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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência realizada em 2011, numa 
formação continuada de professores do ensino fundamental das séries iniciais. A formação 
aconteceu em quatro cidades diferentes do estado de Sergipe intitulada Matemática nas séries 
iniciais que tem como objetivo intensificar a prática docente desses profissionais. O artigo 
apresenta as atividades que foram desenvolvidas no decorrer da formação e as percepções dos 
professores cursitas, trazendo discussões acerca da aritmética e geometria. A recepção da 
formação pelos cursistas foi satisfatória, e os objetivos em traçar propostas para a prática 
docente foram alcançados na medida em que as atividades foram adaptadas e outras tantas 
surgiram durante o período de formação. 
 
Palavras – chaves: Formação continuada; Séries iniciais; Matemática. 
 
 
Abstract 
 
This paper aims to present an experience report conducted in 2011, a continuing education of 
elementary school teachers of grades. The training took place in four different cities of the 
state of Sergipe entitled Mathematics in the first series that aims to enhance the teaching 
practice of these professionals. The article presents the activities that were developed during 
the training and the perceptions of teachers cursitas, bringing discussions of arithmetic and 
geometry. The reception of the training course participants was satisfactory, and goals to draw 
proposals for teaching have been achieved in that the activities were adapted and many others 
emerged during the training period. 
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Introdução  
 
 A formação continuada é uma realidade que perpassa todos os profissionais que 

necessitam de novas formas de proceder quanto suas especificidades de atuação. Este fato 

provém das mudanças que ocorrem em todos os campos do saber que estimulam inovações e 

aprendizados constantes. 

 É notório que a sociedade dita pós-moderna é dotada de mudanças que afetam 

diretamente as formas de viver de uma sociedade. Os avanços incidem sobre a vida 

econômica, social, política e cultural, afetando dessa forma o papel social da escola e o 

exercício profissional da docência (LIBÂNEO, 2001). 

 Assim, os trabalhadores em educação, devem aperfeiçoar-se constantemente para 

melhor agir em sala de aula e acompanhar as possíveis mudanças. Será que a formação inicial 

dos professores é suficiente para atuarem com diversas questões que cercam a educação?  

 No decorrer deste texto apresentaremos várias indagações que irão nortear nossas 

inferências. São apreciáveis que muitas delas passam de perguntas reflexivas, pois nosso 

objetivo centra na apresentação de uma formação que aconteceu em Sergipe para professores 

da formação básica das séries iniciais do ensino fundamental. 

 A formação aconteceu em várias cidades de Sergipe, porém serão relatadas as 

experiências de quatro cidades onde aconteceram os cursos. Essa opção deu-se por ser este 

trabalho um relato de experiência que houve a participação do autor deste texto como 

professor formador.  

 Apresentaremos neste trabalho as concepções do professor formador diante da 

formação ministrada e os cursos que aconteceram em momentos diferentes com realidades 

distintas. Acerca disso, apesar das disparidades de município os cursistas assumiram posturas 

diferentes ou apropriaram-se dos mesmos saberes?  

 No decorrer deste trabalho exporemos ainda algumas inferências – quanto o papel da 

formação para a atuação dos profissionais em educação; as atividades desenvolvidas e quais 

concepções foram adotadas pelos cursistas. 
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 Para analisarmos tais inferências utilizaremos a observação realizada pelo formador, 

das anotações escritas pelos cursitas , quando estes dissertaram sobre a experiência do curso , 

dos debates feitos  e das apreciações das atividades desenvolvidas no decorrer do curso.  

 Assim este trabalho tem como foco a análise de uma experiência que fundamentou um 

curso de formação continuada para professores de quatro municípios com aproximadamente 

100 profess 

Os primeiros passos da formação  

  

A formação continuada está expressa em lei como um direito para aqueles que fazem 

parte do corpo docente das instituições escolares, a referida lei é a 9394/96 que dispõe em seu 

“Art. 63, § III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis”. 

Corroborando com a lei em questão é que no ano de 2011 foram realizadas formações 

continuadas por intermédio do PAR (Plano de Ações Articuladas) que conjuntamente com a 

UFPA trouxe cursos para intensificar a formação dos professores na área de Matemática e 

Ciências do ensino fundamental, pois como aponta-nos Libâneo (2004, p.227) 

 

O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação 
inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e 
práticos destinados à formação profissional, completados por estágios. A 
formação continuada é o prolongamento da formação inicial, visando o 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de 
trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do 
exercício profissional. 

 

O curso foi ministrado pelo programa EDUCIMAT que objetiva “a formação 

continuada de professores para a Educação Matemática e Científica, no âmbito da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental” (SILVA, 2008). 

Para atuar na formação continuada foi necessário que os formadores participassem de 

um curso extensivo onde foram debatidos os materiais produzidos pela UFBA. 

 Para o curso em questão Matemática nas séries iniciais o módulo consta de reflexões 

acerca da Educação Matemática no contexto evolutivo e social, além de diversas propostas de 

atividades que podem ser desenvolvidas na sala de aula que versam sobre aritmética e 

geometria objetivando a formação continuada dos professores, que Almeida (2005, p. 12) 

define como: 
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[...] conjunto de atividades desenvolvidas pelos professores em exercício 
com objetivo formativo, realizadas individualmente ou em grupo, visando 
tanto ao desenvolvimento pessoal como ao profissional na direção de nos 
prepararmos para a realização de nossas atuais atividades ou de outras novas 
que se coloquem. 

