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Resumo: 

Este artigo tem como objetivo relatar a experiência vivenciada como docente 

proporcionada pelo componente curricular Estágio Curricular Supervisionado II. A 

experiência aconteceu com uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental de nove anos na 

Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Meinerz na cidade de Santa Rosa (RS). Durante o 

desenvolvimento da vivência se obteve questões acerca da utilização das metodologias e 

métodos alternativos, especialmente da investigação matemática, desenvolvimento das 

avaliações dos alunos, sobre como proceder frente a situações que não me via preparada. 

Para teorizar conta-se com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, 1998), Ponte 

(2005), Ferrari. Como resultados obteve-se que muitas vezes é difícil o professor se portar 

como apenas um mediador do conhecimento em uma turma acostumada ao método 

tradicional, sempre temos que ter alternativas pensadas caso nosso planejamento não tenha 

o resultado esperado. 

 

Palavras-chave: Estágio Curricular Supervisionado; Vivência Docente; Metodologias e 

Métodos Alternativos. 

 

1. Introdução 

 

A partir do conhecimento teórico-prático adquirido no decorrer do curso de 

Licenciatura em Matemática, é proposto no sexto semestre a realização do Estágio 

Curricular Supervisionado II, onde é a hora de colocar em prática tudo aquilo que 

aprendemos, é a hora de vivenciar a sala de aula, de vivenciar a profissão docente. 

Através do Estágio Curricular Supervisionado tem-se a oportunidade de conhecer a 

realidade da prática de ensino, em um exercício da docência e em um processo de 

realimentação de ida e volta à sala de aula para novas discussões e reflexões teóricas e 

metodológicas. A partir do (re)conhecimento do contexto sócio político-econômico e 

cultural no qual a escola está inserida, em um olhar crítico e sensível, é possível ao 

estagiário tanto a compreensão da dinamicidade e especificidade dos processos de ensino e 
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de aprendizagem na Educação Básica quanto à identificação do aluno como sujeito 

histórico, social e cognoscente. O desafio constituído diz respeito à articulação deste 

conhecimento do espaço e tempo atuais da educação e da prática da docência da educação 

matemática, o que retrata a importância do Estágio Curricular Supervisionado para a 

formação inicial do professor. 

A prática de estágio relatada buscou proporcionar vivências do ser docente, de 

forma a vincular conhecimentos pedagógicos e específicos no âmbito da comunidade 

escolar, desenvolvendo análises e reflexões sobre as diferentes etapas do processo. 

A partir deste objetivo, pode-se relacionar conhecimentos teórico-metodológicos 

construídos na participação dos componentes específicos, básicos e pedagógicos cursados 

até o momento. Com o mesmo intuito, planejou-se a ação docente de forma criativa e 

organizada, considerando as especificidades da turma e da escola na qual a regência de 

classe ocorreu. Para tanto, tentou-se buscar a metodologia adequada e coerente às 

especificidades da Educação Matemática no Ensino Fundamental. Sobretudo, o desafio foi 

relacionar teoria e prática e aplicar a teoria na prática em todas as etapas previstas para o 

desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado II. 

No presente texto, primeiro apresenta-se o campo de intervenção do estágio; em 

seguida os conteúdos trabalhados e os documentos oficiais, logo após os processos de 

ensino e de aprendizagem pensados e adotados, ainda discorre-se sobre as metodologias e 

métodos de ensino utilizados. Por fim, apresenta-se a fundamentação da avaliação e os 

resultados da experiência; algumas considerações finais trazendo os pontos fortes e fracos 

da experiência do Estágio Curricular Supervisionado II. 

 

2. O Campo de Intervenção 

 

O campo de intervenção de Estágio foi a Escola Estadual de Ensino Médio Pedro 

Meinerz que está localizada na Rua Pirapó, nº 190, no Bairro Jardim Petrópolis no 

município de Santa Rosa – RS. O seu nome é uma homenagem ao Sr. Pedro Meinerz, 

antigo proprietário da área de terra onde se localiza o Estabelecimento de Ensino. A escola 

funciona nos turno da manhã, tarde, noite, com Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

tendo estes níveis por objetivo oferecer um ensino de qualidade, com conteúdos 

significativos, proporcionando a construção do conhecimento, preparando e encaminhando 

para o mercado de trabalho objetivando melhor qualidade de vida. 
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A turma 6º ano dois do Ensino Fundamental de nove anos da Escola Estadual de 

Ensino Médio Pedro Meinerz é composta de 19 alunos, sendo 11 meninas e oito meninos. 

