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Resumo 
O relato aborda as atividades realizadas em uma Escola da Rede Municipal de Ensino da cidade de São 

José do Inhacorá/RS, na qual foi desenvolvido o estágio de docência no Ensino Fundamental, referente 
ao componente de Estágio Curricular Supervisionado II do curso de Licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha/Campus Santa Rosa. Esse estágio visa 

oportunizar a experiência de estar frente ao futuro campo de atuação profissional, possibilitando novas 

vivências, conhecimentos e a oportunidade de desenvolver na prática, os conhecimentos construídos ao 
longo do curso de formação inicial. Apresenta-se aqui, relatos e reflexões acerca das aulas realizadas 

através de plataformas digitais como o Google Classroom e o Google Meet, a partir da metodologia de 

Resolução de Problemas envolvendo conceitos de Números Naturais. Pode-se dizer que esse estágio 
oportunizou a percepção da acadêmica frente a necessidade de qualificação profissional em tempos de 

ensino docente remoto, com vistas ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), bem 

como a importância de dominar o conteúdo a ensinar para que possa planejar aulas com metodologias 

diversificadas e que considerem as particularidades dos alunos envolvidos no processo de ensino 
aprendizagem. 

 
Palavras-chave: Ensino remoto; Educação Matemática; Jogos on-line; Materiais didáticos 

manipulativos. 
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Introdução  

Este relato aborda as atividades realizadas em uma escola municipal, localizada no 

município de São José do Inhacorá – RS, com uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental, 

desenvolvidas para o Componente Curricular “Estágio Curricular Supervisionado II” do Curso 

de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Farroupilha - Campus Santa Rosa, no segundo semestre de 2020.  

Como propósito, o Estágio Curricular Supervisionado II visa oportunizar 

conhecimentos sobre a docência por meio da experimentação do ser professor em sala de aula, 

sendo um momento de adentrar no futuro ambiente profissional, compreendendo a dinâmica e 

gestão de uma sala de aula, além de dialogar com profissionais da área para assim, aprimorar a 

construção da identidade profissional. Vale ressaltar que a parte conceitual abordada neste 

Relato de Experiência foram aulas em que se desenvolveu conceitos dos Números Naturais e 

Múltiplos de um número, a partir da Resolução de Problemas.  

A docência poderá ser compreendida quando vivenciada em sala de aula, por isso, a 

importância dos Estágios Curriculares Supervisionados. Nesta perspectiva, é possibilitada a 

inserção do acadêmico no ambiente escolar com a proposição de desenvolver aulas ancoradas 

no conhecimento teórico construído durante o curso de formação inicial.  

Por conta da atual pandemia, devido ao COVID-19, que modificou o cenário deste 

estágio, não foi possível a inserção de maneira física na escola, por isso, foi necessária uma 

nova visão acerca do desenvolvimento das aulas, que se deram de forma remota através das 

plataformas Google Classroom e Google Meet. Assim, estávamos frente a novos desafios, que, 

com dedicação, persistência e entusiasmo puderam ser transformados em novas conquistas.  

Para enriquecer as reflexões realizadas, a fundamentação teórica se embasa em autores 

como Freire (1996), Hoffmann (2008), Lorenzato (2006), Haydt (2011), Dante (1998), entre 

outros. Além de documentos oficiais como a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2017) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). 

 

Fundamentação Teórica 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), o Ensino 

Fundamental tem como objetivos fazer com que os alunos se tornem agentes críticos em meio 

a sociedade, que questionem, julguem a veracidade e qualidade das informações recebidas e 

não aceitem tudo aquilo que lhes é dito e imposto. 
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Sobre a área de Matemática, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2017, p.265) pontua que:  

O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica, 

seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas 

potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades 

sociais. 

 

A Matemática é de extrema importância para estes alunos que estão em fase de 

desenvolvimento de suas capacidades e habilidades, pois auxilia constantemente no 

desenvolvimento do raciocínio lógico. Além dos objetivos gerais para o Ensino Fundamental 

descritos no PCN, é possível visualizar inúmeros propósitos no que se refere à Matemática na 

BNCC (BRASIL, 2017, p. 265), quando ela diz que: 

No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus diversos campos 

– Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade –, precisa garantir que 

os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a representações (tabelas, 
figuras e esquemas) e associem essas representações a uma atividade matemática 

(conceitos e propriedades), fazendo induções e conjecturas. 

