aperfeiçoar o 

método utilizado nas aulas. 

Dialogamos nas reuniões de professores, sobre as questões semelhantes a estas, que mais 

encontramos dificuldades nos alunos, e procuramos juntos, soluções para esses casos, como a 

dificuldade em compreender regras de acentuação com facilidade, já que na mente dos alunos as 

regras são complexas, cabendo ao professor encontrar mecanismos eficientes para essa faixa etária e 

grau estudantil. 

Como aspectos positivos, observamos a prontidão dos alunos em fazer o trabalho proposto, 

fizeram os grupos sugeridos onde buscavam seus colegas para o diálogo e interação. O soletrando foi 

bem participativo, as atenções foram voltadas para isto, visto que todos participavam dando suas 

opiniões, muitas das vezes tendo que ter a intervenção do professor sobre a questão de ordem. A 

apresentação dos cartazes também foi bem executada, claro com as devidas limitações referente a 

faixa etária. 

Como aspectos negativos, podemos observar a falta de conhecimentos elementares dos alunos, 

como a deficiência na escrita das palavras, dificultando a soletração e classificação das palavras 

quanto a sílaba tônica. Caso esse, que primeiramente tivemos que corrigir os erros ortográficos, para 
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depois introduzirmos o assunto propriamente dito. Também a linguagem adequada dos alunos no 

momento da apresentação, onde tivemos o trabalho em fazer essas intervenções no momento 

necessário, para não prejudicar o bom andamento da aula. 

 

Geografia  

 

Outra experiência interessante diz respeito a aula de Geografia, como trabalhei um assunto que 

desperta a curiosidade das crianças a aula fluiu e construímos conhecimentos no que diz respeito a 

comunicações e tecnologia. 

Começamos a aula com uma frase do grande comunicador Abelardo Barbosa (1917 – 1988), 

“Quem não se comunica se trumbica” o principal objetivo dessa aula era conhecer os meios de 

comunicação mais utilizados na atualidade. 

Conversamos sobre os meios de comunicação utilizados hoje em seu dia para enviar e receber 

mensagens ou até mesmo para manter contatos, como por exemplo, os aparelhos celulares. 

Investiguei quais os conhecimentos prévios dos alunos a respeito de outras formas de se 

comunicar, como cartas, bilhetes, visitas, telegramas e etc. Ouvi todos os depoimentos e fiz registros 

no quadro dos mais relevantes. Propus à turma que organizassem em pequenos grupos, com 

aproximadamente três ou quatro alunos, um painel com textos e imagens que apresentem os diversos 

meios de comunicação e os mais distintos. Eles ficaram livres para utilizar imagens e textos em 

revistas, jornais e na internet, escrevendo o título e as legendas. Os trabalhos foram expostos no mural, 

para apreciação dos demais funcionários e alunos da escola. 

Também fizemos um correio de cartas com a parceria da turma do turno inverso, os alunos 

tiveram que elaborar e enviar cartas uns para os outros, quando os alunos receberam as 

correspondências leram em grupo, foi uma atividade muito marcante. 

Certo que havia alguns meios de comunicação que para eles já entraram em desuso, como as 

cartas, bilhetes e telegramas, então foi preciso resgatar tais formas de comunicação, com explanações 

orais e com as próprias palavras dos alunos a respeito do que achavam sobre o tema. Observou-se uma 

admiração, quando falamos que os nossos pais se comunicavam assim através desses meios. 

O correio com o turno inverso, foi muito interagido pelos alunos, puderam sentir o que os 

nossos antepassados passaram, onde a grande tecnologia era o envio das escrituras aos destinatários 

mais longínquos. Carta que passava vários dias para se chegar, e quando alcançava o destino, 

passavam-se muitos outros dias para se ter o retorno. Foi uma volta ao passado por eles até então 

desconhecido. O professor fazendo sempre a analogia, aos objetivos que todos queriam alcançar, que 

era a comunicação. 

Como aspectos positivos, observamos que conseguimos trazer a memória dos alunos os 

principais meios de comunicação que já quase entraram em desuso, mais que tiveram seu valor imenso 

no passado, fazendo com que relembrassem desses momentos de tal forma que participaram de 
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simulações de como acontecia no passado. A forma também de exposição de conteúdo foi muito 

proveitosa, pois se constatou o grande interesse pela matéria. 

Como aspectos negativos, verificamos os possíveis males que o avanço da tecnologia vem 

proporcionando aos alunos, como vícios de escrita e linguagem, mais apropriadas para conversas 

informais do que formais. Sendo isso um entrave para o professor associar avanços nas tecnologias 

mais modernas. Mas com cautela e paciência, foi possível administrar tal empecilho. E também como 

sendo um problema mais crônico, a deficiência na pronuncia dos textos. Fato que teve de ser 

trabalhado com muito empenho para conseguir atingir os objetivos propostos que era identificar os 

principais meios de comunicação. 

 

História 

 

Conhecer a história do nosso país é imprescindível, iniciei uma das aulas com o tema, 

questionando: o que é o Brasil para vocês? Quem faz parte do nosso país? Quem mora nele? Quais as 

características das pessoas que moram neste país? Quando o Brasil começou ser habitado por 

humanos? Elegi um aluno para anotar no quadro todas as respostas dadas pelos colegas, a fim de 

confrontar sobre este tema, ao final do estudo, o conhecimento prévio com os conhecimentos 

adquiridos durante as atividades. 

Após essa primeira reflexão sobre o Brasil, mostrei aos alunos imagens dos diferentes povos 

que habitam no país, para instigar a curiosidade deles a respeito de como nosso país foi formado? 

Quais os povos que auxiliaram na sua construção? Expliquei que, para facilitar a compreensão da 

história, os historiadores usam a divisão do tempo períodos.  

Então coloquei algumas gravuras que relembram o tempo em que o Brasil foi descoberto, 

como a natureza sem muitas alterações, e os primeiros habitantes, logo reconhecidos por eles, os 

índios, ou indígenas. Sempre enfatizando suas peculiaridades, como suas vestimentas e costumes. 

Onde faziam várias relações com os programas e documentários assistidos por eles em alguma 

ocasião. 

Onde também destacamos, onde vivem, e quem são esses povos. Falando das principais tribos 

espalhadas pelo Brasil atualmente, que na ocasião destaquei as duas cidades maranhenses mais 

próximas que possuem tribos indígenas que são as cidades de Barra do Corda e Grajaú. 

Pedi aos alunos para trazerem de casa algum objeto que relembrasse essa época e que 

imaginassem um cena da vida cotidiana desses povos e a representassem com uma pintura rupestre, 

oferecendo-lhes como suporte algum tipo de pedra, para quem não trouxe de casa, como pedra 

mineira, e pedindo que criem instrumentos para substituir o pincel e confeccionassem esses materiais 

imaginários. 
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O material construído foi observado não só pelos alunos, mas pelos professores, e 

coordenadores da escola, que observaram a criatividade dos alunos em imaginarem a situação do 

descobrimento do Brasil. 

Como aspectos positivos, observamos o entusiasmo dos alunos em conhecer o povo indígena, 

pois a idéia que tinham desses povos era somente a mostrada nos meios de comunicação, onde a 

FUNAI, o órgão regulamentador das atividades e posses desses povos, está sempre pressionado, pela 

melhoria da infra-estrutura das tribos indígenas. Mas observam a importância para a construção do 

Brasil. 

Como aspectos negativos, destacamos a falta de conhecimentos elementares dos alunos sobre 

a formação do Brasil, onde tivemos que falar novamente, assuntos preliminares das séries anteriores, 

para poder chegarmos aos nossos objetivos. E a falta de materiais desejáveis para melhor explanação 

do conteúdo para prender ainda mais suas atenções. 

 

Ciências 

 

E por fim não poderia de deixar registrado o passo a passo de uma das minhas ministrações na 

disciplina de ciências, fiz questão de destacar um assunto que instiga a curiosidade e consciência dos 

alunos em questão a três atitudes necessárias à conservação do meio ambiente: Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar. 

Na aula anterior passei uma pesquisa para casa a respeito da proposta dos 3 Rs, firmado na 

Conferência Mundial do Meio Ambiente, conhecida como ECO – 92, que aconteceu na cidade do Rio 

de Janeiro, no ano de 1992.  

No primeiro momento identificamos o significado de cada R da proposta, Reduzir a geração 

de resíduos, Reutilizar o resíduo e Reciclar o resíduo. 

Dividi a turma em três grupos e cada grupo, ficou com um R e teria 10 minutos para defender 

a utilização deste R no intuito de preservar o meio ambiente. 

A primeira equipe deveria defender que reduzir é a forma mais interessante para a preservação 

ambiental ou a preservação dos recursos naturais.  

Já a segunda equipe falaria de reutilizar. Tal forma de tratar os resíduos demanda de muito 

poder de imaginação, de pouca tecnologia ou de mudança da forma de destinação do resíduo. 

Depois da apresentação, pedi para que cada aluno fizesse uma lista de produtos que consome 

e, desses, quais são supérfluos, ou seja, que se pode viver sem eles e quais são realmente necessários 

para a sobrevivência. 

Solicitei ainda que os alunos fizessem uma entrevista com seus pais sobre a reciclagem do lixo 

na sua casa. E com ajuda deles, pesquise na internet como deve ser feita a reciclagem dos materiais e 

objetos que fazem parte da rotina da sua casa e o tempo de decomposição de cada um. O resultado da 

pesquisa deverá ser entregue por escrito, em uma folha, para apresentar aos seus colegas. 
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Como aspectos positivos, podemos destacar o assunto muito próximo das realidades dos 

alunos, sempre questionando com o que vêem no cotidiano, como a cidade em que vivem, onde 

observamos vários pontos de alagamento devido materiais deixados nas ruas sem o devido tratamento. 

A maioria das praias de São Luís impróprias para o banho e os rios também todos poluídos. Onde 

questionavam por qual motivo seus pais não faziam a redução, a reutilização e a reciclagem dos 

materiais. E o próprio poder público não entrava também em contra partida. Sempre destacavam os 

lixeiros da cidade sem o devido tratamento. Serviu como uma grande conscientização dos nossos 

alunos. 

Como aspectos negativos, destacamos a falta de atenção de alguns pais em não responderem 

os questionários, mandando que terceiros respondessem, como irmãos, tios, avós e até vizinhos, visto 

que a intenção era a idéia dos pais a respeito do assunto.  

 

2.1.2 Reflexão da PES I 

 

Em vista das atividades realizadas neste período, apresento reflexões baseadas em nossas 

convicções e em diálogos com as pessoas do sistema educacional local. 

Surgiram alguns problemas, decorrentes de vários fatores, como a presença constantes dos 

costumes da comunidade local, no que tange à falta de apoio nas atividades realizadas na Escola, que 

precisavam de acompanhamento em casa, como também, a falta de recursos necessários para 

trazermos para mais perto de suas realidades assuntos desconhecidos. 

A cerca da nossa participação no contexto escolar, acredito ter sido positiva, pois consegui 

manter diálogos salutares com os alunos, fazendo a fomentação em querer aprender mais um pouco 

sobre os conhecimentos seculares. Tentando trazer cada vez mais possibilidades de aprendizagens 

além dos convencionais. Fato que observei quando trazia instrumentos e objetos novos para 

dinamização das aulas. Sempre adequando a nossa linguagem à dos alunos, para que se sentissem 

dentro das situações propostas. 

Enquanto ao tempo disponibilizado para as aulas, tentei fazer com que não ficasse tempo 

ocioso, para tirar o foco dos alunos, ficando atento para possíveis distrações. 

Concluindo, confesso que aprendi muito durante esse período, com os professores, 

supervisores e diretores da Escola, principalmente com os alunos, que com suas simplicidades, nos 

transmitem de uma forma muito sincera, suas realidades e seus conhecimentos. 
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2.2. Prática de Ensino Supervisionada II 

 

2.2.1 Experiência de ensino/aprendizagem no 3º e 4º Ciclos 

 

Matemática 

 

A PES, do 3º e 4º ciclos, relacionado à disciplina Matemática, foi realizada na Unidade de 

Educação Básica Professor Sá Valle, no bairro Anil em São Luís, baseado nas experiências 

adquiridas desde o ano 2010 até 2015.  