Para a professora regente, a turma apresenta dificuldade de concentração, por vários 

motivos o rendimento é baixo. Alguns alunos estão fora da faixa etária atrapalhando os 

demais, apresentam dificuldade de aprendizagem e somente alguns desenvolvem as 

atividades de tema em casa, demonstrando falta de comprometimento. Porém a turma é 

muito alegre e carinhosa com os professores, sempre que solicitado permanecem em 

silêncio para a explicação ou correção dos conteúdos. 

Durante as aulas ministradas e a permanência na escola, percebi que a turma, no 

geral, é boa de trabalhar, em sua maioria participam das atividades propostas e realizam as 

atividades de tema, conversam bastante, quando se realiza alguma atividade com algum 

material como régua, por exemplo, é necessário solicitar que os alunos tragam com pelo 

menos duas aulas de antecedência, alguns alunos faltam bastante durante as aulas, se 

respeitam bastante entre si e aos professores, não possuem o hábito de estudar em casa, 

apesar de apresentarem bastante dificuldade nos tópicos trabalhados; poucos alunos 

apresentaram facilidade na aprendizagem do conteúdo. 

 

3. Conteúdos Trabalhados e os Documentos Oficiais 

 

De acordo com a organização da Escola e do plano de trabalho do professor, alguns 

dos conteúdos a serem trabalhados no 6º ano do Ensino Fundamental são Números 

Naturais, Critérios de Divisibilidade, Números Primos, Máximo Divisor Comum, Mínimo 

Múltiplo Comum, Frações, Números Decimais, Porcentagem, Geometria Plana. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de matemática o 6º 

ano, pertence ao 3º ciclo do Ensino Fundamental, o ensino da matemática deve visar o 

desenvolvimento: 

Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de aprendizagem 

que levem o aluno a: 

* selecionar e utilizar procedimentos de cálculo (exato ou aproximado, mental ou 

escrito) em função da situação problema proposta. 

Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de aprendizagem 

que levem o aluno a: 

* utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e suas propriedades 

para construir estratégias de cálculo algébrico. 

Da competência métrica, por meio da exploração de situações de aprendizagem 

que levem o aluno a: 

* ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes grandezas, a 

partir de sua utilização no contexto social e da análise de alguns dos problemas 

históricos que motivaram sua construção; 

* resolver problemas que envolvam diferentes grandezas, selecionando unidades 

de medida e instrumentos adequados à precisão requerida. (BRASIL, 1998). 
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Durante o período de estágio me propus a trabalhar o conteúdo de números 

decimais, dando continuidade ao conteúdo que a professora trabalhou que foi fração e 

antecedendo o conteúdo de geometria. 

De acordo com os PCNs de Matemática – Ensino Fundamental traz como possíveis 

caminhos as metodologias de resolução de problemas e história da matemática, recursos de 

tecnologia da informação e jogos. 

 

4. Os Processos de Ensino e de Aprendizagem Pensados e Adotados 

 

Atualmente, temos várias teorias no âmbito da educação, uma das mais atuais e 

mais aceita é a de Jean William Fritz Piaget (1896 – 1980), um epistemólogo suíço, que 

desenvolveu a ‘Epistemologia Genética’, que é a teoria do conhecimento centrada no 

desenvolvimento natural da criança. 

Para Piaget: o pensamento infantil passa por quatro estágios, desde o nascimento 

até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida; a 

transmissão de conhecimentos é uma possibilidade limitada, por um lado, não se pode 

fazer uma criança aprender o que ela ainda não tem condições de absorver, por outro, 

mesmo tendo essas condições, não vai se interessar a não ser por conteúdos que lhe façam 

falta em termos cognitivos: o aprendizado é construído pelo aluno (teoria da corrente 

construtivista); as crianças não raciocinam como os adultos e apenas gradualmente se 

inserem nas regras, valores e símbolos da maturidade psicológica, essa inserção se dá 

mediante os mecanismos da assimilação e/ou acomodação. 

A grande contribuição de Piaget foi estudar o raciocínio lógico-matemático, que é 

fundamental na escola, mas não pode ser ensinado, dependendo de uma estrutura de 

conhecimento da criança. Educar é provocar a atividade, isto é, estimular a procura do 

conhecimento. O professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se 

tornar. 