 

Contudo, muito se ouve falar que a Matemática é uma disciplina muito difícil, sem 

sentido. Além disso, ao longo dos anos, criou-se um paradigma em torno dela, fazendo com 

que os alunos sintam receio e medo, mesmo antes de ter contato com esta área de conhecimento, 

a julgando como a matéria mais difícil. Em contrapartida, vale dizer que também existem alunos 

que amam a matemática. Segundo Reviére (1995, p. 141) “existe um grupo reduzido de 

estudantes que podem dizer que a Matemática é fácil e fascinante, contudo, há outro grupo 

maior de alunos que a acha complicada e enfadonha”. Por esse motivo é que não se pode 

apresentá-la como uma disciplina fechada e desligada da realidade. 

Quando os alunos conseguem perceber a sua importância e visualizar a Matemática 

como norteadora de situações cotidianas, passam a desenvolver-se como sujeitos 

comunicativos, argumentativos e autônomos, como citado nos PCN (BRASIL, 1998, p.27): 

[…] a Matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao desenvolver 

metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a comprovação e justificativa 

de resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia 

advinda da confiança na própria capacidade para enfrentar desafios. 

 

Desse modo, a Matemática tem muito a contribuir na formação dos alunos e, de acordo 

com a BNCC, no 6º ano do Ensino Fundamental, ano de escolarização com o qual se 

desenvolveu o estágio de docência, é preciso desenvolver os conceitos de problemas com 

números naturais (envolvendo soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) e 

conceitos de números múltiplos. Além disso são concedidas orientações sobre o uso de um 



 

 
 

 
4 

 

 

fluxograma para a determinação de tais números (BRASIL, 2017). Com vistas nisso, elaborou-

se uma proposta de ensino abarcando os Números Naturais, que será socializada na sequência, 

aliada ao uso de jogos on-line e materiais didáticos manipulativos. 

 

Aspectos Metodológicos 

Os dois conteúdos desenvolvidos durante as aulas foram selecionados pelo professor 

regente da turma com base em um livro que ele utiliza, por isso a expressão “problemas com 

números naturais”. Contudo, o conceito efetivamente desenvolvido foi dos números naturais, 

sendo o trabalho realizado a partir de problemas uma escolha metodológica. Além desse 

conteúdo foi desenvolvida uma aula sobre “Múltiplos de um número”. 

Em virtude da pandemia, as aulas foram desenvolvidas de modo assíncrono através do 

Google Classroom para a postagem das atividades, do Google Meet para encontros síncronos 

para explicação de conceitos, teorizações e esclarecimento de dúvidas, e do WhatsApp para 

relembrar os alunos sobre os materiais necessários e enviar os links das aulas. 

Por conta das aulas assíncronas, a escolha das atividades levou em consideração 

aspectos relevantes para que os alunos pudessem realizá-las da melhor forma possível. Por isso 

a escolha de atividades que salientavam o protagonismo do aluno, com a utilização de jogos 

on-line e materiais manipuláveis. 

A metodologia da Resolução de Problemas é defendida por alguns documentos oficiais 

(PCN+, 2002; OCNEM, 2006; BNCC, 2017) e autores do campo da Educação Matemática 

(POLYA, 1978; DANTE, 1998; entre outros). Isso porque possibilita aos alunos a utilização 

dos conhecimentos de que já dispõe e/ou buscar novas informações através de meios que 

estiverem ao seu alcance. Com isso, os alunos terão oportunidade de ampliar seu aprendizado 

acerca de conceitos e procedimentos matemáticos. Para Dante (1998, p.47) um problema é 

qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e conhecimentos específicos para 

solucioná-la. 

Os conceitos de Números Naturais e Múltiplos de um número juntamente com essa 

metodologia de ensino estiveram presentes no decorrer do estágio e foram desenvolvidos 

através de problemas que envolviam o cotidiano do aluno, para que, pudessem vislumbrar suas 

aplicabilidades no dia a dia. Neste sentido, o papel da professora estagiária foi de mediar a 

aprendizagem dos alunos, mesmo de forma assíncrona em alguns momentos. 
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Refletindo acerca do desenvolvimento das aulas, percebeu-se que esta metodologia se 

mostrou bastante eficaz, pois contribui significativamente para que os alunos pudessem 

entender os conceitos estudados de forma a mobilizar o aluno para o aprender, deixando de lado 

o processo monótono e mecânico por vezes priorizado nas aulas de Matemática. 