Iniciei primeiramente, observando os professores titulares das disciplinas, quanto à forma 

que ministravam suas aulas, como também as formas que preparavam e registravam as mesmas. 

Sendo que a ministração habitual era feita em forma de exposição no quadro e a verbalização. Tomei 

como base aulas dadas na 1ª etapa do 4º ciclo, ou 8º ano, que compreendem alunos de treze anos de 

idade. 

Apresentei o conteúdo Ângulos, dando ênfase aos ângulos formados por duas retas paralelas 

e uma transversal, onde fiz algumas perguntas aos alunos sobre o encontro de ruas chamadas 

transversais na cidade, ou alguma gravura que lembre o conteúdo. Sempre trazendo suas atenções ao 

que era proposto como processo de ensino-aprendizagem. Apresentando os instrumentos esquadro e 

transferidor, trazendo a importância para o estudo dos ângulos e das retas. 

Em seguida tracei duas retas coplanares, identificando-as respectivamente (r e s), traçando 

uma terceira reta (t) que tocava as duas simultaneamente. Trazendo em suas memórias os objetos que 

verificavam no cotidiano, então indagações a respeito do conteúdo foram criando sentido, quando 

conseguiram fazer esta comparação.  

Então foi possível introduzir palavras novas, como ângulos internos e externos, formados a 

partir dessas três retas. Onde visualizaram oito ângulos, somando os internos e os externos, aguçando 

a curiosidade em querer medir com o transferidor esses novos ângulos, já que é essa a finalidade 

desse instrumento.  

Com essas palavras novas familiarizadas, nas aulas seguintes foi possível introduzir, os 

ângulos correspondentes, os ângulos alternos internos e externos e ângulos colaterais internos e 

externos.  

Desenhando no quadro, com os materiais, régua, esquadro e transferidor, conforme Bianchini 

(2006, pg. 20), os alunos puderam observar que quando os ângulos são internos, não possuem o 

mesmo vértice, e estão situados em lados opostos em relação â transversal, recebem o nome de 

ângulos alternos internos. E quando esses ângulos, são externos, não possuem o mesmo vértice e 

estão situados em lados opostos em relação à transversal são chamados de ângulos alternos externos. 

Em seguida os próprios alunos confeccionavam seus planos, contendo as três retas, fazendo a 

identificação dos novos ângulos aprendidos, e consequentemente identificando os ângulos 



 

 

Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico – José Manoel Dias Sá Página 37 

correspondentes, que se apresentam não tendo o mesmo vértice e estão situados no mesmo lado da 

transversal. 

Novamente com os desenhos das três retas, sendo duas paralelas e duas transversais, fiz que 

observassem um novo tipo de ângulos que era formado, no momento em que eram internos, não 

tendo o mesmo vértice, e que estavam do mesmo lado em relação à transversal. Estes recebiam o 

nome de ângulos colaterais internos. Ficando assim fácil identificarem os externos, estes chamados 

de ângulos colaterais externos. Fechando assim o conteúdo propostos no planejamento do professor 

junto aos alunos. 

As aulas, sempre eram introduzidas com uma inovação, seja uma dinâmica, uma história, ou 

um relato de algum aluno, sobre o tema, e muitas das vezes finalizando com a resolução de uma ficha 

de trabalho, individualmente.  

Atingi basicamente os objetivos propostos, que eram de identificar os ângulos formados por 

duas retas paralelas e uma transversal, confeccionados pelos próprios alunos, dando ênfase aos 

alternos e colaterais, internos e externos. Como também a substituição dos ângulos formados por 

valores numéricos, dando destaque às suas relações. Sempre buscando interagir com a realidade dos 

alunos, tomando como base, a localização que se encontravam na cidade de São Luís. Onde os alunos 

propuseram a visita aos locais da cidade onde se podia encontrar vistas que lembravam o assunto. 

Assim podemos observar potencialidades na vida acadêmica e algumas que precisam se desenvolver, 

partindo também da atuação da escola na vida deles: 

 Entendimento que a matemática é uma ciência exata, podendo ter várias formas de se 

chegar ao mesmo resultado; 

 A segurança de utilizar a matemática, para resolver situações do cotidiano. 

 Compreensão de que a matemática está presente na história do homem, desde os 

primórdios; 

 A capacidade de identificar a matemática em vários setores das profissões antigas e 

modernas; 

 Relacionar imagens da realidade, às aprendidas com os desenhos geométricos em sala de 

aula. 

 

Ciências 

 

A PES, do 3º e 4º ciclos, relacionado à disciplina Ciências, foi realizada na Unidade de 

Educação Básica Professor Sá Valle, no bairro Anil em São Luís, baseado nas experiências 

adquiridas desde o ano 2010 até 2015.  

Iniciei observando os professores titulares das disciplinas, quanto à forma que ministravam 

suas aulas, como também as formas que preparavam e registravam as mesmas. Nesta disciplina, os 

professores traziam vários elementos da natureza para ilustrar os vários assuntos, conseguindo atrair 
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as atenções dos alunos através dessas novidades. Sendo que a ministração habitual era feita em forma 

de exposição no quadro e a verbalização. Tomei como base aulas dadas na 1ª etapa do 4º ciclo, ou 8º 

ano, que compreendem alunos de treze anos de idade. 

Como início do PES, apresentei o assunto, Reprodução dos animais e das plantas. 

Inicialmente comecei indagando-os a respeito da forma que entendiam por animais e plantas, em 

seguida, sobre a continuidade dessas espécies, enfatizando a reprodução. Trouxe algumas plantas, 

que estavam ali mesmo, dentro do espaço escolar, indagando-os sobre as suas principais partes. O 

assunto era muito especial para eles, pois em suas residências era muito comum possuir plantas e 

animais. 

Demos inicio ao assunto, propriamente dito, utilizando o livro didático, como principal fonte 

de pesquisa, servindo como auxílio, plantas reais e gravuras de jornais e revistas que a escola 

disponibilizava. Introduzimos os dois tipos de reprodução: sexuada e assexuada, sempre trazendo as 

devidas ilustrações. Fazendo a diferença da importância de um único progenitor na reprodução 

assexuada, e do macho e da fêmea na reprodução sexuada. 

Nas aulas seguintes, destacamos a reprodução assexuada e sexuada nos animais. Conforme 

Bröckelmann (2011, pg. 11), a reprodução assexuada ocorre principalmente em alguns grupos de 

invertebrados, apesar de algumas espécies de peixes, salamandras, lagartos e aves apresentarem esse 

tipo de reprodução. Foi ministrado esse tipo de reprodução utilizando as gravuras que estavam 

principalmente no livro didático desse componente curricular, enfatizando as suas várias formas, 

dentre elas: fragmentação e brotamento. Em seguida, explanei, sobre a reprodução sexuada nos 

animais, falando que nesse tipo de reprodução envolve a participação de sexos diferentes, macho e 

fêmea, dizendo que estes apresentam órgãos especializados, denominados gônadas, responsáveis pela 

formação dos gametas, que são as células reprodutivas dos organismos. Sendo que nos machos, as 

gônadas são os testículos, e nas fêmeas são os ovários, sendo os espermatozoides e os óvulos, são os 

seus gametas respectivamente.  

Neste momento da aula, os alunos fizeram muitas perguntas relacionadas a reprodução 

humana, pois conseguiam fazer essa relação com mais facilidade, pois é um assunto considerado por 

eles atualizado, fugindo algumas vezes do contexto, levando para outras áreas das ciências, e das 

próprias políticas públicas que faziam relação à natalidade da região, mas sempre induzidos por mim 

a voltarem ao assunto proposto.  

Depois introduzimos a reprodução das plantas, sempre levando em consideração os tipos, 

sexuada e assexuada, falando que é mais comum nas plantas do que entre os animais, e que pode 

ocorrer por propagação vegetativa ou por meio de esporos. Sendo que na primeira, a planta tem 

capacidade de formar novos indivíduos a partir de um fragmento dela mesma, e a segunda, a planta 

se reproduz a partir de células reprodutivas, denominadas esporos, que em condições favoráveis, 

pode originar um novo indivíduo, sem que ocorra fusão com outra célula. Depois ministrei sobre a 

reprodução sexuada nas plantas sem sementes, dando mais valor ao ciclo de vida das plantas, 
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apresentando uma alternância de gerações, com dois indivíduos: o Esporófito, o indivíduo que 

produz os esporos, e o Gametófito, que produz os gametas, e nas plantas com semente 

(gimnospermas e angiospermas), dando ênfase à polinização e a fecundação. 

Nas aulas de ciências, sempre traziam algo do alcance dos alunos, que estivesse inserido em 

seus contextos. Basicamente atingi os objetivos traçados, que era de identificar a reprodução dos 

animais e das plantas, passando pelos tipos de reprodução. Aplicando inovações metodológicas, 

trazendo objetos encontrados em suas residências, nas ruas, e na própria escola, ficou fácil prender 

suas atenções ao conteúdo ministrado. Tendo na sua maioria das vezes, e como conclusão, incluía 

resolução de fichas de trabalho, para melhor fixação dos conteúdos propostos. A teoria foi aplicada 

de uma maneira acessível aos seus níveis de conhecimentos, partindo de suas realidades, como 

estudantes e moradores das localidades vizinhas da escola. Onde os outros agentes do ensino-

aprendizagem como diretores, supervisores, agentes de limpeza, agentes de vigilância, e os outros 

professores, participaram desse contexto, contribuindo com ações, palavras de experiência e apoio 

moral ao processo.  

Em meados e no fim deste processo, podemos identificar algumas ideias, potencialidades e 

perspectivas na vida acadêmica dos alunos, que muitas das vezes precisam ser desenvolvidas com o 

apoio do sistema escolar: 

 Entendimento de questões científicas no cotidiano; 

 Explicação científica de fenômenos; 

 Utilização de evidências científicas. 

 Compreensão da natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e 

agente de transformação do mundo em que vive; 

 Saber combinar leitura, experimentações e registros para coleta, organização, comunicação 

e discussão de fatos e informações; 

 Valorização do trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a 

construção do conhecimento; 

 Compreensão da saúde como bem individual e comum que deve ser promovido pela ação 

coletiva. 
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Figura 4: Aula na UEB Rubem Teixeira Goulart (Fonte Própria) 

Geografia 

 

A PES, do 3º e 4º ciclos, relacionado à disciplina Ciências, foi realizada na Unidade de 

Educação Básica Rubem Teixeira Goulart, no bairro Cohab em São Luís, no período de 02 de 

setembro de 2015 à 03 de setembro de 2015, na turma de 6º/7º ano EJA (Ensino de Jovens e 

Adultos), no turno noturno, compreendendo alunos com faixa etária equivalente à de jovens e 

adultos. Foi acompanhada pelas professoras Sheila Vale Mendes, e professora Dulcina Mendes. 

Iniciei observando a professora titular da disciplina, quanto à forma como ministrava suas 

aulas, mas também em relação à forma como as preparava e registava.  

Embora o Brasil seja o detentor de aproximadamente 12 % das águas doces do planeta, a 

maior parte (70 %) dessa água está na bacia Amazônica. Os 30 % restantes do volume de água doce 

disponível, têm que se abastecer 93 % da população do Brasil, incluindo aqui a agricultura irrigada. 

Esta atividade econômica consome quase que a metade da água em cerca de 5 % da área cultivada; 

entretanto, o consumo humano urbano e rural corresponde a 27 % do uso total (ANA, 2005, pg. 23). 