A assimilação consiste em incorporar objetos do mundo exterior a esquemas 

mentais preexistentes. Por exemplo: a criança que tem a ideia mental de uma ave como 

animal voador, com penas e asas, ao observar um avestruz vai tentar assimilá-lo a um 

esquema que não corresponde totalmente ao conhecido. A acomodação se refere a 

modificações dos sistemas de assimilação por influência do mundo externo. Assim, depois 

de aprender que um avestruz não voa, a criança vai adaptar seu conceito geral de ave para 

incluir as que não voam. 
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Os estágios de desenvolvimento da criança, segundo Piaget, estão classificados de 

acordo: 

1º - Estágio sensório-motor, até os dois anos de idade. Nessa fase as crianças 

adquirem a capacidade de administrar seus reflexos básicos para que gerem ações 

prazerosas ou vantajosas. É um período anterior à linguagem, no qual o bebê desenvolve a 

percepção de si mesmo e dos objetos a sua volta. 

2º - Estágio pré-operacional, dois aos sete anos de idade. Caracteriza-se pelo 

surgimento da capacidade de dominar a linguagem e a representação do mundo por meio 

de símbolos. A criança continua egocêntrica e ainda não é capaz, moralmente, de se 

colocar no lugar de outra pessoa. 

3º - Estágio operatório concreto, sete aos 11/12 anos de idade. Tem como marca a 

aquisição da noção de reversibilidade das ações. Surge a lógica nos processos mentais e a 

habilidade de discriminar os objetos por similaridades e diferenças. A criança já pode 

dominar conceitos de tempo e número. 

4º - Estágio operatório formal inicia por volta dos 12 anos. Essa fase marca a 

entrada na idade adulta, em termos cognitivos. O adolescente passa a ter o domínio do 

pensamento lógico e dedutivo, o que o habilita à experimentação mental. Isso implica, 

entre outras coisas, relacionar conceitos abstratos e raciocinar sobre hipóteses. 

De acordo com os estágios de desenvolvimento de Piaget, os alunos do 6º ano 

(12/13 anos) estavam em transição do operatório concreto para o operatório formal. Foi 

necessário desenvolver atividades que priorizassem esses dois estágios de desenvolvimento 

cognitivo. 

 

5. As Metodologias e Métodos de Ensino Utilizados 

 

Durante o estágio coloquei a proposta de trabalhar com a metodologia de 

investigação matemática, assim como métodos de ensino: Estudo dirigido, aula expositiva 

e dialogada, trabalhos em grupo e leitura. 

A investigação matemática é uma maneira de construir conhecimento, já que com 

ela o aluno investiga o que ele não sabe. Assim, com a investigação ele vai construir o 

conhecimento de forma intuitiva, através do que ele conhece vai descobrir o que ainda não 

conhece, na busca pelo alcance dos objetivos propostos. 

Apesar das novas técnicas e das tecnologias da informação e comunicação na 

educação, a aula expositiva e dialogada continua sendo uma etapa necessária no processo 
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de ensino-aprendizagem. O professor deve ser capaz de estabelecer uma relação de 

intercâmbio de conhecimentos e experiências entre ele e o aluno, tendo como objetivo 

estimular o pensamento crítico. 

O estudo dirigido é uma técnica que os alunos, através de um roteiro de estudo 

previamente elaborado pelo professor exploram um material, lendo, compreendendo, 

interpretando, analisando, comparando, aplicando, avaliando, desenvolvendo o pensamento 

reflexivo, a análise crítica e superando a memorização. É fundamentado na atividade do 

aluno e se efetiva na situação sócio individualizada na sala de aula sob a direção do 

professor. 

O trabalho em grupo deve oferecer ao aluno a oportunidade de estabelecer troca de 

ideias e opiniões, desenvolvendo as habilidades necessárias à prática de convivência com 

as pessoas. É utilizada para completar e enriquecer os conhecimentos e as experiências, 

atender as diferenças individuais, desenvolver o senso de responsabilidade, a capacidade 

de liderança e aceitação do outro, o senso crítico e a criatividade e o espírito de 

cooperação. Deve propiciar a participação e o envolvimento dos alunos para expressarem 

ideias e opiniões e também eliminar ou minimizar as barreiras referentes à participação 

como: timidez, vergonha e insegurança para falar em público. 

 

6. Avaliação 

 

A avaliação foi contínua e inclusiva, ao longo de todo o processo, levando em conta 

a evolução do educando, sendo observados não somente os aspectos formais, através de 

notas de trabalhos, provas e testes, mas também os aspectos informais (pontos atitudinais), 

no qual estavam sendo observados o comportamento, a frequência, o envolvimento nas 

atividades e as atitudes dos alunos. 

Assim, através da avaliação, foram verificados os conhecimentos construídos pelos 

alunos ao longo das aulas e também a efetividade das metodologias e métodos utilizados. 

A avaliação contemplou as funções diagnóstica, formativa e somativa. 