Outra estratégia que se mostrou uma ótima ferramenta de ensino foi a utilização de jogos 

on-line no desenvolvimento dos conteúdos, pois 

Ao recorrer ao uso de jogos, o professor está criando na sala de aula uma atmosfera 

de motivação que permite aos alunos participar ativamente do processo ensino-

aprendizagem, assimilando experiências e informações e, sobretudo, incorporando 

atitudes e valores (HAYDT, 2011, p.129). 

 

É preciso considerar o fato de que, dependendo do encaminhamento realizado pelo 

professor, o jogo pode representar um aprofundamento do que vem sendo trabalhado em sala 

de aula, bem como poderá servir como um recurso para construção do seu conhecimento. Ao 

propor jogos no processo educativo cabe ao professor ter clareza sobre sua intencionalidade de 

proposição, além de considerar os tempos diferentes de aprendizagem dos alunos. 

Contudo, em tempos de pandemia, foi necessário planejar atividades que 

desenvolvessem as habilidades e competências dos alunos, pensando em formas de ensinar que 

se tornassem acessíveis para todos. Diante disso, para possibilitar o acesso de todos os alunos 

ao processo, adotou-se as mesmas plataformas de ensino que vinham sendo usadas pelo 

professor regente da turma, visto que, apenas um aluno não tinha acesso ao Google Classroom, 

ao qual eram enviadas as atividades através do WhatsApp, sendo os retornos desse aluno 

efetivados por esse meio de comunicação. 

Além disso, optou-se por atividades compostas por figuras e representações que 

possibilitassem aos alunos dar sentido aos problemas propostos. Também foram 

disponibilizadas dicas e observações durante o desenvolver das aulas e atividades nelas 

propostas, para facilitar o entendimento do assunto estudado. 

Sabe-se que a avaliação é de extrema importância, pois, segundo Pavanello e Nogueira 

(2006, p.30) “[...] é por meio dela que o professor pode acompanhar se o progresso de seus 

alunos está ocorrendo de acordo com suas expectativas ou se há necessidade de repensar sua 

ação pedagógica”. Neste sentido, a avaliação se deu durante todo o período de regência, seja 

nas aulas síncronas ou assíncronas, através da devolução das atividades, participação nas aulas, 

interesse e empenho dos alunos.  
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Já a utilização de materiais didáticos manipulativos para o desenvolvimento dessas 

aulas, possibilitaram uma maior compreensão e assimilação de conceitos, à medida que 

“palavras não alcançam o mesmo efeito que conseguem os objetos ou imagens, estáticos ou em 

movimento” (LORENZATO, 2010, p.17). O conceito de equivalência em relação aos dois lados 

da igualdade foi construído com a utilização da balança de cabide. Na Figura 1 está demonstrada 

a balança de cabides e também um dos jogos on-line utilizados. 

 
Figura 1 - Balança de cabide e jogos on-line 

Fonte: As autoras (2020) 

Contudo, também foram desenvolvidas aulas que utilizaram a metodologia expositiva e 

dialogada nos momentos realizados através do Google Meet. Que, nas palavras de Anastasiou 

e Alves (2009, p.86) é: 

[…] uma estratégia que vem sendo proposta para superar a tradicional palestra 

docente. Há grandes diferenças entre elas, sendo que a principal e a participação do 

estudante, que terá suas observações consideradas, analisadas, respeitadas, 

independentemente da procedência e da pertinência das mesmas, em relação ao 

assunto tratado. O clima de cordialidade, parceria, respeito e troca são essenciais. 

 

Neste sentido, o aluno se torna um sujeito ativo, protagonista no processo de 

aprendizagem, que participa, questiona, analisa, cria conjecturas, podendo intervir com novas 

ideias que possam agregar no conhecimento dos colegas e do próprio professor, no qual a troca 

de conhecimento é indispensável. Como diz Freire (1996, p.12): “Quem ensina aprende ao 

ensinar. E quem aprende ensina ao aprender”. 

