
 

 

 

3. ROTEIRO DO PROJETO 

3.1. Título  
 

Do aprender ao ensinar matemática nos anos iniciais. 

3.2. Resumo do Trabalho (Máximo de 400 palavras) 

 
O projeto tem como objetivo complementar formação docente por meio de uma proposta teórico-
metodológica de Matemática para professores dos anos iniciais da EEB Dr. Frederico Rolla. A base de 
sustentação do modelo de formação que se propõe tem como referência a investigação-formação-ação. Para 
tal, a metodologia utilizada envolverá encontros quinzenais que abordarão fundamentos de matemática, 
análise e estudo das atuais tendências temáticas em Educação Matemática, além de temas específicos 
emergentes das demandas dos professores do grupo, planejamento colaborativo de estratégias pedagógicas e 
análise das potencialidades e limitações da utilização de recursos pedagógicos. O projeto procura fortalecer o 
vínculo que deve existir entre a escola e a universidade. 
  

3.3. Introdução   
 

 
A formação inicial do professor que ensina matemática nos Anos Iniciais é generalista e simplificada, 

portanto, deficiente. Advém de um curso que possui apenas um ou dois componentes curriculares que, juntos, 
totalizam no máximo 120 horas e que, de acordo com Curi (2005) privilegiam questões metodológicas. 
Ademais, Carvalho (2000) destaca que a formação de quem trabalha tais componentes geralmente não é 
realizada por educadores matemáticos. A consequência são deficiências conceituais (principalmente) e 
metodológicas para o ensino e a aprendizagem de matemática neste nível de ensino.  

Quando observada a atuação na sala de aula, o professor, compreendendo pouco as abordagens 
apresentadas em documentos oficiais (NACARATO; MENEGALI; PASSOS, 2011), pode destinar pequeno período 
para a abordagem da matemática ou ainda trabalhar utilizando-se de conceitos e métodos errôneos, fazendo 
com que os estudantes passem a ter lacunas na aprendizagem. Outro fator que tem contribuído com um 
trabalho considerado pouco eficiente para a aprendizagem de matemática nos anos inicias, refere-se também 
ao modo como os professores realizaram seu curso de Pedagogia. A modalidade a distância tem contribuído 
para que as deficiências conceituais e metodológicas desses professores se acentuam. Provavelmente causadas 
pelo reduzido período disponível para discussão e reflexão referente ao processo de ensino e de aprendizagem 
de matemática. 

Embora os governos tenham investido em produção de material, monitoria e formação continuada, 
pesquisas também indicam que os professores dos Anos Iniciais, ao explorar os campos da disciplina 
(Numérico, algébrico, geométrico, Grandezas e medidas e, tratamento de informação), não o fazem de forma a 
manter o equilíbrio entre eles. Na maior parte das vezes enfatizam o campo numérico e postergam o ensino de 
geometria e álgebra. Privilegiam o domínio de algoritmo em detrimento a resolução e interpretação de 
problemas (NACARATO; MENEGALI; PASSOS, 2011). São bastante dependentes de livros didáticos apresentando 
resistência a trabalhos com projetos, por exemplo.  

Embora tenha existido recentemente reformas educacionais e sido elaborado documentos norteadores 
para o currículo de matemática para os Anos Iniciais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) e propostas curriculares estaduais, ainda percebe-se problema na atuação 
dos professores dos anos iniciais em relação à matemática, sendo esta destoante das pretensões de tais 
documentos. Na Escola de Educação Básica Dr. Frederico Rolla, em Atalanta, SC, a situação não é diferente. 
Identificou-se também esses problemas em relação à atuação dos professores dos Anos Iniciais em relação a 



 

 

matemática. Tem-se uma preocupação por parte da gestão da escola em relação ao que foi diagnosticado. 
Neste sentido, tais profissionais clamam por um espaço para estudo e reflexão a respeito de conceitos 
matemáticos, de procedimentos para o ensino de matemática como o desenvolvimento de projetos, 
estabelecimento de relações entre os conceitos e outras áreas do conhecimento, das angústias advindas do 
processo de ensino e de aprendizagem, de práticas pedagógicas eficientes, dentre outros. Ou seja, necessitam 
de um espaço para (re)aprender sobre matemática, como ensinar matemática, como e para planejar a prática 
de matemática, bem como para expor e refletir a respeito de suas angústias quando do e no ensino de 
matemática.  Um espaço para refletir na, sobre e para a prática (SCHÖN, 2000).  