A função diagnóstica foi realizada em todas as aulas, mas foi crucial nos primeiros 

encontros, a fim de verificar os conhecimentos prévios dos educandos acerca dos assuntos 

que foram abordados, para que, a partir deles, fossem construídos os novos conhecimentos. 

Foi realizada através de exercícios e observação durante toda a aula. 

A avaliação formativa, com o objetivo de identificar o progresso do educando foi 

realizada através da observação das mesmas atividades descritas na avaliação diagnóstica. 
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A avaliação somativa foi realizada durante as aulas, através das notas atribuídas aos 

trabalhos, observação do envolvimento e interesse dos alunos. 

No final do processo teve o objetivo de verificar em que patamar do processo de 

aprendizagem se encontra cada um dos estudantes, foi realizada uma avaliação escrita. 

Antes da avaliação escrita foi realizada três aulas de revisão de conteúdos, como prática da 

escola. 

Como critérios avaliativos foram utilizados: pontos atitudinais, trabalhos e prova 

escrita. 

 

7. Resultados da Experiência 

 

Como citei anteriormente trabalhei com o conteúdo de números decimais, um 

conteúdo que já é de difícil entendimento para os alunos; também me propus a trabalhar 

com metodologias alternativas, algumas deram certas e outras acabaram tendo como 

resultado o objetivo não alcançado. Todas as atividades foram baseadas nos conteúdos do 

livro Tudo é matemática – 6º ano de autoria de Luiz Roberto Dante. 

O trabalho de estudo dirigido mal aconteceu porque quando proposto os alunos 

nem tentaram começar a atividade, mal terminaram de ler a primeira questão do roteiro. 

Os trabalhos em grupo foram utilizados durante a atividade inicial, as aplicações de 

trabalhos e a atividade de porcentagem. Durante a atividade inicial, acabou não dando 

muito certo motivo que eu montei os grupos então alguns alunos não tinham afinidades e a 

visão que é construída do colega inteligente e a do colega burro. 

Durante as aplicações de trabalho, mudei um pouco e deixei os próprios alunos 

escolherem com quem queriam desenvolver a atividade proposta, o que foi o ponto certo, 

pois mesmo que, conversando um ou outro assunto que não era da aula, acabaram 

trabalhando de acordo com o esperado. 

A atividade com porcentagem teve seu lado decepcionante e seu lado positivo. O 

lado positivo foi que os alunos que desenvolveram a atividade realmente tiveram algum 

aprendizado no conteúdo, o lado decepcionante foi que alguns alunos não desenvolveram a 

atividade prejudicando o aprendizado deles próprios e a maioria deles não entendeu a 

verdadeira proposta da atividade realizada e consequentemente não realizaram a atividade 

corretamente. 
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O trabalho com o método de aula expositiva e dialogada, pouco presente nos 

planejamentos foi o que mais surpreendeu, por que foi o que trouxe os melhores resultados, 

os alunos esperavam uma professora com esse método de ensino. 

Durante os planos de aula, esse método era apenas para complementar o processo 

de aprendizagem, mas acabou se tornando fundamental para que a aprendizagem de fato 

acontecesse. 

Foi durante as explicações expositivas e dialogadas que as dúvidas dos alunos 

surgiam, que as dificuldades eram percebidas e foi durante esses momentos que percebi 

que a dificuldade dos alunos não era no conteúdo de números decimais, mas dificuldades 

de adição, subtração, multiplicação e divisão; dificuldades de anos anteriores pendentes. 

As maiores dificuldades encontradas foram nos conteúdos de multiplicação e 

divisão de números decimais e também em porcentagem na forma de número decimal; era 

difícil explicar ‘regras’ dessas operações e por mais que eles anotassem acabavam não 

gravando de um dia para o outro, não tentavam ler e responder os exercícios, quando tinha 

alguma questão em forma de problema. 

Em busca de fugir do modelo tradicional de aula, tentei trabalhar com a 

investigação matemática, trazendo atividades investigativas, questionando os alunos, 

instigando-os ao conhecimento; porém encontrei dificuldade no desenvolvimento dessas 

atividades, porque os alunos não se envolveram durante o processo, não respondiam aos 

questionamentos, induzindo cada vez mais a aula ao método tradicional. 

Em vista dos pontos e dos momentos citados anteriormente planejei a aula com 

atividades investigativas que contemplassem o principal: a investigação e a formulação de 

conjecturas por parte dos alunos. Muitas vezes essas atividades eram em forma de questões 

coletivas, as quais eram feitas frente à turma inteira esperando uma resposta de, no 

mínimo, um aluno. Porém, isso não aconteceu; os alunos, quando questionados, sentiam-se 

incapazes para responder tais perguntas, porém durante a resolução de contas, alguns 

alunos respondiam corretamente as operações questionadas. Além de os alunos 

conversarem bastante entre si, muitas vezes de assuntos que não eram da aula. 

