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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo socializar resultados decorrentes do curso de formação 

continuada proporcionado a um grupo de professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, que foi uma das ações da pesquisa intitulada “Ciências Exatas da Escola 

Básica ao Ensino Superior”. O referido curso tinha por objetivo problematizar o ensino de 

Ciências Exatas nesse nível de ensino. Os conteúdos desenvolvidos foram: escala, noções 

de localização e espaço, astronomia. Como material de análise, utilizaram-se as gravações 

das discussões ocorridas durante o curso. Além disso, os participantes foram desafiados a 

explorar, com suas turmas, pelo menos três atividades desenvolvidas durante o curso e, ao 

final, entregar um relatório onde constassem aquelas efetivadas em sala de aula. Por meio 

da análise das discussões e do relatório, percebeu-se a satisfação dos professores ao 

expressarem que os alunos ficaram interessados, motivados e participaram ativamente das 

atividades propostas. 

Palavras-chave: Formação continuada, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Ciências 

Exatas, Matemática. 
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1. Contextualização do relato 

Considerando as dificuldades dos professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental no que se refere ao ensino das Ciências Exatas, o Centro Universitário 

Univates, situado na cidade de Lajeado/RS, por meio do grupo de pesquisa “Ciências 

Exatas da Escola Básica ao Ensino Superior”, proporcionouaos docentes desse nível de 

escolaridade um curso de formação continuada. Este teve como foco o estudo de temas 

relacionados à área de Ciências Exatas (Matemática, Química e Física) e foi intitulado 

“Possibilidades para o ensino de Ciências Exatas nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental”. Hoehne et al (2013, p. 1) comentam que a dificuldade dos professores dos 

Anos Iniciais quanto às Ciências Exatas influencia negativamente o ensino dos níveis 

posteriores. Em efeito: 

De acordo com as pesquisas e avaliações realizadas sobre a educação no Ensino 

Médio, percebe-se uma grande deficiência no aprendizado dos estudantes em 

relação à Química, Física e Matemática. Dessa forma, há a necessidade de se 

pensar e agir na educação científica para crianças desde o Ensino Fundamental. 

Porém, em geral, os educadores dos Anos Iniciais não sentem segurança para 

tratar de assuntos de Ciências. 

 

Cabe, ainda, destacar que é nos Anos Iniciais que “a criança vai ter o seu primeiro 

contato com as disciplinas e, em relação à disciplina Ciências, esse primeiro contato deve 

ser agradável para que o aluno possa gostar do que vai aprender” (MODESTO, SANTANA 

e VASCONCELOS, 2011, p.7). Assim, torna-se importante que o docente proporcione 

situações que incentivem os alunos ao estudo da referida área, o que só acontecerá se o 

docente tiver conhecimento. E, conforme alude Pires (2002, p. 48), “ninguém promove o 

desenvolvimento daquilo que não teve oportunidade de desenvolver em si mesmo”. 

Em particular, no ano de 2013, o foco do curso de formação continuada esteve 

vinculado a conteúdos de astronomia, tema este solicitado pelos participantes dos cursos de 

anos anteriores. A justificativa foi o desconhecimento dos professores com relação ao 

próprio conteúdo e, principalmente, pela dificuldade de transmiti-lo/aplicá-lo de forma 

objetiva, interativa e clara aos alunos dos Anos Iniciais. Além disso, é um conteúdo que 

instiga a curiosidade não só das crianças, mas também dos adultos. 

Diferentes estudos já desenvolvidos em nível nacional sinalizam para a 

deficiência do Ensino de astronomia na educação básica, sustentado pela 

formação insuficiente dos professores e inadequação da linguagem e dos livros 

didáticos que abordam tópicos de Astronomia. (GONZATTI et al, 2013, p. 3) 

 

Entretanto, antes de iniciar o estudo da astronomia, foram exploradas atividades 

relacionadas aos seguintes temas matemáticos: escala, distância, noções de localização e 
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espaço. Esses conceitos foram, posteriormente, utilizados no desenvolvimento das 

atividades envolvendo astronomia. Dessa forma, pôde-se relacionar a astronomia e a 

matemática de maneira teórica e prática e por meio de atividades que utilizassem materiais 

de baixo custo. Ademais, objetivou-se que as atividades possibilitassem o envolvimento 

dos alunos, possibilitando-lhes uma aprendizagem mais significativa. 