Para auxiliar professores que procuram por conhecimento para melhorar sua prática há também a 
extensão, uma ação da universidade junto à comunidade, na qual possibilita a um público o compartilhamento 
de um conhecimento, geralmente, advindo das ações de pesquisa e ensino desenvolvidas na universidade. 
Neste sentido, verifica-se pertinente um trabalho da universidade que atenda às demandas da comunidade, a 
fim de promover a função social daquela.  
 

3.4. Objetivos  
 
3.4.1 Geral  

 
Complementar formação docente por meio de uma proposta teórico-metodológica de Matemática para 
professores dos Anos Iniciais da EEB Dr. Frederico Rolla. 
 

3.4.2. Específicos  

 
- Promover espaço interativo/formativo que possibilite e incentivem a reflexão acerca do Ensino de Matemática 
nos Anos Iniciais da Educação Básica relativo a demandas teórico-metodológico-conceituais dos professores 
participantes; 
- Articular espaços formativos entre formação inicial e continuada de professores dos Anos Iniciais para 
Matemática; 
- Possibilitar o (re)aprender conceitos matemáticos  contextualizado e reflexivo, subsídios para o (re)aprender o 
ensinar; 
– Propiciar a análise e estudo das atuais tendências metodológicas em Educação Matemática relacionadas aos 
conteúdos de matemática dos Anos Iniciais da Educação Básica. 
- Discutir aspectos envolvidos no (re)elaborar conhecimento que possibilite compreensões dos processos 
envolvidos no ensinar e no aprender matemática; 
- Planejar, desenvolver e analisar de forma colaborativa práticas pedagógicas para matemática nos Anos Iniciais. 
 

3.5. Fundamentação Teórica/Justificativa  

      
Durante bastante tempo o modelo de formação de professores, principalmente o modelo de formação 

continuada era pautada na racionalidade técnica. Para romper com este modelo de formação, Imbernón 
(2010), Alarcão (2010) e Schön (2000) têm defendido a racionalidade prática, que tem na sua essência a 
consciência da capacidade inata do ser humano de pensamento e reflexão, caracterizando-o como criativo e 
crítico, não como mero reprodutor de ideias. A racionalidade prática visa, entre outros elementos constitutivos, 
a reflexão na, sobre e para a ação. Nesse sentido, a “formação não se constrói por acumulação de cursos, de 
conhecimento ou de técnicas, mas através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre práticas e de (re) 
construção permanente de uma identidade pessoal” (NÓVOA, 1992, p.13). Sendo assim, o referencial que dará 
suporte às ações deste projeto será pautado em teorias a respeito de formação de professores na perspectiva 
crítica e interativa com Imbernón (2010), Alarcão (2010) e Schön (2000), Nóvoa (1992), Carr e Kemmis (1998), 



 

 

Novoa (1992) e outros. 
A perspectiva crítica assumida no contexto formativo é uma provocação também da perspectiva 

assumida por Carr e Kemmis (1998, p. 219) que tem como premissa uma “ciência educacional crítica, pautada 
pela reflexão e autorreflexão de todos os envolvidos, de modo a que esses tenham capacidade de participar em 
um discurso crítico e teórico relevante, pois a necessidade na ciência educacional crítica é uma necessidade, 
para além da dimensão de teórica, também prática”.  Para tanto, acredita-se que o diário de bordo pode ser um 
instrumento de reflexão.  

Entre as referências a respeito de diário de bordo destacam-se Porlán e Martin (19997), Morin (2004), 
Zabalza (2004), como principais. Para este último, o diário se constitui uma oportunidade de escrever sobre a 
prática e nesse processo aprende e (re)constrói saberes. Já Morim (2004) destaca que o “o diário de bordo, é 
uma ferramenta convivial que permite ao autor, pesquisador, registrar suas observações, suas reflexões e todos 
os acontecimentos importantes relacionados com ações empreendidas” (p. 134), desse modo ele potencializa a 
autorreflexão sobre os processos vivenciados pelos sujeitos. 

 Quanto aos referenciais da Educação Matemática relacionados aos fundamentos teórico e 
metodológico que mediarão as ações do grupo estarão baseados nos trabalhos de: 
- Fiorentini (2004, 2006) - que trata sobre pesquisa colaborativa e produção de saberes docentes a partir da 
reflexão, da colaboração e da pesquisa sobre a própria prática;  
- Nacarato, Mengali e Passos (2011) – que estudam matemática nos anos iniciais; 
- Pedagogia de projetos – Hernandez e Ventura (1998); Almeida (2005; 1999); Nogueira (2001; 2005); 
- Biembengut (2014, 2016) que aponta a Modelagem na Educação com um método de ensino com pesquisa. 
- Fiorentini e Lorenzato (2007) que trata sobre investigações em educação matemática; 
- Ponte, Brocardo e Oliveira (2009) que falam sobre investigações matemáticas; e Ponte (2004) - que aborda a 
pesquisa para compreender e transformar a prática pedagógica;  
- Kishimoto (2003) e Grando (2004) – que abordam sobre jogos e sua utilização na sala de aula; 
- Onuchic (1999, 2004) que traz a Resolução de Problemas como ponto de partida para a atividade matemática; 
- Diretrizes curriculares gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2013), Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 
2017) e Proposta Curricular de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2014). 
      