Trabalhei o assunto: Rios e as principais bacias hidrográficas do Brasil, pelo fato de, 

juntamente com a professora titular da disciplina em sala de aula, entendermos que o assunto faz parte 

do plano anual de ensino, sendo ele o subsequente no planejamento, e por também ter muito haver 

com a realidade dos alunos, uma vez que vivemos em uma Ilha, e observarmos o mar e vários rios que 

nos cercam. 

Existem determinados aspectos inerentes aos recursos hídricos, tal como acontece com o 

petróleo ou qualquer outro bem não renovável e lucrativo, que mostram que a água poderia se 

transformar numa fonte significativa de poder econômico ou militar para uma nação. Quando a 

demanda de água superar a oferta, algumas nações irão justificar suas ações militares (ofensivas ou 

defensivas) em nome da preservação econômica e da segurança nacional (Schwartz; Singh, 1999, pg. 

53). 
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Figura 5: Aula na UEB Rubem Teixeira Goulart (Fonte Própria) 

 

Com os objetivos pré-estabelecidos, de diferenciar rios de bacias hidrográficas, e de conhecer 

noções, sobre as bacias hidrográficas do Brasil, tracei estratégias convenientes para busca de 

resultados. 

Primeiramente, assistimos ao vídeo, “Planeta água” do cantor Guilherme Arantes, de 6 

minutos, que retratava a situação das águas em nosso Planeta. Depois debatemos sobre os principais 

rios conhecidos pelos alunos. Em seguida ministramos a aula sobre o assunto, organizando o 

pensamento dos alunos, sempre trazendo fotos de rios e de bacias hidrográficas para maior fixação do 

aprendizado. Depois fizemos em síntese desses conhecimentos oralmente, corroborando para 

elaboração das respostas que fizeram através de fichas de trabalho. 

Como aspectos positivos, podemos destacar o assunto muito próximo das realidades dos 

alunos, sempre questionando com o que vêem no cotidiano, como mar e rios poluídos na Ilha de São 

Luís. Também a contribuição da professora titular em alguns pontos da aula. Como também o material 

didático utilizado, que abordava a realidade dos alunos e uma linguagem acessível. 

Como aspectos negativos, destacamos a falta de conhecimentos elementares dos assuntos 

abordados. O horário reduzido, fazendo com que não respondamos a contento a todas as indagações 

dos alunos. E a sala que não possuía tomadas elétricas modernas para instalação do projetor, fazendo 

com que trocássemos de sala temporariamente.  

 

História 

 

A PES, do 3º e 4º ciclos, relacionado à disciplina Ciências, foi realizada na Unidade de 

Educação Básica Rubem Teixeira Goulart, no bairro Cohab em São Luís, no período de 02 de 

setembro de 2015 a 04 de setembro de 2015, na turma de 8º/9º ano EJA (Ensino de Jovens e 
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Adultos), no turno noturno, compreendendo alunos com faixa etária equivalente à de jovens e 

adultos. Foi acompanhada pela professora Cooperante Amanda Cristina Veloso, sendo a professora 

Dulcina Mendes, a Orientadora. 

Analisei o contexto escolar, mediante diálogos com os profissionais que compunham o quadro 

pedagógico da escola, acompanhando alguns momentos de discussões sobre os anseios e dificuldades 

da clientela local, fazendo uma analogia à realidades vivenciadas em outras localidades da cidade de 

São Luis, quando trabalhava lecionando disciplinas e regendo turmas do Ensino Fundamental. 

Quando o próprio interesse privado vem espontaneamente colaborar para que o Brasil se 

desfaça da infeliz herança, que as necessidades da lavoura haviam mantido. “Confio que não hesitareis 

em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e 

liberal das nossas instituições” (Barbosa, 1988, p. 35). 

Trabalhei o assunto, abolição da escravatura no Brasil, depois de conversar com a professora 

titular da turma, e ela relatar que o conteúdo faz parte do planejamento anual da disciplina, e por o 

nosso Estado, o Maranhão, ter muitos descendentes de escravos, sendo a nossa cultura recheada de 

valores vindos com esses povos. 

Homens, o tempo é chegado para a vossa 
ressurreição; assim para ressuscitares do abismo da 
escravidão, para levantares a Sagrada Bandeira da 
Liberdade. A liberdade consiste no estado feliz, o 
estado livre do abatimento: a liberdade é a doçura 
da vida, o descanso do homem com igual paralelo 
de uns para os outros; a Liberdade é o repouso, é a 
bem-aventurança do mundo (...). A liberdade é 
agradável para todos; é tempo, povo; o tempo há 
chegado2. Papéis Sediciosos da Conspiração dos 
Alfaiates – Bahia (Tavares, 1975, pg. ). 
 

Com objetivos traçados de conhecer os sujeitos históricos, contexto e leis que colaboraram 

com a abolição, tracei algumas metodologias, que achava pertinente ao assunto, que foi conduzida da 

seguinte forma: 

Assistiram a um vídeo de 5 minutos de um trecho de uma novela brasileira chamada “Sinhá 

Moça”, que mostrava um escravo sendo açoitado e seus filhos e netos presenciando a cena. Abrindo 

assim a curiosidade dos alunos para a introdução ao conteúdo, que foi ministrado utilizando projetor. 

Onde também fizemos uma breve discussão sobre o tema, onde os alunos incluíram também assuntos 

relacionados. Foi feita uma síntese pelo professor, e logo após a resolução de uma ficha de trabalho 

pelos alunos sendo depois corrigida pelo professor. 

Por conseguinte, através das aulas ministradas e explicações, os alunos puderam desenvolver 

atitudes positivas face à disciplina de História, e a capacidade de apreciar esta ciência e potenciar: 

• Condução ao entendimento dos mecanismos de construção da história, tais como: a 

ideia de tempo, sujeito e fato histórico; 
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• Permissão da construção do saber histórico, levando em conta a existência de 

múltiplas inteligências, em que o conhecimento histórico possa interagir com as demais disciplinas; 

• Conscientização de seu papel como agente transformador e das permanências da sua 

sociedade; 

• Valorização do passado como chave para a compreensão do presente, já que o passado 

e o presente vivem uma relação de nexo histórico; 

• Cultivo do respeito às diferenças individuais e coletivas, dentro da visão de uma 

pedagogia dialogal, objetivando a conservação de valores éticos e morais fundamentais para a 

construção de uma sociedade democrática; 

Como aspectos positivos, podemos destacar o interesse dos alunos pelo assunto, devido à 

influência da cultura dos negros no Estado do Maranhão. O vídeo e as imagens apresentadas levaram 

os alunos a uma reflexão sobre o nosso passado. E as várias indagações por assuntos que fazem 

relação ao tema. 

Como aspectos negativos, temos o atraso do professor titular da turma, o lanche dos alunos no 

primeiro horário, sendo que alguns assistiram o início e outros estavam no lanche, falta de 

conhecimentos prévios e a deficiência na escrita, para a resolução das fichas de trabalho. 

 

Português 

 

A PES, do 3º e 4º ciclos, relacionado à disciplina Português foi realizada na Unidade de 

Educação Básica Rubem Teixeira Goulart, no bairro Cohab em São Luís, no período de 31 de agosto 

de 2015 a 01 de setembro de 2015, na turma de 8º/9º ano EJA (Ensino de Jovens e Adultos), no turno 

noturno, compreendendo alunos com faixa etária equivalente à de jovens e adultos. Foi acompanhada 

pelas professoras Silvia Luiza e Dulcina Mendes. 

Tomei como princípios reguladores dos trabalhos nessa turma, a análise de várias situações 

vivenciadas enquanto fazia observação do contexto educacional da escola. Interagindo com os outros 

docentes da escola, em cooperação com os supervisores e orientadores educacionais, sempre dando 

maior notoriedade à escrita e leitura, servindo como ponto crucial para a fundamentação das futuras 

aulas. 

Cabe lembrar que a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou escritos) e 

a diversidade de usos é imensa. É preciso, portanto, analisar as circunstâncias sociais de uso da 

linguagem e fazer as devidas escolhas. Ou seja, em que gênero irei enunciar e graças à dinâmica 

dialógica da linguagem, as opções são muitas, como afirma Bakhtin (1979, p. 279). 

Trabalhei o assunto, gêneros textuais, pelo fato de junto com a professora titular da sala, 

entender que é uma questão do cotidiano, pois se tratava de adultos, e ambos já com uma vida secular 

experimentada em trabalho e em movimentos sociais, que envolvem esse tipo de gêneros.  

Levamos imagens do dia a dia dos alunos, com suas respectivas observações quanto à escrita. 
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Com os objetivos pré estabelecidos, de identificar os gêneros textuais do cotidiano, compará-

los e interpretar folhetos informativos, apliquei metodologias que fizeram com que atingisse alguns 

resultados esperados. 

Apresentamos algumas gravuras para os alunos identificarem com as imagens do cotidiano, 

chamando a sua atenção, pois se tratava de suas realidades, facilitando assim a introdução ao assunto, 

através de imagens em projetor. A discussão sobre o assunto ganhou interesse, pois muitos já fizeram 

pelo menos um tipo de gênero textual. Depois dessa discussão fizemos uma síntese oral, fixando assim 

o novo assunto e complementando com uma atividade em fichas de trabalhos, onde todos escreveram 

suas respostas e depois falara em alta voz para toda a turma. 

Como aspectos positivos, conseguimos relacionar o cotidiano dos alunos com a grade 

curricular, que inclui os gêneros textuais. O material didático também cumpriu o objetivo de despertar 

o interesse ao tema, juntamente com uma linguagem acessível aos seus níveis de conhecimento e faixa 

etária. Sendo que a liderança de turma foi facilitada pela atenção ao conteúdo que os interessava. 

Como aspectos negativos, destacamos a dificuldade de assimilação por parte de alguns alunos, 

que evidenciam o seu trabalho diurno e o cansaço, como empecilhos. Bem como o horário reduzido 

das aulas no período noturno. 

 

2.2.2 Reflexão da PES II 

 

Ao concluir esta etapa, apresento uma reflexão sobre os momentos em sala de aula decorridos 

nesse período de prática de ensino supervisionado. 

Foi um período, em que nossas teorias sobre ensino, foram colocadas em prática. E enfatizo 

que tudo que aprendemos na Universidade tem seu valor, mas a experiência prática nos enriquece 

muito mais, fazendo conexão com os conhecimentos formais. Pois cada aluno tem sua peculiaridade, 

fazendo com que o professor, seja sensato, em não deixar que essas desigualdades interfiram no ensino 

igualitário. 

Observei que o professor tem que estar sempre preparado, para as circunstancias locais, como 

a falta de acompanhamento familiar aos alunos e a falta de recursos materiais. Até mesmo a falta de 

saúde do próprio professor, pois os alunos às vezes pensam que o professor deve estar em todo tempo 

saudável, para atender as necessidades do ensino. Situação esta, que atentamos para os riscos de saúde 

que o professor está sujeito, como problemas com a garganta, nariz e ouvido, que visualizei muito nos 

professores das escolas onde trabalhei. 

Nas nossas aulas sempre trouxemos, matérias apelativas, como vídeos, figuras e histórias antes 

de introduzirmos o conteúdo, fazendo sempre uma relação entre os assuntos propostos. Situação em 

que os alunos se sentiam inseridos no contexto, trazendo fatos do seu cotidiano, para serem analisados 

dentro da sala de aula. 
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Nesta etapa trabalhei, com adolescentes, jovens e adultos. Observei a grande diferença entre os 

alunos. Em especial os que estudam à noite, as suas realidades são totalmente diferentes dos demais, 

pois a grande maioria trabalha durante o dia e estudam nesse período. Os mesmos assuntos são 

ministrados de formas diferentes. O nível de compreensão também é diferente. Os materiais utilizados 

também são diferentes. Mas a atenção e a responsabilidade são notórias, pois falam que estão ali 

recuperando o tempo perdido. São pais de família, chegam cansados e sonolentos, mas estão dispostos 

a mudarem de vida, por isso dialogam bastante com os professores que consideram exemplos de vida. 

