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Detalhes da Ação
Resumo do Produto:

 O projeto tem como objetivo propiciar um espaço que contribua para o desenvolvimento profissional de
professores dos anos iniciais por meio de uma proposta teórico-metodológica de Matemática. 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, a serem realizados no ambiente de trabalho desses
professores, que abordarão aspectos relativos aos saberes docentes (saberes pedagógicos, saberes do
conteúdo, saberes do currículo, saberes de aprendizagens e de seus alunos e saberes da prática letiva), os
quais incluem fundamentos de matemática, análise e estudo das atuais tendências temáticas em Educação
Matemática, temas específicos emergentes das demandas dos professores do grupo, planejamento colaborativo
de práticas pedagógicas, estudo reflexivo das potencialidades e limitações da utilização de recursos pedagógicos
e processos metodológicos. Dessa forma, o projeto procura fortalecer o vínculo que deve existir entre a escola e
a universidade e contribuir para a consolidação da tríade: ensino, pesquisa e extensão, a partir dos
conhecimentos que são discutidos e elaborados no espaço acadêmico.
Palavras-Chave:

 Desenvolvimento profissional, Matemática nos Anos iniciais, Reflexão da prática docente
Justificativa: 

 A formação inicial do professor que ensina matemática nos Anos Iniciais é generalista e simplificada. Advém
geralmente 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, uma vez que o conhecimento didático dos conteúdos
dependem do conhecimento do conteúdo. Ninguém propicia ensino significativo de algo que não domina.
Quando observada a atuação na sala de aula, o professor, compreendendo pouco as abordagens apresentadas
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em documentos oficiais (NACARATO; MENEGALI; PASSOS, 2011), pode destinar reduzido período para a
abordagem da matemática ou ainda trabalhar utilizando-se de conceitos e métodos errôneos e tradicionais,
contribuindo para que os estudantes passem a ter lacunas na aprendizagem. Outro fator que tem contribuído
com um trabalho considerado pouco profícuo para a aprendizagem de matemática nos anos inicias refere-se
também ao modo como os professores realizaram seu curso de Pedagogia. Se, por vezes, um curso na
modalidade presencial já não consegue cumprir com o desejado, a modalidade à distância pode estar
contribuindo 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 conceituais ou unidades temáticas do componente curricular (Número, álgebra, geometria,
grandezas e medidas e, probabilidade e estatística), não o fazem de modo a contemplar todos de forma
significativa ou 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
construção de significado, resolução e interpretação de problemas (NACARATO; MENEGALI; PASSOS, 2011).
Ademais, são bastante dependentes de livros didáticos apresentando resistência a trabalhos com projetos, por
exemplo, ou a outros recursos ou métodos para o ensino de matemática. 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 se percebe deficiências na atuação dos professores dos anos iniciais em
relação à matemática, sendo esta destoante das pretensões de tais documentos. Em duas escolas de Educação
Básica da região, que mantiveram contato com o Campus, a situação não é diferente. Identificou-se também
esses problemas em relação à atuação dos professores dos Anos Iniciais em relação ao conhecimento didático
da matemática. Tem-se uma preocupação por parte da gestão da escola e também dos próprios professores em
relação ao que foi diagnosticado. Neste sentido, tais profissionais da educação clamam por um espaço para o
desenvolvimento profissional, espaço para conversas com quem gosta de aprender e ensinar matemática a
respeito de estudo e reflexão 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 não
reprodutivistas, dentre outros. Ou seja, necessitam de um espaço para (re) aprender sobre matemática,
compreender o que é essencial o estudante aprender de matemática, como e por que ensinar matemática,
como e para que planejar a prática de matemática, bem como para expor e refletir a respeito de suas angústias
quando do, no, sobre e para o ensino de matemática. Um espaço para refletir na, sobre e para a sua própria
prática (SCHÖN, 2000). Então, é por meio da formação contínua, mediante a observação e a reflexão, que os
profissionais descreveriam e explicitariam seus atos, posicionado diante do que se deseja observar, podendo
encontrar novos indícios para a solução dos problemas que se apresentam na prática docente. Assim,
“deveríamos apoiar os indivíduos que já iniciaram este tipo de experiência, promovendo os contatos entre as
pessoas e criando documentação sobre os melhores momentos de sua prática” (SCHÖN, 1992, p. 91). Para
auxiliar professores que buscam por conhecimento para aperfeiçoar e refletir na, sobre e para a 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. Por fim, a continuação do projeto é uma pretensão dos
envolvidos, ou seja, IFC campus Rio do Sul e as duas comunidades escolar da região. Justifica-se a
continuidade do mesmo uma vez que ele pretende contribuir com formação continuada considerando que os
temas a serem discutidos não se esgotam em um período tão curto. Ademais, como o grupo é dinâmico e em
virtude da maioria dos professores serem ACT (admitidos em caráter temporário), estes acabam não
permanecendo assim nas atividades do projeto por não estarem mais trabalhando na instituição ou residir longe
da escola. Em 2019, nesse primeiro semestre, apenas um dos professores participantes em 2018 permanece
trabalhando na instituição. Ademais, outro professor participante de 2019, ao trabalhar em outra unidade
escolar, sugere a ampliação das atividades do projeto para esta outra Unidades de Ensino, agregando outros
oito professores e um Técnico em Assuntos Educacionais. Assim, sempre surgem novas demandas dos
professores ou necessidade de se voltar a algum tema discutido em busca de melhores compreensões do
mesmo. Paralelo ao este trabalho de formação, os acadêmicos do curso de Pedagogia também acabam tendo
contribuições com o projeto, seja com roda de conversas com os professores participantes a fim de ampliar
conhecimentos sobre a prática docente, seja com a oportunidade de desenvolverem Práticas planejadas nas
aulas de Fundamentos e Metodologia em Matemática nas salas de aulas desses professores participantes. Nesse
sentido, professores participantes em exercício, acadêmicos e professores do curso de Pedagogia do Campus
acabam por fortalecer e beneficiar-se do elo estabelecido pelo projeto.
Resumo: 