3.6. Procedimentos Metodológicos  

O projeto será desenvolvido na Escola de Educação básica Dr. Frederico Rolla, na Cidade de Atalanta, 
SC, onde se oferta ensino da Educação Básica para os anos iniciais. Estima-se que cerca de dez professores 
participem da atividade.  

Os encontros com os docentes, bolsista e formadora ocorrerão quinzenalmente tendo duração de duas 
horas. Neles serão abordados temas específicos relativos ao ensino e aprendizagem de matemática nos anos 
iniciais, sendo a agenda dos mesmos discutida com os participantes no primeiro encontro e rediscutida a cada 
dois meses. No início dos encontros e ao final será realizado um questionário aberto aos docentes como meio 
de conhecer a formação, atuação dos professores, expectativas com a participação no grupo, conhecer 
concepções iniciais sobre ensino de Matemática e currículo, bem como avaliar o processo durante e ao final da 
ação. 

 Anteriormente ao encontro com os professores, o bolsista e o professor planejarão e organizarão as 
atividades a serem desenvolvidas. Os encontros serão registrados por imagem e relatório das atividades 
desenvolvidas, já para os professores, será incentivado a utilização do diário de bordo como meio para 
promover reflexão sobre as práticas e atividades desenvolvidas nos encontros e na sala de aula. 

Os temas dos encontros se concentrarão no tripé: fundamentos de matemática (o que), procedimentos 
metodológicos (como? Para quê?) e demandas dos professores. As temáticas de cada encontro acontecerão de 
forma rotativa após término de cada uma, podendo uma delas ser tópico de mais de um encontro. Elas 
dependerão do interesse e necessidade dos professores e das demandas que o grupo trará para os encontros. 
A cada encontro realizado os participantes terão atividade a ser desenvolvida a distância, ocupando carga 
horária igual ao superior a duas horas. Essas atividades serão apresentadas pelos docentes, discutidas no 



 

 

grupo, sendo também utilizadas como instrumento de avaliação. Complementarão, atividades como coleta de 
questionários, textos, entrevistas e diálogos sobre os encontros.  

O projeto será considerado satisfatório se 60% dos participantes permanecerem no grupo e se ao longo 
de seu funcionamento forem sendo realizadas novas adesões à proposta de formação. A frequência também 
servirá de parâmetro para avaliação da qualidade dos encontros e processo formativo. A produção do grupo 
através de trabalhos em eventos, tais como: relatos de experiência e resumos serão considerados pontos de 
aferimento da qualidade da formação. A produção de textos pelo grupo, as reflexões compartilhadas e a 
teorização de práticas, em modelos de supervisão mediada serão resultados que também deverão servir, em 
longo prazo para avaliar o impacto das ações. 

Serão certificados todos os participantes que tenham no mínimo 75% de frequência nos encontros do 
grupo. As certificações serão de 80 h para os participantes.  
 

3.7. Descrever a infraestrutura existente para a execução do projeto 

     
O IF Catarinense – Campus Rio do Sul possui docente(s) com formação acadêmica nas áreas de 

Matemática e Pedagogia, Laboratório de Matemática com materiais que podem ser utilizados nas oficinas, 
resultados de pesquisa desenvolvidos na área de Educação Matemática no referido nível, biblioteca contendo 
material teórico para subsídio acerca dos pressupostos teórico-metodológico para o ensino de matemática nos 
Anos Iniciais, bem como material pertinente para orientação ao desenvolvimento de projetos de feiras de 
matemática. 

Já a EEB Dr. Frederico Rolla disponibiliza sala de aula para os encontros, espaço de informática e espaço 
adequado para a realização das oficinas e alimentação para os participantes, quando necessário. 
 

3.8. Resultados esperados (principais contribuições do projeto) 

      
Espera-se que tais professores ampliem conhecimento relativo a conceitos e procedimentos 

metodológicos para o ensino de Matemática, colaborem com as demandas e atividades do grupo, elaborem e 
implementem práticas pedagógicas baseadas nos  pressupostos teórico-metodológico a serem explorados, 
socializem os resultados decorrente do planejamento e execução das práticas pedagógicas.   
 