 

Descrição e Análise dos Dados 

O Estágio Curricular Supervisionado é uma experiência indispensável na construção do 

nosso “ser professor”, pois possibilita novas aprendizagens, mais conhecimento e melhorias 

para com este processo. No decorrer deste Estágio me deparei com várias situações que fizeram-
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me perceber a importância que tem a teoria estudada até então no curso, pois foi necessário 

refazer alguns planejamentos, repensar e buscar por novas alternativas ao deparar-se com o 

ensino remoto. Também ficou ainda mais evidente o dilema gerado entre quantidade e 

qualidade, visto que, optou-se pela qualidade do ensino durante o desenvolvimento das aulas. 

No geral, percebeu-se a importância de ser uma profissional qualificada, com domínio 

do conteúdo, abranger metodologias diversificadas e ser capaz de valorizar as diferenças dos 

alunos. Para Tardif (2002, p 39), o professor é “[…] alguém que deve conhecer sua matéria, 

sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da 

educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana 

com os alunos”. 

Além disso, este é o momento de visualizarmos tudo aquilo que estudamos, até então, 

durante o curso de Licenciatura em Matemática, se desenvolver na prática da sala de aula, visto 

que, segundo Pimenta e Lima (2012, p. 37), 

O papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise e 

investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações dos 
sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em questionamento, uma vez que 

as teorias são explicações sempre provisórias da realidade.  

 

Desde o início do curso tivemos contato com teorias que explicam os comportamentos 

do ser humano; estudamos a parte conceitual matemática, a didática da sala de aula, 

metodologias de ensino e recursos que auxiliem tanto no processo de ensino como no de 

aprendizagem. No entanto, não podemos trabalhar pensando somente nisso, devemos, em 

primeiro lugar, conhecer o contexto escolar em que realizaremos o nosso trabalho, pois a partir 

dele se traçarão caminhos no processo de ensinar com vistas à aprendizagem dos alunos. 

Contudo, após a prática experienciada e realizadas algumas reflexões sobre a mesma, 

percebe-se a importância do estágio e como ele nos proporciona momentos e ensinamentos 

únicos, que com certeza serão muito úteis para os próximos passos como professores em 

constituição. Pois, só se percebe determinados aspectos sobre a docência quando ela é 

vivenciada. Além disso, ficou muito marcante, principalmente por estarmos vivendo tempos 

diferentes, tempos de pandemia, fazendo aflorar dificuldades e obstáculos, até então não vistos, 

que o professor precisa superar para fazer um bom trabalho e influenciar positivamente na vida 

do aluno. De acordo com Pimenta e Lima (2012, p. 55), 

Esse conhecimento envolve o estudo, a análise, a problematização, a reflexão e a 

proposição de soluções às situações de ensinar e aprender. Envolve experimentar 
situações de ensinar, aprender a elaborar, executar e avaliar projetos de ensino não 

apenas nas salas de aula, mas também nos diferentes espaços da escola. 
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Dessa maneira, o Estágio nos permite criar nossas próprias ideias acerca do processo de 

ensino, aliados ao apoio de outros professores e colegas, a fim de propiciar um satisfatório 

processo de formação docente. Por isso é necessário investigar, analisar e refletir sobre as 

situações de ensinar e aprender e, a partir disso, tecer as próprias concepções pedagógicas, 

refletindo sobre experiências que contribuirão para as futuras intervenções como docente. 

Ao término desse estágio de docência não existem palavras que definem a evolução 

formativa dos licenciandos, principalmente em relação à gestão de sala de aula, tempo de 

planejamento e aspectos gerais em relação a uma turma. No entanto, há muito mais para 

aprender, afinal, o professor está em constante aprendizado ao atuar como professor em 

diferentes contextos. 

O momento vivido fez notar que a avaliação não necessariamente precisa ser uma prova 

ou teste, podendo acontecer de outras maneiras, utilizando outros instrumentos que considerem 

aspectos subjetivos e objetivos. No caso desta regência, não foi aplicada uma avaliação dos 

conteúdos estudados, contudo, os alunos foram avaliados através da correção das atividades 

retornadas pelos mesmos, de forma diagnóstica, sendo capaz de retornar importantes 

informações quanto às suas aprendizagens, além de ser um mecanismo de análise do professor. 