Procurei, em todas as aulas, conversar com os professores titulares das salas, os assuntos já 

estudados, e informações sobre os alunos. Informações essas que ajudaram muito na planificação das 

aulas. Pois o assunto dado tem que estar relacionado com as necessidades dos alunos. Sendo que no 

final das aulas algumas vezes os alunos nos procuravam para tirar algumas dúvidas sobre assuntos 

paralelos às aulas que não foram possíveis tratar em aula. 

Concluo que neste período, minha atenção às dificuldades dos alunos aumentou, a partir do 

momento que observei suas diferenças sociais, familiares e econômicas. Aumentando ainda mais o 

desejo de ser professor, convicto que estou na profissão desejada. Pois ajudar o próximo é uma tarefa 

que engrandece o ser humano, numa perspectiva moral e ética. 
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CAPÍTULO 3 – Utilização de recursos concretos como ferramenta no 

ensino de geometria 
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Introdução 

 

A última Revisão da Estrutura Curricular, legitimada no Decreto-lei n.º 139/2012 de 5 de 

julho, bem como no Despacho n.º 5306/2012 de 18 de Abril, visa melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem, através de uma cultura de rigor e de excelência desde o Ensino Básico. 

Com base em investigação recente sobre o ensino da matemática, adota-se uma estrutura 

curricular sequencial, que se justifica atendendo a que a aquisição de certos conhecimentos e o 

desenvolvimento de certas capacidades depende de outros conhecimentos prévios. 

Promove-se desta forma uma aprendizagem progressiva, na qual se caminha etapa a etapa, 

respeitando a estrutura própria de uma disciplina cumulativa como a Matemática. Note-se também que 

a abstração desempenha um papel fundamental na atividade Matemática, permitindo agregar e unificar 

objetos, conceitos e linhas de raciocínio, e adaptar métodos e resultados conhecidos a novos contextos. 

É, no entanto, reconhecido que a aprendizagem da Matemática, nos anos iniciais, deve partir 

do concreto, pelo que é fundamental que a passagem do concreto ao abstrato, um dos propósitos do 

ensino da Matemática, se faça de forma gradual, respeitando os tempos próprios dos alunos e 

promovendo assim o gosto por esta ciência e pelo rigor que lhe é característico. 

 

3.1. Enquadramento Teórico 

 

1.2.1 Finalidades do ensino da matemática  

 

Destacam-se três grandes finalidades para o Ensino da Matemática: a estruturação do 

pensamento, a análise do mundo natural e a interpretação da sociedade.  

1. A estruturação do pensamento – A apreensão e hierarquização de conceitos matemáticos, o 

estudo sistemático das suas propriedades e a argumentação clara e precisa, própria desta disciplina, 

têm um papel primordial na organização do pensamento, constituindo-se como uma gramática basilar 

do raciocínio hipotético-dedutivo. O trabalho desta gramática contribui para alicerçar a capacidade de 

elaborar análises objetivas, coerentes e comunicáveis. Contribui ainda para melhorar a capacidade de 

argumentar, de justificar adequadamente uma dada posição e de detectar falácias e raciocínios falsos 

em geral.  

2. A análise do mundo natural – A Matemática é indispensável a uma compreensão adequada 

de grande parte dos fenômenos do mundo que nos rodeia, isto é, a uma modelação dos sistemas 

naturais que permita prever o seu comportamento e evolução. Em particular, o domínio de certos 

instrumentos matemáticos revela-se essencial ao estudo de fenômenos que constituem objeto de 

atenção em outras disciplinas do currículo do Ensino Básico (Física, Química, Ciências da Terra e da 

Vida, Ciências Naturais, Geografia…). 
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3. A interpretação da sociedade – Ainda que a aplicabilidade da Matemática ao quotidiano dos 

alunos se concentre, em larga medida, em utilizações simples das quatro operações, da 

proporcionalidade e, esporadicamente, no cálculo de algumas medidas de grandezas (comprimento, 

área, volume, capacidade, …) associadas em geral a figuras geométricas elementares, o método 

matemático constitui-se como um instrumento de eleição para a análise e compreensão do 

funcionamento da sociedade. É indispensável ao estudo de diversas áreas da atividade humana, como 

sejam os mecanismos da economia global ou da evolução demográfica, os sistemas eleitorais que 

presidem à Democracia, ou mesmo campanhas de venda e promoção de produtos de consumo. O 

Ensino da Matemática contribui assim para o exercício de uma cidadania plena, informada e 

responsável. 

 

3.2 Método de ensino 

 

Para dar continuidade a essa etapa da pesquisa torna-se indispensável destacar de forma 

criteriosa os procedimentos técnicos a serem utilizados. 

A metodologia é de extraordinário valor, pois o pesquisador precisa usar práticas 

cientificamente aceites na busca pela compreensão da situação. A metodologia escolhida foi a mais 

apropriada ao objeto abordado. 

Para se identificar como a utilização de recursos concretos facilitou a vivencia diária do 

professor em sala de aula, no que diz respeito à aprendizagem dos alunos da disciplina geometria, os 

dados coletados foram qualificados durante a análise do problema. 

O método hipotético dedutivo foi o escolhido, uma vez que, a partir da realidade identificada 

em sala de aula, surgiu a problemática a ser investigada, e posteriormente, uma hipótese de resolução a 

ser testada. 

A forma de pesquisa aplicada objetivará o levantamento de informações para o bom emprego 

prático de técnicas dirigidas à solução da dificuldade específica, no caso a utilização de materiais 

concretos que facilitem a aprendizagem da geometria. A pesquisa será realizada de maneira 

quantitativa, ou seja, as informações ao término do trabalho serão traduzidas em informações que 

serão distribuídas e ponderadas. A pesquisa em si, no que diz respeito ao fenômeno analisado, tem 

como alvo a coleta e análise de dados padronizados através da aplicação de questionários e de 

observações realizadas em sala de aula. 

No que diz respeito ao ponto de vista dos procedimentos técnicos, o escolhido foi à pesquisa 

participante na qual visa a interação entre o pesquisador e os membros da situação investigada. 

A pesquisa bibliográfica também foi recurso utilizado nessa produção junto com a 

manipulação de material concreto. 
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3.3 Os recursos concretos como facilitadores da aprendizagem 

 

A sua utilização de recursos tecnológicos pode provocar mudanças que irão alterar os aspectos 

existentes na formação do aluno. Mudar esse quadro não é fácil, para isso é necessário que o professor 

esteja empenhado em lutar sempre por melhores condições de ensino que estreite a fixação da 

aprendizagem (Souza & Souza, 2013, pg. 15). 

Relacionando a Matemática com a prática e com jogos e brincadeiras diversas, unindo o 

lúdico ao desenvolvimento do raciocínio matemático, tendo como base as propostas inovadoras da 

Educação Matemática é crucial para incentivo do aprendizado. A Matemática está ligada ao sistema 

científico, tecnológico, econômico, político dando a disciplina um caráter universal (Mendonça, 2010, 

pg. 6). 

A necessidade de utilizar atividades lúdicas pode contribui para uma aprendizagem mais 

satisfatória, que é vista como uma das mais difíceis de ser compreendida. Isso conduz a tentativa de 

mostrar caminhos para o ensino da Matemática, de maneira mais prazerosa tanto para o aluno quanto 

para o professor, fortalecendo a relação de troca de conhecimentos e estabelecendo uma relação 

respeitosa (Mendonça, 2010, pg. 4). 

 

3.4 Análise detalhada de Sólidos Geométricos 

 

Métodos vêm sendo desenvolvidos para o descaso pela leitura das referencias bibliográficas 

propostas pelo professor para o conteúdo de sólidos geométricos. Todavia, esses esforços, na sua 

grande maioria estão sendo aprimorados quando há uma vivência palpável, onde os alunos observam, 

tocam e participam da construção do processo.  

A geometria espacial, trabalhada apenas com gravuras para essas séries do Ensino 

Fundamental, torna-se ineficiente para aquisição dos pré-conhecidos que serão aprimorados no Ensino 

Médio, onde nesta etapa concluíram todos os cálculos neste momento iniciados. Onde lá estarão 

lembrando-se das figuras observadas outrora, imaginando suas aplicações na realidade. 

Quando colocamos os sólidos geométricos nas mesas, logo então surgem vários relatos, 

relacionando-os com algo no cotidiano, como, o cilindro com embalagens de óleo de cozinha, como, o 

cone com chapéus de festa de criança, como a pirâmide, como objetos de decoração em suas casas, 

como a esfera, com bola de futebol, como o paralelepípedo, com as pedras que formam a rua do maior 

centro comercial de São Luís, a Rua Osvaldo Cruz etc. Adquirindo maior atenção entre eles, onde 

indagam sobre aquilo que já possuem algum tipo de informação anterior. 

Trabalhar com recursos concretos entre os jovens e adultos do 8º/9º ano, torna-se prazeroso 

para os alunos e para o professor, pois existe uma reciprocidade entre ambos, como observamos que 

alunos, se dispõem a medir os sólidos, buscando traduzir essas medidas em cálculos no papel. Aquilo 
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que parece muito distante nos livros, agora está mais próximo, atingindo um maior grau de 

compreensão.  

Escolhi esse tema porque vi a necessidade de fomentar nos alunos a vontade de aprender 

noções de geometria, mais precisamente a espacial, que é um pré-requisito para o assunto nas séries 

superiores, visto que na vida docente, sempre sentia a falta deste requisito nos alunos. Como não 

encontrava esses resultados propostos, resolvi incrementar com recursos concretos, analisando que 

toda a aula ministrada com materiais manipuláveis obtive mais êxito nos resultados. E desta vez não 

seria diferente. E apesar de trazer esses materiais, também podemos utilizar os instrumentos já 

conhecidos por eles, como a régua. 

Durante todo nosso processo educacional, vivenciado em sala de aula, tanto como aluno, como 

professor em forma de observação, participação e regência de sala de aula, constatei que as teorias por 

si só, por mais bem elaboradas que sejam feitas pelos autores mais famosos, precisam de algo a mais, 

que venha atrair a atenção dos alunos. Os alunos que leem bastante sem o auxílio de alguém próximo, 

não são a maioria no sistema, principalmente na faixa etária referente a infância, a adolescência, e a 

fase adulta que possui estudos atrasados. 

Como trabalhamos este assunto mais precisamente com jovens e adultos, observamos a 

distância que eles se encontram desse conteúdo explicado nos livros didáticos, onde imaginam algo 

fora do seu alcance de aprendizagem. Neste sentido coube ao professor arrumar estratégias de como 

aproximar tais fatos. Primeiramente introduzir atividades para analisar aquilo que já imaginamos que 

era a falta deste entendimento. Ministrar aulas com os materiais concretos visando essa relação com a 

realidade.  

Observar a participação efetiva dos alunos, mesmo sabendo que eles como jovens e adultos, 

vem de uma jornada de trabalho estressante diurna, mas quando motivados para produzir algo, eles 

fazem. Num momento nos sentimos muito perto deles, quando falam de seus papéis de pais de família, 

e suas dificuldades por não terem aproveitado o tempo de infância e adolescência para ter estudado 

melhor. Todavia nos sentimos muito distantes, quando percebemos, que os alunos não conseguem 

entender o conteúdo apenas lendo, ou com uma simples verbalização do professor.  

Assim, aproveitamos a ocasião para incentivar a buscar mais, e que todo assunto se torna 

entendível quando existe uma força de vontade e algo impulsionador. Certo que não é recomendável 

entrar muito em detalhe sobre os cálculos, mas sim para fins de identificação, e incentivo a buscarem 

mais nas séries posteriores. 