 O projeto tem como objetivo propiciar um espaço que contribua para o desenvolvimento profissional de
professores dos anos iniciais por meio de uma proposta teórico-metodológica de Matemática. 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, a serem realizados no ambiente de trabalho desses
professores, que abordarão aspectos relativos aos saberes docentes (saberes pedagógicos, saberes do
conteúdo, saberes do currículo, saberes de aprendizagens e de seus alunos e saberes da prática letiva), os
quais incluem fundamentos de matemática, análise e estudo das atuais tendências temáticas em Educação
Matemática, temas específicos emergentes das demandas dos professores do grupo, planejamento colaborativo
de práticas pedagógicas, estudo reflexivo das potencialidades e limitações da utilização de recursos pedagógicos
e processos metodológicos. Dessa forma, o projeto procura fortalecer o vínculo que deve existir entre a escola e
a universidade e contribuir para a consolidação da tríade: ensino, pesquisa e extensão, a partir dos
conhecimentos que são discutidos e elaborados no espaço acadêmico.
Palavras-Chave:

 Desenvolvimento profissional, Matemática nos Anos iniciais, Reflexão da prática docente
Metodologia: 

 O projeto será desenvolvido em duas escolas públicas da região, a Escola de Educação básica Dr. Frederico
Rolla, na Cidade de Atalanta, SC, e a Escola de Educação Básica Aleixo Dellagiustina, em Ituporanga, SC,
instituições que oferecem ensino da Educação Básica, também para os anos iniciais. A escolha das referidas
Unidades deve-se ao fato de a gestão das mesmas perceberem a importância da formação continuada e
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solicitar ao IFC a realização de um projeto que viesse a contribuir com a Escola de Educação Básica. Estima-se
que os quinze professores que atuam nos anos iniciais nessas Escolas, dentre professores titulares e 2º
professor, participem da atividade mediante convite realizado a todos. Visa contribuir com o desenvolvimento
profissional de professores dos anos iniciais, atuantes nas duas instituições. Os encontros formativos com os
docentes, bolsista e formadores ocorrerão quinzenalmente na instituição de exercício dos docentes
participantes, durante cerca de duas horas, no período destinado à hora-atividade das professoras ou em
períodos destinados a estudos pedagógicos, como cronograma a ser definido em cada um dos grupos. Nos
encontros, as conversas com que gosta de aprender e ensinar matemática nos anos iniciais terão vários
enfoques: temas específicos relativos ao ensino e aprendizagem de matemática nos anos iniciais e também em
relação a própria formação, demandas advindas do grupo de professores seja em relação ao saber do conteúdo
ou ao saber pedagógico do conteúdo. A agenda dos mesmos será discutida com os participantes no primeiro
encontro e rediscutida a cada dois meses. No início do projeto e ao final será realizado uma roda de conversa
com os participantes como meio de conhecer a formação, atuação dos professores, expectativas com a
participação no grupo, conhecer concepções iniciais sobre ensino de Matemática e currículo. Além disso servirá
para avaliar o processo durante e ao final das ações do projeto. Anteriormente ao encontro com o grupo, os
colaboradores, o coordenador e o bolsista planejarão e organizarão as atividades a serem desenvolvidas
posteriormente, bem como providenciarão o material necessário. Os encontros serão registrados por meio das
observações daquele que mediar o encontro, de imagens (quando se julgar necessário) 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 fundamentados nos saberes docentes se concentrarão no tripé: fundamentos de matemática (o
que e por quê), processos metodológicos para ensino de matemática (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 vários encontros, ficando a critério do grupo a flexibilidade. 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 utilizadas como ponto de partida para cada encontro, discutidas
no grupo e também utilizadas como instrumento de reflexão.
Referências: 

 ALARCÃO, I. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2010. ALMEIDA, M. E. B.