O curso de formação continuada dispôs de dez encontros – sendo oito na 

modalidade presencial e dois à distância – efetivando-se um total de quarenta horas de 

duração. Os presenciais subdividiram-se em atividades didáticas, tanto práticas quanto 

teóricas, preparadas previamente pelas pesquisadoras e bolsistas integrantes do projeto. 

Quanto aqueles à distancia, a presença só foi concedida ao final do curso mediante a 

entrega de um relatório onde constassem, no mínimo, três atividades exploradas pelo 

professor com seus alunos. Durante o curso, também aplicaram-se questionários com o 

objetivo de verificar o nível de conhecimento dos  docentes alusivo ao conteúdo que estava 

sendo abordado, quais os motivos que os levaram a procurar o curso de formação 

continuada, bem  como as dificuldades encontradas durante as atividades realizadas. 

A formação continuada contou com a presença de vinte e seis professores dos Anos 

Iniciais. As expectativas desses docentes com o curso eram: sanar suas próprias dúvidase  

às de seus alunos; abordar os conteúdos de forma mais concreta e dispor de variadas 

formas práticas e teóricas de (re)inventar/(re)significar o conteúdo abordado. E, de acordo 

com Ferreira (2009, p. 23), os professores, para diminuírem suas dúvidas em relação a 

conteúdos e metodologias, participam de grupos de formação continuada, pois nestes 

acabam compartilhando “suas angústias, elaboram novas experiências, novas metodologias 

e refletem sobre a sua própria prática”. 

Neste relato, o intuito é socializar a análise efetivada em relação às atividades 

desenvolvidas durante o curso, bem como suas implicações na prática pedagógica dos 

participantes. 

2. Detalhamento de atividades desenvolvidas 

Com o propósito de incentivar reflexões coletivas e troca de experiências no que se 

refere ao desenvolvimento de situações de ensino e de aprendizagem, em particular, no 

âmbito da Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, desenvolveu-se, com os 

participantes, atividades teórico-práticas. Os conteúdos matemáticos explorados foram: 

escalas, distâncias, noções de localização e espaço e proporcionalidade.   
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As atividades relacionadas aos temas matemáticos, elaboradas pelas pesquisadoras 

e bolsistas do projeto, foram realizadas durante o primeiro e o segundo encontro do curso 

de formação continuada. O objetivo do estudo foi servir de base para temas de astronomia 

que seriam explorados posteriormente. Cabe destacar que as atividades foram realizadas 

pelos professores, em pequenos grupos e, em seguida, discutida a viabilidade das mesmas 

na prática pedagógica dos participantes. Além disso, buscou-se problematizar situações 

práticas que fizessem parte do contexto dos docentes. 

Segue a descrição de algumas atividades exploradas com os professores com 

algumas observações pertinentes. 

1) Desenhar e escrever o caminho que uma pessoa terá que percorrer da Univates até o 

Shoopping/Lajeado, considerando o mais perto para chegar ao local desejado. Qual vai 

ser o tempo estimado para realizar esse trajeto? 

Essa atividade foi realizada, inicialmente, de forma individual. Em seguida, 

reuniram-se pequenos grupos para que fosse socializado o caminho desenhado e escrito. 

No final, cada equipe o apresentou aos demais participantes. 

O fato evidenciou a dificuldade que os participantes possuíam em escrever os 

detalhes do caminho que deveria ser percorrido. Para eles, ficou mais fácil desenhá-lo do 

que detalhá-lo por escrito. Entretanto, ficou visível a falta do uso de escala no trajeto 

desenhado. Percebeu-se a falta de preparação dos professores nos conteúdos referentes a 

noções de localização e espaço e, consequentemente, a dificuldade posterior de ensinar 

esse tipo de atividade aos alunos dos Anos Iniciais. 