Em vista desse acontecimento, acabava respondendo as questões sem saber como 

fazer com que os alunos respondessem os questionamentos a eles propostos. Juntamente 

com isso comecei a me propor analisar o modo de trabalho dos alunos com os outros 

professores e com a professora regente de turma antes da minha entrada em sala de aula. 

Em função de tudo formulei hipóteses sobre a turma e sobre o porquê os alunos se 

sentiam amedrontados quando questionados: 
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- A turma é acostumada ao trabalho com o método tradicional de ensino; 

- O professor não traz métodos diferentes para a sala de aula, se traz são muitas 

poucas vezes; 

- A turma não é acostumada a ser questionada pelos professores; 

- Os alunos sentem-se incapazes de responder algo sobre o qual não aprenderam. 

Infelizmente, se formos analisar essas hipóteses para responder sim ou não, teremos 

a infelicidade de um sim ou em parte, em todas as hipóteses. 

Percebi que, muitas vezes, o modo como o professor trabalha o conteúdo acaba 

moldando a turma, quando trabalhado apenas com o modo tradicional os alunos acabam 

ficando naquele mundo em que o professor sabe tudo, então ele tem a função de ensinar e o 

aluno não sabe nada, portanto, tem a tarefa de aprender e o dever de estudar. 

Fiquei triste e muitas vezes, saia das regências arrasada, porque tudo o que eu tinha 

planejado não havia dado certo e os próprios alunos haviam levado minha aula muito perto 

do tradicional. Em frente a tudo que vivenciei, vejo que faltou uma preparação para atuar 

frente a situações como essas, situações que me via de mãos atadas, pois não poderia 

continuar seguindo a metodologia que havia planejado, mas não queria continuar a aula de 

modo tradicional. 

Vivências como essas me fazem ver o mundo docente com outros olhos, por vezes 

sabe-se que o planejamento deve ser mudado em cima da hora, são nessas horas que 

experiência docente fazem falta. 

Através dessa experiência, aprendo que um mês e meio é pouco tempo para aplicar 

um modo diferente de trabalho e querer que os alunos aceitem e se sintam motivados a 

construir o conhecimento através dela, assim como terem a visão de um professor 

mediador ao invés da visão impregnada do professor que ensina tudo. 

Experiências como essas podem ser vivenciadas em outras turmas das mais 

variadas, como diferentes turmas podem fornecer resultados distintos para experiências 

semelhantes. 

 

8. Considerações Finais 

 

Aprender matemática é uma tarefa difícil, ensiná-la ainda mais, pois em meio a um 

mundo tecnológico, onde tudo está a um clique de distância, uma conta é algo tão 

demorado para resolver, exige pensar demais, os alunos estão em outro mundo, e o 

professor está alienado num mundo onde há metodologias, recursos tecnológicos, sem 
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saber usar, sem saber proceder, sem saber conduzir uma aula com isso. 

A experiência com o estágio teve seus pontos altos e baixos, expectativas 

alcançadas e outras destruídas, os problemas encontrados foram muitos, desde problemas 

pendentes de anos anteriores como problemas recentes apresentados pela falta de estudos. 

Uma surpresa foi a pouca dificuldade com a tabuada, mas a dificuldade ao resolver 

os cálculos de divisão, ou seja, a maioria dos alunos sabia a tabuada, mas mesmo assim, 

essa mesma maioria não sabia fazer cálculo de divisão. 

Como pontos positivos deve citar que a turma era bastante carinhosa e atenciosa, 

alguns alunos eram muito dedicados e demonstravam a necessidade e a vontade de 

aprender mais. 

Os objetivos, em sua maioria, foram atingidos, e outros não obtiveram o resultado 

esperado, como foi citado anteriormente, sendo assim um desafio durante o estágio 

alcançar a aprendizagem e não deixar o aprendizado dos alunos prejudicado. 

Esse é apenas o início da caminhada como docente e apenas o início de alegrias e 

frustrações, mas o primeiro passo já foi dado e agora resta seguir em frente com calma e 

determinação, pensando num futuro e sempre numa educação melhor. 

A vivência docente sempre será um aprendizado, cada dia será diferente e cada dia 

agregará novas vivências ao exercício de educador. Quem sabe seja isso que me motive a 

cada dia continuar acreditando na educação. 
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