Onde também é importante pedir que falem sobre os materiais apresentados, observando se é 

possível fazer algum cálculo que faça relação com esses objetos, com medidas de comprimento, 

largura, altura, capacidade ou volume, que proporcionem essa interação com os assuntos propostos, 

como são na sua maioria já profissionais, analisam vários objetos das empresas onde trabalham, e nas 

suas próprias casas, que conhecem de uma forma melhor. 
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3.5 Realização de trabalhos com recursos concretos 

 

3.5.1 Cronograma de execução 

 

ORDEM ATIVIDADE 

1 Aplicação da avaliação PRÉ (APENDICE A) 

2 Confecção de Figuras geométricas 3D 

3 Aula de Geometria com Figuras geométricas 3D 

4 Aplicação da avaliação PÓS (APENDICE B) 

 

3.5.2 Orçamento 

 

MATERIAL QUANT. VALOR 

Papel cartão grande 30 R$ 30,00 

Régua 30 R$ 15,00 

Cola 5 R$ 6,00 

Isopor Redondo 30 R$ 21,00 

Cola de Isopor 5 R$ 5,50 

Fita Durex 30 R$ 25,00 

TOTAL  R$ 102,00 

 

3.6 Descrição das aulas com utilização das Figuras Geométricas 3D 

 

Demos início aos nossos trabalhos referente ao tema proposto, com atividades escritas aos 

alunos, que responderam apenas com os conhecimentos já adquiridos através das aulas expositivas 

ministradas pelo professor, que se utilizou do sistema convencional de aulas. No momento, mesmo 

tendo essas informações, não conseguiram responder a contento às questões, pois estavam atrelados 

somente às teorias bibliográficas. 

Na Educação de Jovens e Adultos não se trabalha todos os conteúdos matemáticos que o aluno 

estudar enquanto matriculado no ensino regular. E ainda, as metodologias utilizadas são pouco 

diferenciadas, onde o professor se detém ao método tradicional de ensino (Silva, 2015, pg. 10). 

Gardner (1961, pg. 10), matemático recreacionista, define: “pode-se dizer que os jogos 

matemáticos ou as matemáticas recreativas são matemáticas – não importa de que tipo – carregadas de 

um forte componente lúdico”  
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As dificuldades manifestadas na aprendizagem da disciplina de matemática estão ligadas à 

necessidade de práticas pedagógicas que colaborem com o professor, a fim de auxiliar seus alunos a 

aprender (Lázaro et al., 2015, pg. 2). 

O professor fez argumentações sobre as respostas, enfatizando a importância de analisarem 

juntamente com a forma que observavam esses objetos em seu cotidiano. Todavia logo argumentavam 

que ficaria inviável imaginar sem tocar ao visualizar. Com desenhos no quadro, trazia uma possível 

aproximação, mas não como o esperado. 

Logo em seguida, apresentamos os materiais concretos dos sólidos geométricos, no momento 

fizeram imediatamente a relação com aquilo que haviam estudado e com aquilo que observavam em 

seus percursos até chegar à escola. Então encontramos nexo naquilo que propomos. Pois unia aquilo 

que estavam estudando, com aquilo que vivenciavam, fazendo sempre esta conexão, estudo e vida 

secular. 

 

Figura 6. Aula com figuras geométricas. (Fonte Própria). 

 

Começamos então a fazer a identificação dos sólidos um por um, onde eles mesmos já sabiam, 

pois já haviam estudado sobre os mesmos. Apenas fui adequando os nomes técnicos aos trazidos pelos 

alunos. Fazendo a identificação dos elementos formadores dos sólidos, como bases, arestas das bases, 

as arestas laterais, as faces laterais, altura e largura dos que possuíam tais elementos. 

O cone foi entendido, como um objeto parecido com um chapéu de festa de criança e do 

material utilizado para sinalização das ruas da cidade de São Luis, sendo que este de uma forma mais 

colorida. Então introduzimos a forma de como medir suas dimensões, identificando os nomes mais 

comuns neste sólido, como raio, diâmetro, área lateral, área da base, área total e volume. Mas com 

cálculos elementares, servindo apenas para ter noções dos sólidos, e suas finalidades no contexto da 

geometria. Fizemos rapidamente uma evolução de uma pirâmide cuja base possuía um polígono 

regular, para a formação dos cones, dizendo que o número de lados da base tendia ao infinito, e assim 
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começaram a assimilar a importância desde sólido na matemática. Mediram os principais elementos 

formadores do cone e pequenos cálculo referentes. 

 

 

Figura 7. Aula com figuras geométricas. (Fonte Própria). 

 

O paralelepípedo, por sua vez foi feito analogia às pedras que constituíam a principal rua do 

centro comercial de São Luis, a Rua Osvaldo Cruz, também compararam com uma caixa de sapatos 

fechada entre outras comparações. Foram introduzidas palavras novas, como arestas, diagonais do 

paralelepípedo e da base e secções. Assim os alunos faziam estas identificações no próprio 

paralelepípedo.  

Foram ministradas informações sobre área lateral e área da base. Também foi explicado que é 

um objeto de forma tridimensional, cujas 6 faces são paralelogramos, e que possui 3 pares de faces 

paralelas, onde cada face pode ser considerada uma base, dependendo da posição em que colocarmos e 

que o paralelepípedo pode ser encarado como o resultado de uma transformação linear de um cubo. 

Como forma de reciprocidade de aprendizagem e como alguns alunos trabalhavam em construção 

civil, falavam que tinham grande utilidade na engenharia e arquitetura, como calçamento de ruas, 

dizendo que são impermeáveis, evitando enchentes na cidade. 
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Figura 8. Aula com figuras geométricas. (Fonte Própria). 

 

O cubo foi estudado junto com o prisma, pois todo prisma cujas bases são paralelogramos 

recebe o nome de paralelepípedo. Sendo assim fizeram logo relação com objetos do cotidiano, como 

dado, puff quadrado, cubo de gelo, caixas, caixotes de madeira etc. Também fizeram relação ao cubo 

mágico, que um jogo muito difícil, na sua essência que trabalha com um raciocínio rápido. Onde 

falamos sobre diagonal do cubo e da base, área lateral, área total, volume e de triângulo na formação 

dos mesmos. Logo então, surgiram muitas curiosidades, como a medição de água dentro de um 

recipiente em forma de cubo, podendo ser medida de uma forma parcial ou total, mas enfatizei que 

estes cálculos são possíveis, mas só seriam estudados em séries posteriores, aguçando ainda mais a 

vontade de aprender. Em seguida fizemos a medida dos elementos novos estudados, com a 

participação empolgante dos alunos, onde descobriram que seus lados todos são formados por 

quadrados, uma figura muito conhecidas por eles, apenas intervindo e explicando a diferença entre 

geometria no plano, relacionando com a área, e geometria no espaço, fazendo a ligação com o volume, 

dando como exemplos o quadrado e o cubo. 

O cilindro foi um dos sólidos mais fáceis de trabalhar por causa da familiaridade com objetos 

que fazem relação, como embalagens de óleo de cozinha, lata de leite, vela, latinha de refrigerante etc. 

Foram introduzidas algumas palavras técnicas como raio, retângulo, altura, área lateral e área total. 

Neste sólido além de conseguirem visualizar os sólidos, conseguiram ainda desenhar, a partir de uma 

explicação do que é visível aos olhos, e o que não é, sendo o que não é visível, desenhado com linha 

pontilhada, e que for visível desenhado com linha contínua. Vários questionamentos foram levantados, 

como por exemplo, se o fabricante dos produtos com as embalagens em forma de cilindro, fazem logo 

o cálculo do volume antes de acondicionarem os produtos.  
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Figura 9. Aula com figuras geométricas. (Fonte Própria). 

 

Fizemos as identificações dos elementos constituintes dos sólidos nos desenhos e nos objetos, 

naquele momento os alunos saíram com outra visão a respeito dos cilindros, imaginando que em várias 

situações da vida a matemática está presente. Participaram pegando os sólidos, medindo suas partes 

com a régua, fazendo as devidas identificações das medidas estudadas, e efetuando pequenos cálculos 

matemáticos decorrentes na explanação do conteúdo pelo professor. Ainda fizeram as devidas 

comparações com as medidas e cálculos dos colegas de sala de aula, ocasionando um pequeno debate 

entre eles com a devida intervenção do professor nesse contexto. Percebi também que levavam as 

discussões para casa, onde fica mais fácil fazer a medição das dimensões dos sólidos, pois é um local 

que traz várias formas de análise, pois suas casas são cheias de materiais que lembram os cilindros. 

O prisma foi estudado fazendo sempre a relação com o paralelepípedo e o cubo, pois os 

prismas podem-se apresentar de diversas formas, falando que são formados pelos seguintes elementos: 

base, altura, vértices, arestas e faces laterais, mas algumas características básicas definem esse sólido 

geométrico. Por exemplo, o número de faces do prisma será exatamente igual ao número de lados do 

polígono que constitui suas bases (superior e inferior), dessa forma, sua classificação quanto ao 

número de lados podem ser: triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octogonal e 

assim por diante. Neste momento os alunos fizeram comparações como octógono de luta marcial, 

tenda de forma triangular, malas de viagem etc. Propomos a aferição das medidas dos elementos 

formadores, onde preferiram fazer nos materiais concretos, a nos desenhos expostos nos livros. 

Fizemos então os sólidos passarem de cadeira em cadeira para medir e anotar tais medidas com a 

devida orientação do professor. Onde também identificaram várias utilidades do prisma no meio em 

que vivem. Fizemos alguns cálculos elementares para melhor fixação do conteúdo, que foi recebido de 

bom grado pelos alunos. 

As pirâmides foram trabalhadas mais no sentido, de identificação dos elementos, todavia, 

observavam a grande quantidade de objetos que os cercam em seus ambientes profissionais e 
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familiares. Também fizeram referência às pirâmides do Egito antigo, às fatias de pizzas, às fatias de 

melancia e às decorações de casa que poderão ser semelhantes com alguns dos elementos constituintes 

das pirâmides estudadas. Introduzimos noções sobre estes como, base, aresta da base, aresta lateral, 

face lateral, altura e vértice. Falamos também que toda pirâmide reta, cujo polígono da base é regular, 

recebe o nome de pirâmide regular. Ela pode ser triangular, quadrangular, pentagonal etc. 

Complementando demos algumas noções sobre os troncos. Neste sentido aferiram esses elementos nos 

desenhos e nos próprios sólidos, vindo até à mesa da exposição do professor para tal tarefa. Houve 

também os desenhos dos sólidos em seus cadernos a partir da visualização dos sólidos, sempre falando 

que é mais fácil desenhar e calcular partindo da visualização. Em seguida o professor fez as devidas 

correções dessas atividades. 

A esfera foi abordada de forma adequada a realidade dos alunos, que fizeram logo 

comparações à paixão do brasileiro, que é o futebol, falando de suas atividades no esporte e de seus 

ídolos. Todavia, tivemos que fazer a explanação da aula e sendo que a esfera foi sempre usada como 

desculpa para pelo meio iam fazerem referências ao esporte rei, o futebol. Aplicamos palavras técnicas 

como, centro, raio e superfície. Fizemos aferições de medidas possíveis dos elementos da esfera. 

Acompanhada de pequenos cálculos, apenas para promover o exercício das operações matemáticas em 

questão. Tiveram acesso a essas medidas de forma palpável. Neste caso foi possível todos trabalharem 

com as medidas em que utilizaram a régua. Cada aluno colocou em seus cadernos anotações sobre as 

medidas e a técnica que o professor utilizou pra desenhar de uma forma que fique explicito as medidas 

procuradas. 

O processo de raciocínio evidenciado na situação de inovação, informações lúdicas é abdutivo, 

que contém em si mesmo a possibilidade de risco, a ousadia, oferecendo espaços para adivinhações 

(Peirce, 1977, pg. 24; Brenelli, 1996. pg. 56). Conforme Peirce (1977, pg. 24), a abdução implica no 

processo de formulação de hipóteses de algo que não se conhece. Dessa forma, a abdução representa 

uma inferência que introduz no raciocínio uma ideia nova, pois abre espaços para as próprias 

conclusões e finalização do problema. Peirce ainda afirma que: “A dedução prova que algo deve ser 

(que tem de ser); a indução mostra que alguma coisa é realmente operativa; a abdução simplesmente 

sugere que alguma coisa pode ser”. 