Cabe destacar que todos os participantes conheciam o trajeto solicitado; entretanto, 

demonstraram dificuldades ao descrevê-lo. Nesta questão, chamamos a atenção dos 

professores presentes para que, caso explorassem alguma atividade semelhante, os alunos 

deveriam conhecer o caminho a ser desenhado.   

2) Considerando o mapa da Univates, determinar quantos metros uma pessoa caminha em 

cada uma das situações: 

a) Do prédio 8 até o prédio 12. 

b) Do prédio 11 até o prédio 1, passando pela Avenida Talini. 

Uma pessoa, estando no hall de entrada do prédio 8, qual é o menor percurso para chegar 

à entrada principal do prédio 1? Desenhar o percurso no mapa e determinar quantos 

metros será caminhado. 
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Mapa do Centro Universitário Univates 

 

Essa atividade foi desenvolvida em pequenos grupos e os resultados, socializados. 

Como alguns professores não conheciam a localização de todos os prédios da Instituição, a 

atividade se tornou mais difícil. Uma das sugestões para a sua realização foi visitar os 

vários locais da Univates. Alguns participantes tiveram dificuldades em fazer o cálculo dos 

metros caminhados, pois não sabiam trabalhar com a ideia de escala. 

3) Uma família realizará uma viagem de Lajeado para Erechim com saída ás 9 horas da 

manhã. 

a) Desenhar no mapa um possível caminho que a família percorrerá. 

b) Calcular a distância percorrida. 

c) Considerando que a família percorreu a distância com uma velocidade média de 70 

km/h, qual será o horário que ela chegará ao seu destino? 
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Mapa do estado do Rio Grande do Sul 

 

Essa atividade também foi realizada em pequenos grupos e, posteriormente, 

socializada. O objetivo foi calcular distâncias por meio de escalas apresentadas nos mapas 

e calcular a quantidade de horas necessárias durante um percurso. Aqui, observou-se que, 

em relação ao conteúdo de escala, os docentes não tinham mais dúvidas; entretanto, no 

cálculo do tempo, as dificuldades foram significativas. 

Em relação à astronomia várias atividades foram realizadas
2
. Como exemplos 

destacam-se:  

a) Construir, com diferentes materiais, um modelo tridimensional que represente a 

configuração do sistema solar. 

Um conceito evidenciado nesta atividade foi sobre quais são os astros constituintes 

do sistema solar. Geralmente, são representados apenas os planetas, o sol, e menos 

comumente, a lua, ignorando a existência de satélites e asteróides. Outro conceito que 

emergiu da representação desse modelo foi sobre a configuração dos astros. É muito 

comum os planetas serem representados todos alinhados em relação ao sol, modelo que 

possivelmente é influenciado pelas imagens disponíveis na internet e também em materiais 

                                                 
2 Em virtude do espaço, para escrita deste texto, apresentamos apenas duas atividades em 

relação à Astronomia.  
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didáticos. Nesse aspecto, discutiu-se a posição dos planetas em relação a diferentes 

referenciais (sol ou Terra), conforme exemplo a seguir. 

A partir da atividade anteriormente apresentada, representar, em um painel, as posições 

reais dos planetas a partir do sol para o dia 10/ago/2013, conforme quadro 1: 

Quadro 1 – Localização dos planetas na perspectiva do Sol, 10/ago/2013 

PLANETA DIREÇÃO E ALTURA 

Aproximadamente às 20h 

Saturno Levemente a oeste, -61º 

Vênus Levemente a oeste, -59º 

Mercúrio Leste, 40º 

Marte Leste, 26º 

Júpiter Leste, 24º 

Urano Oeste, 54º 

Netuno Oeste, 28º 

Terra Oeste, 14º 

Fonte: Das autoras, organizado a partir do software Stellarium 

 