3.9. Limitações e Dificuldades  
 

 

 

3.10 Cronograma de execução: 

Item  Descrição da atividade Início 
(mês/ano) 

Término 
(mês/ano) 

01 Roda de conversa para definição das demandas do grupo, 
prioridades e cronograma. 

Agosto/2107 Agosto/2107 

02 Estudo sobre a essência da pedagogia de projetos e temas 
de interesse para o Ensino de matemática nos Anos Iniciais. 

Agosto2017 Outubro/2107 

03 As etapas do projeto colaborativo, elaboração, discussão, 
implementação e processo de escrita – pressupostos 
teórico-metodológicos. 

Agosto/2017 Outubro/2017 

04 Reflexão e estudo referente a demanda dos professores Agosto/2017 Julho/2018 



 

 

advindas de sua prática de sala de aula. 

05 Planejamento de projetos e temas de interesse para feiras 
de matemática – prática pedagógica - elaboração, 
discussão e implementação. 

Setembro/2017 Maio/2018 

06 Estudo dirigido relativo a conceitos essenciais de 
Matemática nos Anos Iniciais: campo numérico – ideias 
relacionadas às operações fundamentais. 

Outubro/2017 Novembro2018 

07 Estudo de pressuposto teórico-metodológico para o ensino 
de matemática - Modelagem Matemática na Educação. 
Elaboração de atividade de aprendizagem. 

Novembro/2017 Dezembro/2017 

08 Estudo dirigido de conceitos essenciais de Matemática nos 
Anos Iniciais: campo geométrico e de medidas. 

Dezembro/2017  Fevereiro/2018 

09 Produção escrita de prática pedagógica – diretrizes, 
discussão e reflexão - teoria e prática. 

Dezembro/2017 Junho/2018 

10 Estudo de pressuposto teórico-metodológico para o ensino 
de matemática – Resolução de problemas. Elaboração de 
atividade de aprendizagem. 

Abril/2018 Maio/2018 

11 Estudo dirigido de conceitos essenciais de Matemática nos 
Anos Iniciais: campo algébrico. 

Maio/2018 Junho/2018 

12 Estudos a respeito de Jogos e brincadeiras no ensino de 
Matemática. Elaboração de material. 

Junho/2018 Julho/2018 

13 Encerramento com apresentação de atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 

 Julho/2018 

OBS: Novas linhas poderão ser acrescentadas, caso haja necessidade. 

 

3.11. Descrição das atividades do bolsista/voluntário: 

Item Descrição da atividade Início 

(mês/ano) 

Término 

(mês/ano) 

01 Preparação de material necessário para as oficinas de 
acordo com as orientações do coordenador. 

Agosto/2017 julho/2018 

02 Elaboração de atas, lista de presenças dos encontros, 
questionários ou outro instrumento para coleta de 
informações. 

Agosto/2017 julho/2018 

03 Elaboração o relatório das ações do projeto junto ao 
coordenador. 

Agosto/2017 julho/2018 

04 Realização de estudo teórico a respeito do tema do 
projeto. Leituras orientadas. 

Agosto/2017 julho/2018 

05 Acompanhamento das atividades de formação com o 
coordenador e colaboradores. 

Agosto/2017 julho/2018 

06 Documentação das práticas e estudos realizados. Agosto/2017 julho/2018 

07 Elaboração do relatório parcial e final do projeto Agosto/2017 julho/2018 

08    

OBS: Novas linhas poderão ser acrescentadas, caso haja necessidade. 

3.12. Orçamento 



 

 

 

OBS: Novas linhas poderão ser acrescentadas, caso haja necessidade. 
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4. TERMO DE RESPONSABILIDADE  

Declaro que estou ciente das responsabilidades e compromissos durante a vigência do projeto, conforme a 
Resolução 070 – CONSUPER/2013. Os trabalhos a serem realizados (local do trabalho e carga horária) não 
comprometem as atividades de docência e assumo o compromisso de orientar os alunos (se houver) no 
desenvolvimento das atividades de extensão/pesquisa aplicada, assim como na preparação de artigos técnico-
científicos.  
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura 

 

 

Para Uso Exclusivo da Comissão Julgadora: 

5. Parecer da Comissão Julgadora  

O projeto foi: 
(    ) Deferido e cadastrado. 
(    ) Indeferido. 
(    ) Deferido com ressalvas. 

Observações: 
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