A introdução de conceitos matemáticos, através da utilização de materiais manipuláveis, pode 

fazer com que a matemática se torne viva e que as ideias tenham significado através da experiências 

com objetos reais dessa forma, os vários sentidos dos alunos são requisitados através do contato e da 

movimentação, envolvendo-o fisicamente, sendo esta interação favorável à aprendizagem, como 

preconiza Vale (1999) e Pereira, Guimarães e Santos (2016, pg. 4). 

Na comparação das notas dos alunos, a partir das atividades pré e pós utilização das figuras 

geométricas físicas, foi percebido aumento no número de acertos, por tanto das notas, conforme 

quadro 1. 
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Quadro 1. Média de notas nas atividades 1 e 2. 

 
Atividade 1 Atividade 2 

Média da nota 6,1±2.2 9,1±1,0 

 

Descrevendo as notas dos alunos individualmente, observa-se que os Alunos 1, 3, 4 e 5 

demonstraram melhoria na nota com a utilização da ferramenta. O Aluno 2 já apresentava disposição 

ao ensino da matemática, conforme quadro 2.  

 

Quadro 2. Quadro de notas individuais. 

 

NOME Atividade 1 Atividade 2 

ALUNO 1 6 10 

ALUNO 2 10 10 

ALUNO 3 7 9 

ALUNO 4 5 10 

ALUNO 5 6 9 

 

Conforme estudo de Silva (2015, pg. 123), com alunos jovens e adultos, houve melhoria de 

acertos de questões aplicadas, após utilização de material lúdico nas aulas, o que também foi 

verificado na presente pesquisa, conforme quadro 2.  

O autor Silva (2015, pg. 123) ainda relata que no início das aulas, os alunos se sentavam 

isolados e pouco conversavam entre si, sentiam-se com baixa-autoestima e tinham vergonha de 

esclarecer alguma dúvida. Diante da evolução do processo foi construído com uma relação de parceria. 

E, com o tempo, eles se tornaram mais confiantes. 

As tecnologias matemáticas, quando aplicadas em sala de aula gera um estimulo no aluno, 

abrindo novos horizontes, onde se tornam mais críticos, investigativos e participativos. A 

comunicação com o professor e tornará mais frequente. A participação dos alunos se torna importante, 

pois colocam seus conhecimentos em prática, expor suas opiniões com o professor, e com a introdução 

de ferramentas, essas questões ficam mais evidentes (Silva, 2015, pg. 12). 

As experiências práticas, vivenciadas pelo aluno, permitem a exploração de conteúdos 

diversos. Quando o aluno é capaz de organizar toda essa diversidade, ele vai construindo por 

comparações, é capaz de conceituar (Grando, 2000, pg. 55). 

Trabalhar com o conceito matemático no jogo significa compreender tais ações e reestruturá-

las em um nível mental. Assim, significa estabelecer relações, antecipar jogadas, elaborar estratégias, 
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tematizar / fundamentar e encontrar razões para as jogadas, aproveitando as jogadas do adversário, 

interpretando-as e observando regularidades (Grando, 2000, pg. 55). 

Silva e Dominick (2016, p.7) também contribuíram no que se refere aos diálogos com as 

tecnologias, pois afirmam que quando o docente e o discente se apropriam da tecnologia como 

mediadora dos processos de conhecimento, ela se torna uma tecnologia educacional. 

 

3.7 Conclusão  

 

A realização desta investigação tornou-se para nós, um grande momento no contexto 

educacional nas vidas dos participantes, envolvendo professores, supervisores, diretores, alunos e 

todos os profissionais que acompanharam todo o desenvolvimento. 

Nas duas escolas trabalhadas, houve uma grande mobilização no sentido de colaboração dos 

profissionais com este trabalho, desprendendo muitas das vezes dos seus horários extra-curriculares 

para o bom planejamento das atividades. 

Este tema foi abordado mediante diálogos com os professores e alunos das escolas onde foram 

realizadas as PES, onde tínhamos em mente o trabalho com os sólidos geométricos de uma forma que 

atraísse os alunos para este conteúdo. Mas com este convívio com os alunos, analisamos que era 

necessário haver a manipulação desses sólidos numa perspectiva dos alunos trazerem esses 

conhecimentos para sua realidade.  

A utilização de recursos concretos como meio facilitador do ensino de geometria para 

educação de jovens e adultos do 8º e 9º ano do ensino fundamental, foi trabalhada de uma forma a 

contemplar os anseios dos alunos, mediante seus conhecimentos já trazidos de seus convívios 

seculares. Onde a grande maioria trabalhava durante o dia e estudava a noite. Assim a forma de 

fomentar o interesse pelo conteúdo deveria ser eficaz, cabendo assim nesse entendimento o manuseio 

dos sólidos geométricos para melhor fixação do conhecimento. 

Todo este processo influenciou grandemente nas minhas regências de sala de aula. 

Principalmente quanto a análise dos conteúdos selecionáveis e a forma de explanação aos alunos.  

Os alunos trazem histórias diferentes, caracterizando a heterogeneidade das turmas. Cabendo 

ao professor procurar métodos convenientes para a inserção curricular sem ferir essas diferenças. 

Quando percebemos a integração discente no decorrer das ministrações, temos a percepção que o 

desenvolvimento dos objetivos está sendo alcançado. Concluímos então que as escolhas convenientes 

dos métodos a serem desenvolvidos têm uma grande relevância no bom desenvolvimento dos 

objetivos propostos. 
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APÊNDICE. Questionário aplicado 1. 

Nome: 

 

 01 – Quantas faces têm o paralelepípedo? 

(a) (01 face) 

(b) (02 faces) 

(c) (04 faces) 

(d) (06 faces) 

02 – As faces do paralelepípedo são 

quadrados? 

(a) Sim 

(b) Não 

03- As faces dos cubos são todas iguais? 

(a) Sim 

(b) Não 

04 - As bases do cilindro são formadas por: 

(a) Círculo 

(b) Bola 

(c) Circunferência 

(d) Esfera 

05 – O prisma é formado por duas faces 

iguais e paralelas? 

(a) Sim 

(b) Não 

06 – Todas as faces do prisma são 

retângulos? 

(a) Sim 

(b) Não 

07 – As faces laterais da pirâmide são: 

(a) Triângulos 

(b) Retângulos 

(c) Estrelas 

(d) Quadrados 

08 – A base do cone é formada por: 

(a) Esfera 

(b) Círculo 

(c) Circunferência 

(d) Bola 

09 – O cone é formado por duas bases? 

(a) Sim 

(b) Não 

10 – A esfera mais se assemelha com: 

(a) Bola de futebol 

(b) Lata de refrigerante 

(c) Disco 

(d) Bola de futebol americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico – José Manoel Dias Sá Página 63 

APÊNDICE. Questionário aplicado 2. 

Nome: 

 

 

 

 

 

 

As questões de 01 à 05 são baseadas nesta 

figura geométrica. 

01 – A base deste polígono é: 

(a) R 

(b) α 

(c) B 

(d) E 

02 – As arestas da base são: 

(a)  

(b)  

03- As arestas laterais são: 

(a)  

(b)  

04 - As faces laterais são: 

(a) VAB, VBC, VCD, VDE, VEA 

(b) AB, BC, CD, DE, EA 

05 – O prisma é formado por duas faces iguais 

e paralelas? 

(a) Sim 

(b) Não 

06 – A base do cone é formada por: 

(a) Esfera 

(b) Círculo 

(c) Circunferência 

(d) Bola 

07 – A esfera mais se assemelha com: 

(a) Bola de futebol 

(b) Lata de refrigerante 

(c) Disco 

(d) Bola de futebol americano 

 

08 – Qual a área total de um cubo que mede 

10cm de lado? 

(a) 600 cm2 

(b) 600 m2 

(c) 60 cm2 

(d) 6 m2 

 

09 - As bases do cilindro são formadas por: 

(a) Círculo 

(b) Bola 

(c) Circunferência 

(d) Esfera 

10 – As faces do paralelepípedo são 

quadrados? 

(a) Sim 

(b) Não 
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APÊNDICE. Planos de Aula. 

 

 

                                 PLANO DE AULA 
                     Prática de Ensino Supervisionada 

 

Prof.(ª)  Orientador(a):  Dulcina Almeida 
 Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:   

Aluno(a): José Manoel Dias Sá Local de Estágio: UEB Professor Sá Valle 
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I 
Disciplina:  Português 

Data:  2010-2015 

Série: 4º ano Tempo:  100 min 
Tema Objetivos Contéudos Recursos Avaliação 

Regras de 
acentuação 

. Compreender as principais regras de acentuação. 

. Aplicar as regras na produção de textos. 
 

. Classificação das 
palavras quanto à 
silaba tônica. 

. Figuras 
impressas 
. Cartaz 
 

 

Fichas de Trabalho 

Metodologia / sequência didática:  
. Conversas sobre algumas regras de acentuação 
. Uma soletração com os alunos, enfatizando o uso do acento, e a clasficação da palavra quanto à silaba tônica. 
. Organização em grupos para confeccionar as palavras utilizadas. 
. Classificação das palavras em oxítona, proxítona e proparoxítona. 
. Resolução de uma ficha de trabalho. 

 
Sumário: 
. Estudo sobre a classificação das palavras quanto à silaba tônica. 
. Resolução de uma ficha de trabalho. 
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                 PLANO DE AULA   
                 Prática de Ensino Supervisionada   

  

Prof.(ª)  Orientador(a):     Dulcina Almeida   
  

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:      

Aluno(a):   José Manoel Dias Sá   Local de Estágio:  UEB Profº  Sá Valle   

Nív el de Ensino:  Ensino Fundamental I   
Disciplina:   Matemática   

Data:    2010 - 2015   

Série:   4 º   ano   Tempo:   100 min   
Tema   Objetivos   Contéudos   Recursos   Avaliação   

Cálculos  
Mentais   

. Identifi car   operações matemáticas que se permite  
utilizar o cáculo mental para resolu ção de problemas;   
.  Relacionar situações problemas às estratégias usadas  
em sala de aula  para faciltar sua resolução;   
.   Utilizar os materiais facilitadores no cálculo mental.   

  

.  Formas de resolução  
de problemas   

. Papel cartaz   

.Cadernos   

. Cartelas de  
bing o   

  

Fichas de Trabalho   
  
  

Metodologia / sequência didática:    
. Indagações aos aluno s sobre as formas de cálculo mental que eles conheciam.   
. Um jogo rápido de cálculos mentais.   
. Discussão sobre as estratégias de cálcumos mentais.   
. Brincadeira do bing o com cálculo mental.   
.  Resolução de ficheiros.   
Sumário:   
.   Estudo sobre os  possíveis cálculos mentais.   
. Resolução de uma ficha de trabalho.   
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                                 PLANO DE AULA 

                     Prática de Ensino Supervisionada 
 

Prof.(ª)  Orientador(a):  Dulcina Almeida 

 
Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:   

Aluno(a): José Manoel Dias Sá Local de Estágio: UEB Professor Sá Valle 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 

Disciplina:  História 
Data:  2010-2015 

Série: 4º ano Tempo:  100 min 

Tema Objetivos Contéudos Recursos Avaliação 

Os primeiros 

habitantes do 

Brasil. 

. Identificar os primeiros habiantes do Brasil, os 

ìndios. 

. Conhecer o Brasil antes de ser descoberto 

. Identificar onde vivem os indígenas atualmente 

. Os indígenas, os 

primeiros habitantes 

do Brasil. 

. Gravuras 

. Materiais 

rústicos.  

. Trazer de casa e 

confeccionar 

materiais usados 

nessa época. 

Metodologia / sequência didática:  

. Gravuras do Brasil, antes de ser descoberto. 