Em relação aos resultados apresentados pelos participantes do curso, observou-se 

que todos os modelos criados representaram apenas os planetas e o sol, colocando os 

planetas na mesma direção a partir do referencial heliocêntrico. Dentre estes modelos, um 

dos grupos não enfileirou os planetas, demonstrando que eles podem ocupar diferentes 

posições em suas órbitas; no entanto, todos estavam com a mesma orientação espacial. A 

atividade de criar uma nova representação, baseada nas posições reais dos planetas, foi 

muito impactante, pois rompeu com a visão predominante de que os planetas estão „em 

ordem‟ a partir do Sol. A construção de um modelo dos planetas em escala (CANALLE, 

2007) também mobilizou a ressignificação dos modelos que os participantes usavam em 

sua prática pedagógica, pois nem todos utilizavam proporções corretas para comparar os 

tamanhos planetários com seus alunos.  

Durante os encontros, além da exploração das atividades, discutiu-se como estas 

poderiam ser incluídas na prática pedagógica dos participantes. A análise se fazia 

necessária, pois os professores, durante o curso, teriam que desenvolver, no mínimo, três 

atividades, com seus alunos, para posterior entrega de um relatório. Neste, deveria haver a 

descrição da atividade, bem como os pontos positivos e os que deveriam ser melhorados. 
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Cabe frisar que as discussões, durante os encontros, foram gravadas e o 

desenvolvimento dos exercícios foi recolhido para posterior análise. Além disso, no último 

encontro, além da entrega dos relatórios, foi proporcionado um espaço de apresentação das 

experiências efetivadas pelos participantes, as quais foram gravadas. Esse momento 

possibilitou a socialização e troca de experiências entre os docentes. 

Na próxima seção, serão apresentados alguns resultados decorrentes da análise das 

discussões acontecidas durante os encontros, bem como dos apontamentos realizados pelos 

professores nos relatórios entregues. 

3. Alguns resultados decorrentes do curso de formação continuada 

No final – na entrega do relatório e nas apresentações realizadas pelos docentes- 

ficou evidente a satisfação dos envolvidos em relação ao curso de formação continuada, 

conforme depoimento do P3
3
 “[...] neste curso, que nós fizemos em 40 horas, quantas 

atividades diferentes, quantas práticas novas nós conseguimos aprender em 40 horas”. 

Além disso, uma professora colocou que a necessidade de desenvolver algumas atividades 

proporcionou um envolvimento maior dos participantes. Em efeito:  

[...] o curso começou em maio e foram em média encontros mensais, mas acabou 

criando um envolvimento, e a gente sabe, assim, do quanto foi exigente e difícil 

para nós. Com tudo que um professor tem para fazer, ainda se organizar para vir 

num curso aos sábados e explorar as atividades com seus alunos. Mas isto foi 

importante para o nosso envolvimento com o curso (P1). 

 

Os professores dos Anos Iniciais tiveram a oportunidade de discutir, questionar, 

opinar e confrontar possibilidades diversas de atividades propostas para trabalhar em sala 

de aula. Pôde-se perceber o entusiasmo e empenho que eles tiveram durante a realização 

das atividades feitas com seus alunos. Segundo depoimentos, o curso auxiliou e incentivou 

os docentes a ampliarem seus conhecimentos na área das Ciências Exatas, além de 

estimular a criatividade para que o ensino nessa área seja proporcionado por meio de 

atividades práticas e teóricas. Isso se confirmou pelo depoimento de P8 “As atividades 

foram muito interessantes no ponto de vista de proporcionarem a aprendizagem de forma 

concreta. Envolvidas nas práticas, as crianças puderam observar e tirar conclusões através 

de suas ações”. 