Prática e formação de professores na integração de mídias: pedagogia de projetos e integração de mídias. Salto
para o futuro/TV escola, Brasília, Boletim 2003. Disponível em: . Acesso em: 26 jul. 2005. ______. Projeto:
uma nova cultura de aprendizagem. São Paulo: PUC, 1999. [mimeogr.]. ALRØ, H.; SKOVSMOSE, O. Diálogo e
Aprendizagem em Educação Matemática. Trad. Orlando de A. Figueiredo. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 160
p. BIEMBENGUT. M. S. Modelagem na Educação Matemática e na Ciência. São Paulo: Livraria da Física, 2016.
______. Modelagem no Ensino Fundamental. Blumenau: Edifurb, 2014. BRASIL. Base Nacional Comum
Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em:
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ensino de matemática e materiais didáticos manipuláveis. In: LORENZATO, S. Laboratório de Ensino de
Matemática na formação de professores. Campinas: Autores Associados, 2006. p. 3-38. MENDES, I. A. O uso da
História no ensino da Matemática: reflexões teóricas e experiências. Belém: EDUEPA, 2001. MORIN, A.
Pesquisa-ação integral e sistêmica: uma antropopegadogia renovada. Trad. Michel Thiollent. DP&A: Rio de
Janeiro, 2004. NACARATO, A. M.; MENGALI, B. L. S.; PASSOS, C. L. B. A matemática nos anos iniciais do
ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. NOGUEIRA, N. R.
Pedagogia dos projetos: etapas, papéis e atores. São Paulo: Érica, 2005. ______. Pedagogia dos projetos: uma
jornada interdisciplinar rumo ao desenvolvimento das múltiplas inteligências. São Paulo: Érica, 2001. NÓVOA,
A. Os Professores e a sua Formação. Lisboa, Portugal: Dom Quixote, 1992. ONUCHIC L. R.; ALLEVATO, N. S. G.
Novas Reflexões sobre o ensino–aprendizagem de Matemática através da Resolução de Problemas. In: BICUDO,
M. A e BORBA, M. (Org.). Educação Matemática – Pesquisa em movimento. São Paulo: Cortez, 2004. ______.
Ensino-aprendizagem de Matemática através da resolução de problemas. In: BICUDO, M. A. V. (Org.). Pesquisa
em Educação Matemática. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 199-220. PONTE, J. P., BROCARDO J., OLIVEIRA
H. Investigações matemática na sala de aula.-2.e.-Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. PONTE, J. P.
Pesquisar para compreender e transformar a nossa própria prática. Educar em Revista. 2004. ______.
Estudando o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor de matemática. In: N. PLANAS (Ed.).
Educación matematics: Teoría, critica y prática. Barcelona: Graó, 2011. p. 83-98. PORLÁN, R.; MARTÍN, J. El
diario del profesor. Sevilla: Díada Editora, 1997. SANTA CATARINA. Proposta curricular de Santa Catarina:
formação integral na educação básica. SEE. [S.I.]: [S. n.], 2014. Disponível em:
http://www.propostacurricular.sed.sc.gov.br/site/Proposta_Curricular_final.pdf. Acesso em: 01 maio 2018.
SCHELLER, Morgana et al . Modelagem nos anos iniciais da educação básica: como os estudantes modelam
situações-problema?. Ciência & Educação, Bauru , v. 23, n. 1, p. 197-217, Mar. 2017 . Disponível em: . Acesso
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Anos Iniciais por meio da Modelagem Matemática na Educação: possibilidade de utilização de linguagem
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http://www.seer.ufms.br/index.php/pedmat/article/view/2205/2265. Acesso em: 01 maio 2018. SCHELLER, M.;
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Formação@docente, Belo Horizonte, v. 10, p. 132-156, 2018. SCHÖN, D. Educando o profissional reflexivo: um
novo design para o ensino e aprendizagem. Tradução de Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2000.
______. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A. (Coord.). Os professores e sua
formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. p. 79-91. SHULMAN, L. S. Those who understand: knowledge growth in
teaching. Educational, v. 15, n. 2, p. 4-14, 1986. SKOVSMOSE, O. Educação Matemática Crítica: A questão da
democracia. 3. ed. Campinas: Papirus, 2006 (Coleção Perspectivas em Educação Matemática), 160 p. TARDIF,
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SIRENE BURGER EXTERNO ASSESSOR 01/08/2019 31/07/2020