. Mostrar como viviam os indígenas, através de gravuras. 

. Falar sobre as principais povos indígenas. 

. Falar onde vivem as principais tribos indígenas atualmente 

. Confeccção de materias rústicos usados nesta época pelos indígenas. 

Sumário: 

. Estudo sobre os primeiros moradores do Brasil 

. Confecção de materias rústicos usados nessa época. 
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                                 PLANO DE AULA 
                     Prática de Ensino Supervisionada 

 

Prof.(ª)  Orientador(a):  Dulcina Almeida 
 Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:   

Aluno(a): José Manoel Dias Sá Local de Estágio: UEB Profº Sá Valle 
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I 
Disciplina:  Ciências 

Data:  2010-2015 

Série: 4º ano Tempo:  100 min 
Tema Objetivos Contéudos Recursos Avaliação 

. O meio 
ambiente 

. Identificar os principais mecanismos de conservação 
do meio ambiente. 
.Conscientar os alunos à redução, reutilação e 
reciclagem dos materiais. 
 

. Três atitudes 
necessárias para 
conservação do meio 
ambiente: Reduzir, 
reutilizar e reciclar 

. Recortes de 
jornais e revistas 
.Quadro 
. Espécies de 
plantas 
 

Pesquisa feita junto 
aos pais e 
apresentadas aos 
alunos e professor. 
 

Metodologia / sequência didática:  
. Indagações sobre o meio ambiente 
. Formação de três grupos para defesa dos três desafios: Reduzir, reutilizar e reciclar. 
. Relação feita pelos alunos dos materiais não necessários que são usados por eles. 
. Pesquisa com os pais sobre os materias descartados em casa e sua reutilização. 
. Resultado da pesquisa trazida para ser analisada pelos colegas e professor. 

 
Sumário: 
. Estudo sobre a desafios dos cuidados com o meio ambiente. 
. Pesquisa junto aos pais e analisadas pelos colegas e pelo professor. 
 

 



 

Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico – José Manoel Dias Sá Página 68 

 

 

                                 PLANO DE AULA 
                     Prática de Ensino Supervisionada 

 

Prof.(ª)  Orientador(a): Dulcina Almeida 
Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:   
 

Aluno(a): José Manoel Dias Sá Local de Estágio: UEB Professor Sá Valle 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental I 
Disciplina:  Geografia 

Data:  2010-2015 

Série: 4° ano Tempo:  100 min 
Tema Objetivos Contéudos Recursos Avaliação 

Cominucação 
e tecnologia. 

. Identificar os principais meios de comunicação da 
atualidade. 
. Conhecer os principais meios de comunicação da 
história contemporânea. 

 

. Os principais meios 
de comunicação. 

. Quadro 

. Painéis 

. Figuras 

. Textos 

. Murais 
 

 

. Exposição das 
atividades em 
murais para os 
alunos e 
funcionários da 
Escola.  
 

Metodologia / sequência didática:  
. Análise da frase de Abelardo Barbosa 
 . Interrogação aos alunos sobre os principais meios de comunicação por eles usados. 
. O registro no quadro sobre os meios de comunicações conhecidos. 
. Orgnização em grupos de painéis, contento textos e figuras sobre os principais meios de comunicação, contento título e legendas. 
. Exosição dos trabalhos em murais para os alunos e funcionários da Escola. 
. Confecção de um correio de cartas com o turno inverso. 

 

Sumário: 
. Estudo sobre os meios de comunicação. 
. Exposição dos meios de comunicação em murais. 
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                                 PLANO DE AULA 
                     Prática de Ensino Supervisionada 

 

Prof.(ª)  Orientador(a): Dulcina Almeida 
Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:  Sheila Vale Mendes 
 

Aluno(a): José Manoel Dias Sá Local de Estágio: UEB Profº Rubem Teixeira Goulart 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 
Disciplina:  Geografia 

Data:  02 de setembro de 2015 

Série: 6º/7º ano EJA Tempo:  100 min 
Tema Objetivos Contéudos Recursos Avaliação 

Os Rios e as 
Bacias 
Hidrográficas 
do Brasil 

. Diferenciar rios de bacias hidrográficas; 

. Conhecer nocões sobre as principais bacias 
hidrográficas do Brasil. 

 

Principais Bacias 
Hidrográficas do 
Brasil 

. Projetor 

.Quadro 

. Fichas 
 

 

. Resolução de 
trabalhos em fichas 
individuais.  

Metodologia / sequência didática:  
. Video do Planeta Àgua 
 . Contextualizar o tema em classe, debatendo sobre os rios conhecidos pelos alunos. 
. Aula expositiva sobre o tema e organização dos conheciemtos dos alunos. 
. Elaboração de uma síntese 
. Resolução de um Exercício através de grupos. 

 
Sumário: 
. Estudo sobre os rios e bacias hidrográficas do Brasil 
. Resolução de um exercício no Projetor pelos alunos 
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                                 PLANO DE AULA 
                     Prática de Ensino Supervisionada 

 

Prof.(ª)  Orientador(a): Dulcina Almeida 
 

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Sheila Vale Mendes 

Aluno(a): José Manoel Dias Sá Local de Estágio: UEB Profº Rubem Teixeira Goulart 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 
Disciplina:  Geografia 

Data:  03 de setembro de 2015 

Série: 6º/7º ano EJA Tempo:  50 min 
Tema Objetivos Contéudos Recursos Avaliação 

Os Rios e as 
Bacias 
Hidrográficas 
do Brasil 

. Diferenciar rios de bacias hidrográficas 

. Conhecer nocões sobre as principais bacias 
hidrográficas do  Brasil. 

Principais Bacias 
Hidrográficas do 
Brasil 

. Projetor 

.Quadro 

. Fichas 
 

. Resolução de 
trabalhos em fichas 
individuais. 
 

Metodologia / sequência didática:  
. Comentários sobre Bacias Hidrográficas 
 . Contextualizar o tema em classe, debatendo sobre as Bacias Hidrográficas. 
. Aula expositiva sobre o tema e organização dos conheciemtos dos alunos. 
. Elaboração de uma síntese 
. Resolução de um Exercício através de fichas individuais 
Sumário: 
. Estudo sobre as bacias hidrográficas do Brasil. 
. Resolução de um exercício através de fichas pelos alunos. 
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                                 PLANO DE AULA 
                     Prática de Ensino Supervisionada 

 

Prof.(ª)  Orientador(a):  Dulcina Almeida 
 

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:   

Aluno(a): José Manoel Dias Sá Local de Estágio: UEB Profº Sá Valle 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 
Disciplina:  Ciências 

Data:  2010-2015 

Série: 8º ano Tempo:  100 min 
Tema Objetivos Contéudos Recursos Avaliação 

.  Reprodução 
dos animais e 
das plantas. 

. Identificar os principais tipos de reprodução. 

. Tdentificar os animais e plantas do local onde 
viviam. 
 

. Os dois tipos de 
reprodução: sexuada e 
assexuada. 

. Livro ddático, 
plantas reais, 
gravuras de 
jornais e revistas.  

Pesquisa feita junto 
aos pais e 
apresentadas aos 
alunos e professor.  

Metodologia / sequência didática:  
. Indagações sobre os animais e plantas. 
. Introdução ao assunto através do livro didático. 
. Utilização dos materiais trazidos. 
. Ênfase dos dois tipos de reprodução: assexuada e sexuada. 
. Resultado da pesquisa trazida para ser analisada pelos colegas e professor. 
Sumário: 
. Estudo sobre os dois tipos de reprodução: assexuada e sexuada. 
. Pesquisa junto aos pais e analisadas pelos colegas e pelo professor. 
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                                 PLANO DE AULA 
                     Prática de Ensino Supervisionada 

 

Prof.(ª)  Orientador(a):  Dulcina Almeida 
 

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:  Amanda Cristina Veloso 

Aluno(a): José Manoel Dias Sá Local de Estágio: UEB Profº Rubem Teixeira Goulart 
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 
Disciplina:  História 

Data:  02 de setembro de 2015 

Série: 8º/9º ano EJA Tempo:  100 min 
Tema Objetivos Contéudos Recursos Avaliação 

A abolição da 
escravatura no 
Brasil. 

. Conhecer os sujeitos históricos; 

. Identificar o contexto histórico da abolição da 
escravatura no Brasil; 
. Identificar as leis que ajudaram a concretização da 
abolição dos escravos. 
 
 

 

O contexto histórico 
da abolição da 
escravatura no Brasil; 
As leis que 
beneficiaram a 
concretização da 
abolição dos escravos. 

.Quadro 

. Data Show 
 

 

Fichas de Trabalho 
 
 
 
 
 

Metodologia / sequência didática:  
. Aplicação de um breve vídeo sobre os escravos 
. Exposição do conteúdo, através de data show. 
. Discussão sobre a abolição dos esvravos. 
. Elaboração de uma síntese oral. 
. Resolução de uma ficha de trabalho. 

 
Sumário: 
. Estudo sobre a abolição da esvravatura no Brasil. 
. Resolução de uma ficha de trabalho.  
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                                 PLANO DE AULA 
                     Prática de Ensino Supervisionada 

 

Prof.(ª)  Orientador(a):  Dulcina Almeida 
 

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:  Amanda Cristina Veloso 

Aluno(a): José Manoel Dias Sá Local de Estágio: UEB Profº Rubem Teixeira Goulart 
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 
Disciplina:  História 

Data:  04 de setembro de 2015 

Série: 8º/9º ano EJA Tempo:  50 min 
Tema Objetivos Contéudos Recursos Avaliação 

A abolição da 
escravatura no 
Brasil. 

. Conhecer os sujeitos históricos; 

. Identificar o contexto histórico da abolição da 
escravatura no Brasil; 
. Identificar fatos relevantes que antecederam a 
abolição da escravatura no Brasil. 
 
 

 

. Fatos que 
antecederam a 
abolição da 
escravatura no Brasil. 

. Quadro 

. Data Show 
 

 

Fichas de Trabalho 
 
 
 
 
 

Metodologia / sequência didática:  
. Aplicação de um breve vídeo sobre os escravos. 
. Exposição do conteúdo, através de data show. 
. Discussão sobre os fatos que antecederam a abolição dos esvravos. 
. Elaboração de uma síntese oral. 
. Resolução de uma ficha de trabalho. 

 
Sumário: 
. Estudo sobre a abolição da esvravatura no Brasil. 
. Resolução de uma ficha de trabalho. 
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                                 PLANO DE AULA 
                     Prática de Ensino Supervisionada 

 

Prof.(ª)  Orientador(a):  Dulcina Almeida 
 

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:   

Aluno(a): José Manoel Dias Sá Local de Estágio: UEB Profº Sá Valle 
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 
Disciplina:  Matemática 

Data:  2010-2015 

Série: 8º ano Tempo:  100 min 
Tema Objetivos Contéudos Recursos Avaliação 

Ângulos . Identificar os ângulos formados por duas retas 
paralelas e uma transversal; 
. Desenhar os ângulos formados por duas retas 
paralelas e um transversal; 
. Utilizar os materiais: régua, compasso e transferidor. 
 
 

 

. Ângulos formados 
por duas retas 
paralelas e uma 
transversal 

. Compasso 

.Quadro 

. Régua 

. Transferidor 
 

 

Fichas de Trabalho 
 
 
 
 
 

Metodologia / sequência didática:  
. Indagações aos alunos sobre paisagens da cidade que relacionavam com o tema. 
. Discussão sobre os ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. 
. Formação e desenhos dos ãngulos pelo professor 
. Resolução de uma ficha de trabalho. 

 
Sumário: 
. Estudo sobre os  ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. 
. Resolução de uma ficha de trabalho.  