Em relação aos conteúdos desenvolvidos, percebeu-se que as atividades exploradas 

com os docentes acrescentaram muitas ideias para a realização posterior de aulas práticas 

                                                 
3
 Os professores participantes do curso de formação continuada serão designados por P1, P2, P3,... para 

preservar o anonimato. 
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com os alunos dos Anos Iniciais nos conteúdos que envolviam escala, distância e noções 

de localização e espaço. Seguem alguns depoimentos: 

Então, a primeira atividade que eu fiz foi bem no início do curso quando agente 

trabalhou a matemática. O desafio deles foi que tinham que fazer de conta que 

teriam uma colega nova que não conhecesse a escola. Então eles tinham que 

explicar para essa colega como ela teria que chegar ao refeitório, como se ela 

estivesse de olhos fechados e ela não soubesse onde teria que ir. Eles tinham que 

desenhar e também descrever.  Entreguei uma folha A4 para eles, então eles 

tinham que se virar do jeito que eles queriam (P10). 

 

Então agente trabalhou os pontos cardeais e colaterais e agente realizou então a 

caça ao tesouro.(...) Acabamos fazendo grupos (...). E depois eles tinham que 

medir o percurso. (...) Então eles calcularam, mediram passo a passo e 

determinaram quantos metros deu o percurso. Depois eles tinham que representar 

isso no papel. Daí eles começaram “Mas prof. como é que agente vai desenhar 

isso no papel?” (...). Aí a cada 1 centímetro correspondia 1 metro do real. 

Depois, então, os grupos criaram os seus próprios caça tesouros e aplicaram com 

os outros grupos (P7). 

 

A primeira atividade foi medida de comprimento. Nós confeccionamos o metro. 

(...) Fizemos as medidas então, distância, largura e comprimento da quadra em 

uma distância do muro da nossa escola com a entrada do refeitório (P13). 

 

Nos relatórios entregues, verificou-se que todos os participantes exploraram, no 

mínimo, uma atividade envolvendo conteúdos matemáticos. Nos excertos, também 

percebeu-se que os professores, ao utilizarem as ideias problematizadas no curso de 

formação continuada,  adequaram-nas  ao  contexto em que estavam inseridos. Em relação 

aos conteúdos envolvendo Astronomia, muitas concepções foram discutidas e 

ressignificadas durante os encontros, pois os participantes apresentavam pouco 

conhecimento em relação a este tema.  

Durante o curso, os professores perceberam a necessidade de estudo em relação aos 

conteúdos propostos e a forma de ensiná-los nos Anos Iniciais. Isto pôde ser comprovado 

na fala de P(20): “eu vejo assim na prática, no dia a dia que tu está na sala de aula quanta 

informação que falta para o professor ainda, o professor tem que buscar muito mais”. 

Ademais, os docentes sentiram-se motivados e mais preparados para o ensino dos 

conteúdos explorados: “Eu tenho certeza que no ano que vem a minha aula vai ser muito 

mais produtiva com eles, pois eu vou estar muito melhor preparada.” (P24). Nesse 

contexto, para Galindo e Vital (2011, p. 11), o professor necessita estar em constante 

formação, sendo necessárias as 

práticas de formação que sejam úteis na aquisição de conhecimentos e técnicas e 

práticas de formação que contribuam para a emancipação profissional e para a 

consolidação de uma profissão que é autônoma na produção de seus saberes e 

valores. É preciso “aprender a aprender” e aprender conteúdos específicos 

também. 

 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul –05 a 07 de maio de 2014  
  

Considerou-se que, durante o curso ofertado, os participantes, além de aprenderem 

novas dinâmicas e formas de ensino dos conteúdos abordados, tiveram oportunidade de 

ampliar a sua formação acadêmica, fato que pôde ser alcançado por meio do empenho e 

dedicação de todos os envolvidos no decorrer do curso. Ademais, ficou evidente o 

envolvimento dos colegas de curso, o que proporcionou a todos – durante os encontros – 

momentos de descontração, trocas de experiências e vivências significativas; sobretudo, 

construtivas. Portanto, por meio dessa experiência, percebeu-se que os professores sentiam 

que a vivência sucedida no curso foi muito significativa, sobretudo em dois aspectos, a 

saber: primeiramente, para o aprendizado de novas didáticas e dinâmicas de ensino; em 

segundo lugar, na motivação, tanto do professor quanto dos alunos. 
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