De acordo com Hoffmann (2008, p.68), a avaliação diagnóstica deve 

Investigar seriamente o que os alunos “ainda” não compreenderam, o que “ainda não 

produziram, o que “ainda” necessitam de maior atenção e orientação (...) enfim, 
localizar cada estudante em seu momento e trajetos percorridos, alterando-se 

radicalmente o enfoque avaliativo e as práticas de recuperação. 

 

Assim, esse processo é capaz de retornar ao professor o que os alunos ainda não 

conseguiram compreender. Além disso, é uma devolutiva ao professor que o faz analisar se o 

método de ensino adotado foi adequado ou se poderia ter utilizado outras metodologias, 

exemplos, atividades. Nesse caso, acredita-se que a forma como foram desenvolvidas as aulas, 

respeitando o momento em que estamos vivendo, aconteceu de maneira satisfatória, levando 

em consideração os objetivos alcançados, as devoluções e mensagens enviadas pelos alunos. 

Outro aspecto que merece ser mencionado é em relação ao uso de recursos didáticos 

manipulativos. Ao longo do curso estudamos que um recurso didático é capaz de facilitar a 

aprendizagem, visto que facilita a observação e a análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico 

e científico, sendo fundamental para o ensino experimental e é excelente para auxiliar o aluno 

na construção de seus conhecimentos (LORENZATO, 2006, p. 61). Isso, por sua vez, foi muito 

perceptível durante o desenvolvimento das aulas, mostrando que nem sempre é possível obter 
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o mesmo resultado somente com uma aula expositiva e dialogada, principalmente por ser um 

momento de ensino remoto. Com o auxílio do material didático manipulativo foi possível criar 

abstrações a partir do concreto, fazendo com que os alunos se sentissem convidados a aprender, 

pois, a partir das análises e raciocínio desenvolvidos, os conceitos matemáticos puderam ser 

compreendidos. 

 

Considerações Finais 

O Estágio Curricular Supervisionado II, em um primeiro momento, apresentou-se como 

um mistério. Inicialmente não se sabia se os planejamentos, da forma como foram preparados, 

despertariam interesse nos alunos e principalmente, se a turma iria se adaptar aos novos recursos 

tecnológicos utilizados e à maneira de ensinar da professora estagiária. 

Acreditando na capacidade em encarar tudo isso e de transformar este novo desafio em 

novas oportunidades e conquistas, tanto para o crescimento pessoal como profissional, lançou-

se a proposta da regência. E, ao final do estágio, depara-se com tudo que foi planejado e 

desenvolvido, levando-nos a refletir sobre a fascinante tarefa do professor: o ensinar. 

Inicialmente, através do contato com a escola, tudo era novo, novas responsabilidades e 

desafios. Mas, à medida que a inserção e interação com este ambiente acontecia, percebeu-se a 

infinidade de conhecimentos existentes e que podem contribuir significativamente para a 

formação docente, e, acima de tudo, compreender o que é estar frente a uma sala de aula. 

A partir da regência de classe evidenciou-se na prática o quão importante é um 

planejamento de aula bem elaborado, visto que contribui tanto para a confiança do estagiário 

em ministrar a aula, como para trazer significado à aprendizagem dos alunos, utilizando 

metodologias e recursos didáticos, tornando prazeroso o gosto pelo saber. 

Percebeu-se, também, que os recursos didáticos foram muito eficientes em comparação 

com uma aula somente expositiva e dialogada, facilitando a compreensão de determinados 

assuntos trabalhados. Além disso, foi possível identificar a importância da avaliação a partir 

das devolutivas dos alunos, permitindo detectar possíveis obstáculos em relação a assimilação 

dos conteúdos. 

Sendo assim, o processo formativo propiciado pelo estágio de docência no Ensino 

Fundamental é sinônimo de aprendizado, reflexão e evolução. Através dele evidenciou-se a 

importância dos professores dialogarem sobre o processo de ensino, visto que, pode-se aprender 

e contribuir com a formação do outro, principalmente através das experiências vividas.  
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Contribuiu, ainda, para a constituição docente em relação às novas práticas pedagógicas e 

tendências de ensino com enfoque no aspecto humano, pois entende-se que o processo de 

ensinar envolve muito mais do que repassar conhecimento aos alunos; é construção e empatia.  
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