 

 

 



 

Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico – José Manoel Dias Sá Página 75 

 

 

                                 PLANO DE AULA 
                     Prática de Ensino Supervisionada 

 

Prof.(ª)  Orientador(a):  Dulcina Almeida 
 

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Silvia Luiza 

Aluno(a): José Manoel Dias Sá Local de Estágio: UEB Profº Rubem Teixeira Goulart 
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 
Disciplina:  Português 

Data:  01 de setembro de 2015 

Série: 8º/9º ano EJA Tempo:  50 min 
Tema Objetivos Contéudos Recursos Avaliação 

Produção 
Textual 

. Despertar a curiosidade do aluno de relacionar fatos 
coerentemente dentro de uma produção textual, 
aguçando assim sua criatividade. 
. Produzir um texto coerente de acordo com a 
sequência de imagens indicada. 
. Fazer a leitura do texto.  

Leitura e Produção de 
textos. 

. Gravuras de 
revistas ou 
jornais 
.Quadro. 

Correção e auxílio 
individual. 
 

Metodologia / sequência didática:  
. Breve explicação sobre produção textual 
. Distribuição de folhas em branco aos alunos para que criem um título de um texto, que contenha algo relacionado à figura colocada no quadro. 
. O professor dará um tempo para colocar a próxima figura, para darem continuidade na história começada. 
. Cada aluno lerá seu texto 
. Discussão sobre os textos produzidos 
. Sínteses dos textos construìdos.  
Sumário: 
. Explicação sobre Produção Textual. 
. Produção textual através de gravuras. 
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                                 PLANO DE AULA 
                     Prática de Ensino Supervisionada 

 

Prof.(ª)  Orientador(a):  Dulcina Almeida 
 

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:  Silvia Luiza 

Aluno(a): José Manoel Dias Sá Local de Estágio: UEB Profº Rubem Teixeira Goulart 
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II 
Disciplina:  Português 

Data:  31 de agosto de 2015 

Série: 8º/9º ano EJA Tempo:  100 min 
Tema Objetivos Contéudos Recursos Avaliação 

Produção 
Textual 

. Identificar os gêneros textuais do cotidiano 

. Comparar os objetivos dos gêneros textuais do 
cotidiano 
. Interpretar folheto informativo 

Principais gêneros 
textuais do cotidiano 

. Folhetos 

.Quadro 

. Data Show 

Fichas de Trabalho 
 

Metodologia / sequência didática:  
. Indagações aos alunos sobre Gêneros textuais 
. Exposição sobre noções de gêneros textuais do cotidiano, através de data show. 
. Discussão sobre os Gêneros textuais 
. Elaboração de uma síntese oral. 
. Resolução de uma ficha de trabalho. 
Sumário: 
. Estudo sobre os principais gêneros textuais do cotidiano 
. Resolução de uma ficha de trabalho 
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APÊNDICE. Fichas Normativas. 

 

U.E.B.  Rubem Teixeira Goulart 

 

Sólidos Geométricos 

 

 

Cubo 

      Um paralelepípedo retângulo com todas as arestas congruentes ( a= b = c) recebe o nome de cubo. 

Dessa forma, as seis faces são quadrados. 

 

Diagonais da base e do cubo 

 

Considere a figura a seguir: 

 

dc=diagonal do cubo 

db = diagonal da base 

 Na base ABCD, temos: 

 

 

  No triângulo ACE, temos: 
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Área lateral 

      A área lateral AL é dada pela área dos quadrados de lado a: 

 

 

Formação a partir do Paralelepípedo 

 

Secção 

Um plano que intercepte todas as arestas de um prisma determina nele uma região chamada 

secção do prisma. 

Secção transversal é uma região determinada pela intersecção do prisma com um plano 

paralelo aos planos das bases ( figura 1). Todas as seções transversais são congruentes (figura 2). 

 

 

  

Áreas 

      Num prisma, distinguimos dois tipos de superfície:as faces e as bases. Assim, temos de considerar 

as seguintes áreas: 

a) área de uma face (AF ):área de um dos paralelogramos que constituem as faces; 

b) área lateral ( AL ):soma das áreas dos paralelogramos que formam as faces do prisma. 

      No prisma regular, temos: 

AL = n . AF (n = número de lados do polígono da base) 

c) área da base (AB): área de um dos polígonos das bases; 

d) área total ( AT): soma da área lateral com a área das bases 

AT = AL + 2AB 

      Vejamos um exemplo. 
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      Dado um prisma hexagonal regular de aresta da base a e aresta lateral h, temos: 

 

 

      

 

 

 

Paralelepípedo 

      Todo prisma cujas bases são paralelogramos recebe o nome de paralelepípedo. Assim, podemos 

ter: 

a) paralelepípedo oblíquo 

 

 

 

b) paralelepípedo reto 

 

         Se o paralelepípedo  reto tem bases retangulares, ele é chamado de paralelepípedo reto-

retângulo,ortoedro ou paralelepípedo retângulo. 
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AL=4a2 
 

Área total 

      A área total AT é dada pela área dos seis quadrados de lado a: 

 

AT=6a2 
 

Volume 

      De forma semelhante ao paralelepípedo retângulo, o volume de um cubo de aresta a é dado por: 

V= a . a . a = a3 

 

 

 

Cilindro 

 

Áreas 

      Num cilindro, consideramos as seguintes áreas: 

a) área lateral (AL) 

     Podemos observar a área lateral de um cilindro fazendo a sua planificação: 
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      Assim, a área lateral do cilindro reto cuja altura é h e cujos raios dos círculos das bases são r é um 

retângulo de dimensões : 

 

  

b) área da base ( AB):área do círculo de raio r 

 

c) área total ( AT): soma da área lateral com as áreas das bases 

 

  

 Volume 

        Para obter o volume do cilindro, vamos usar novamente o princípio de Cavalieri. 

       Dados dois sólidos com mesma altura e um plano , se todo plano , paralelo ao plano , 

intercepta os sólidos e determina secções de mesma área, os sólidos têm volumes iguais: 

 

 

  

         Se 1 é um paralelepípedo retângulo, então V2 = ABh. 
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         Assim, o volume de todo paralelepípedo retângulo e de todo cilindro é o produto da área da base 

pela medida de sua altura: 

Vcilindro = ABh 

          No caso do cilindro circular reto, a área da base é a área do círculo de raio r ; 

portanto seu volume é: 

 

 

Prisma 

 

Relação de Euler 

      Em todo poliedro convexo é válida a relação seguinte: 

V - A + F = 2 

em que V é o número de vértices, A é o número de arestas e F, o número de faces. 

Observe os exemplos: 

 

V=8   A=12    F=6 

8 - 12 + 6 = 2 

 

V = 12  A = 18   F = 8 

12 - 18 + 8 = 2 
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Poliedros platônicos 

      Diz-se que um poliedro é platônico se, e somente se: 

a) for convexo; 

b) em todo vértice concorrer o mesmo número de arestas; 

c) toda face tiver o mesmo número de arestas; 

d) for válida a relação de Euler. 

       Assim, nas figuras acima, o  primeiro poliedro é platônico e o segundo, não-platônico. 

  

 

 

 

Prismas 

       Na figura abaixo, temos dois planos paralelos e distintos, , um polígono 

convexo R contido em  e uma reta r que intercepta , mas não R: 

 

      Para cada ponto P da região R, vamos considerar o segmento , paralelo à reta r : 

 

      Assim, temos: 
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     Chamamos de prisma ou prisma limitado o conjunto de todos os segmentos 

congruentes paralelos a r. 

 

Volume do prisma 

 

Não importa se um prisma é ou não regular, se é um prisma reto ou oblíquo, o cálculo do seu volume 

sempre será obtido multiplicando-se o valor da área da base pela sua altura. 

 

 

O seu volume é calculado através da seguinte fórmula:  

 

 

 

Pirâmides 

 

      Dados um polígono convexo R, contido em um plano , e um ponto V ( vértice) fora de , 

chamamos  de pirâmide o conjunto de todos os segmentos . 
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Elementos da pirâmide 

 

        Dada a pirâmide a seguir, temos os seguintes elementos: 

 

 base: o polígono convexo R 

 arestas da base: os lados  do polígono 

 arestas laterais: os segmentos  

 faces laterais: os triângulos VAB, VBC, VCD, VDE, VEA 

 altura: distância h do ponto V ao plano 

  

Classificação 

      Uma pirâmide é reta quando a projeção ortogonal do vértice coincide com o centro do polígono da 

base. 

        Toda pirâmide reta, cujo polígono da base é regular, recebe o nome de pirâmide regular. Ela 

pode ser triangular, quadrangular, pentagonal etc., conforme sua base seja, respectivamente, um 

triângulo, um quadrilátero, um pentágono etc. 

        Veja: 
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Observações: 

1ª) Toda pirâmide triangular recebe o nome do tetraedro. Quando o tetraedro possui como faces 

triângulos eqüiláteros, ele é denominado regular ( todas as faces e todas as arestas são congruentes). 

 

 

2ª) A reunião, base com base, de duas pirâmides regulares de bases quadradas resulta num octaedro. 

Quando as faces das pirâmides são triângulos eqüiláteros, o octaedro é regular. 

 

 

Áreas 
Numa pirâmide, temos as seguintes áreas: 
a) área lateral ( AL): reunião das áreas das faces laterais 
b) área da base ( AB): área do polígono convexo ( base da pirâmide) 
c) área total (AT): união da área lateral com a área da base 

AT = AL +AB 
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        Para uma pirâmide regular, temos: 

 

em que: 

 

  

Volume 

        O princípio de Cavalieri assegura que um cone e uma pirâmide equivalentes possuem volumes 

iguais: 

 

Troncos 

 

          Se um plano interceptar todas as arestas de uma pirâmide ou de um cone, paralelamente às suas 

bases, o plano dividirá cada um desses sólidos em dois outros: uma nova pirâmide e um tronco de 

pirâmide; e um novo cone e um tronco de cone. 

          Vamos estudar os troncos. 

 

Tronco da pirâmide 

      Dado o tronco de pirâmide regular a seguir, temos: 

 

 as bases são polígonos regulares paralelos e semelhantes; 
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 as faces laterais são trapézios isósceles congruentes. 

 

 

Cone 

 

Áreas 

  Desenvolvendo a superfície lateral de um cone circular reto, obtemos um setor circular de raio g e 

comprimento : 

 

          Assim, temos de considerar as seguintes áreas: 

 

 

 

 

 

a) área lateral (AL): área do setor circular 

 

b) área da base (AB):área do circulo do raio R 

 

c) área total (AT):soma da área lateral com a área da base 

 

Volume 

       Para determinar o volume do cone, vamos ver como calcular volumes de sólidos de revolução. 

Observe a figura: 
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d = distância do centro de 

gravidade (CG) da sua 

superfície ao eixo e 

S=área da superfície 

         Sabemos, pelo Teorema de Pappus - Guldin, que, quando uma superfície gira em torno de um 

eixo e, gera um volume tal que: 

 

         Vamos, então, determinar o volume do cone de revolução gerado pela rotação de um triângulo 

retângulo em torno do cateto h: 

 

        O CG do triângulo está a uma distância   do eixo de rotação. Logo: 

 

 

Volume 

 

 

        

Sendo V o volume do cone e V' o volume do cone obtido pela secção são válidas as relações: 
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Esfera 

 

   Chamamos de esfera de centro O e raio R o conjunto de pontos do espaço cuja distância ao centro é 

menor ou igual ao raio R. 

     Considerando a rotação completa de um semicírculo em torno de um eixo e, a esfera é o sólido 

gerado por essa rotação. Assim, ela é limitada por uma superfície esférica e formada por todos os 

pontos pertencentes a essa superfície e ao seu interior. 

 

Volume 

   O volume da esfera de raio R  é dado por: 

 

 

Partes da esfera: 

Superfície esférica 

   A superfície esférica de centro O e raio R é o conjunto de pontos do es[aço cuja distância ao ponto 

O é igual ao raio R. 

   Se considerarmos a rotação completa de uma semicircunferência em torno de seu diâmetro, a 

superfície esférica é o resultado dessa rotação. 

 

        A área da superfície esférica é dada por: 

 

 