RUBIA MARIA
CARVALHO EXTERNO COLABORADOR(A) 01/08/2019 31/07/2020

ADILSON TADEU
BASQUEROTE SILVA EXTERNO COLABORADOR(A) 01/08/2019 31/07/2020
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JANDT DISCENTE bolsista voluntario 01/08/2019 31/07/2020

EDUARDA FURLANI
KRESCH DISCENTE Aluno Bolsista 01/08/2019 31/07/2020

MARILIA ZABEL DOCENTE COLABORADOR(A) CCGMAT/RS Ativo
Permanente 01/08/2019 31/07/2020

MOACIR GUBERT
TAVARES DOCENTE COLABORADOR(A) UUCGE/RDS Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

MORGANA SCHELLER DOCENTE COORDENADOR(A) UUCGE/RDS Ativo
Permanente 01/08/2019 31/07/2020

Discentes com Planos de Trabalho
Nome Vínculo Situação Início Fim

Discentes não informados
Ações das quais o PROJETO faz parte

Código - Título Tipo
Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

Objetivos / Resultados Esperados
Objetivos Gerais Quantitativos Qualitativos
Promover espaço interativo/formativo que possibilite e incentive 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 e crítica práticas pedagógicas para o ensino de matemática nos
Anos Iniciais.

Cronograma
Descrição das atividades desenvolvidas Período

Orçamento Detalhado
Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
PASSAGENS

Passagens para consultor externo trabalhar com o grupo do
projeto. R$ 200,00 2.0 R$ 400,00

SUB-TOTAL (PASSAGENS) 2.0 R$ 400,00

 

MATERIAL DE CONSUMO
Fotocópias R$ 0,10 200.0 R$ 20,00

SUB-TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO) 200.0 R$ 20,00
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Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
 

DIÁRIAS
Diárias para trabalho de assessoria e troca de experiências
com consultor externo. R$ 130,00 4.0 R$ 520,00

SUB-TOTAL (DIÁRIAS) 4.0 R$ 520,00

 

Consolidação do Orcamento Solicitado
Descrição PROEX/Campus (Interno) Outros (Externo) Total Rubrica
MATERIAL DE CONSUMO R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 20,00

DIÁRIAS R$ 520,00 R$ 0,00 R$ 520,00

PASSAGENS R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00

Arquivos
Descrição Arquivo
Projeto de extensão com anuência do diretor - pdf

Orçamento Aprovado
Descrição PROEX/Campus (Interno)
MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00

DIÁRIAS R$ 0,00

PASSAGENS R$ 0,00

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta
Autorização Data Análise Autorizado
RIO DO SUL - UU - COORD. GERAL DE ENSINO 27/05/2019 08:21:20 SIM
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