  

Durante o processo de formação dos professores articuladores procuramos unir a 

teoria com a prática fazendo do nosso alicerce o material disposto pela UFPA, porém o curso 

contou com troca de experiência de todos para melhor atender a demanda da formação.  

 

As atividades desenvolvidas no decorrer da formação  

 Apresentaremos nesta seção as atividades que foram desenvolvidas no decorrer do 

curso mediante as observações dos professores cursistas, das impressões e depoimentos que 

estes professores depuseram em contato com as atividades. 

 O material que detínhamos para a formação consistia em três unidades: a primeira 

incidia em introduzir um debate acerca das diversas matemáticas que há no mundo; a segunda 

apresentava atividades que envolvem o ensino de aritmética; e a terceira e última unidade 

versava em sugestões de atividades para serem trabalhadas em sala de aula com a geometria. 

 Para um melhor entendimento vamos debater cada unidade em separado neste artigo a 

afim de melhor analisar os dados e compreender como os cursistas se comportaram mediante 

cada desafio.  

 

A unidade I: a educação Matemática 

 Um dos objetivos da primeira unidade focou em identificar, a partir de fundamentos 

epistemológicos, as inter-relações existentes entre o conhecimento matemático, realidade e 

sociedade. 

 Esse objetivo vem centrado também nos PCN (1998, p.24) quando estes colocam que 

“A Matemática caracteriza-se como uma forma de compreender e atuar no mundo e o 

conhecimento gerado nessa área do saber como um fruto da construção humana na sua 

interação constante com o contexto natural, social e cultural.” 

 Assim. percebemos que o objetivo desta unidade assemelha-se aos colocados pelos 

parâmetros curriculares para o ensino de Matemática. Nesta primeira parte do curso foram 

instigadas questões meramentes teóricas para o entendimento dos cursistas. 

 Ficou evidente nas falas dos cursistas que ensinar Matemática deve estar atrelada as 

relações sociais que ela desempenha nas atividades cotidianas. Assim colocar para os alunos a 

percepção do mundo e as diversas utilidades da Matemática é uma forma de ensinar através 
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das interações, pois como comenta Sadovsky (2010, p.21) “a matemática é um produto 

cultural e social”. 

 A recepção do conceito de matemática enquanto produto cultural e social foi bem 

recebido pelos cursistas, uma vez que eles apresentaram trabalhar cotidianamente com essa 

proposta de ensinar além dos rudimentos do saber matemático. 

  

A unidade II: Ensino de aritmética 

 O material consta de 13 atividades que podem auxiliar na concepção da aritmética que 

vai desde a ordenação dos números a problemas com frações. 

 Aqui exporemos algumas atividades realizadas durante o curso e como o debate 

procedeu. Para facilitar a sistematização do trabalho foram distribuídas as atividades e 

formados grupos para que estes executassem a atividade e apresentassem suas apreciações 

acerca da sugestão posta no material. 

 Uma das atividades proposta referenciava em apresentar os números para os alunos e 

estes perceberem a relação entre a quantidade e o símbolo que o representa e como forma de 

obter essa relação. Esta atividade foi bem recebida ao mesmo tempo em que já havia sendo 

realizada pelos professores. 

 Outra atividade consistia em contar mais que nove. Esta, percebemos que os 

professores identificaram a questão inicial do conceito de dezena. O aluno manuseia um 

objeto, a exemplo palitos de picolé, conta até dez fazendo destes uma dezena. Os cursistas 

apresentaram entusiasmo: 

 Aqui o aluno tem a noção da dezena utilizando materiais palpáveis, além de 
sair da aula tradicional e fazer algo diferente. (Prof.)4 

 
 O ábaco foi outro recurso que pudemos trabalhar durante o curso. A maioria dos 

professores já havia manuseado, porém encontramos alguns professores que não detinham de 

conhecimento para manipular o ábaco. Uma das equipes construiu um ábaco para fazer um 

trabalho de transição para o abstrato, pois este é um material que traz implícita essa ideia. 

 Outra forma bem apresentada aos cursistas que inovou, no sentido de apresentar algo 

que eles ainda não tivessem manuseado foi à ideia de multiplicação através de tabelas: 

 

O que se pretende, com essa atividade, além da construção pelos alunos, do 
conceito de multiplicação, é que seja feita a sistematização do processo, de 
modo que os alunos possam compreender a organização da tabuada, a partir 
de parcelas iguais. Além dos conceitos de adição e multiplicação, o material 
permite que os alunos tenham oportunidade de observar propriedades dessas 
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operações, trabalhar com múltiplos, divisores, e números primos, dentre 
outros (SILVA, 2008, p.48). 

 

 

Seguimos o princípio das linhas e colunas que seguem a exemplo: 

   
     Figura 1: Painel X      Figura 2: Painel Y 

 

 

 

 

   Fonte: Silva (2008).     Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Uma forma de trabalhar com esse painel corresponde a analisar o número de quadros 

que podem ser formados identificando as linhas e colunas. No quadro  menor destacado acima 

temos 3 linhas e 3 colunas o que corresponde a 3x3= 9 quadrinhos, bem como no quadro 

médio destacado com 4 linhas e 6 colunas o que corresponde  a 4x6=24 quadrinhos.  

Uma forma lúdica de trabalhar o painel X está expressa na figura 2 onde os alunos 

podem adivinhar os números que estarão nos quadros através do princípio de linha e coluna. 

Essa forma traz o jogo como importante para a construção do saber matemático: 

 
Os jogos exercem um papel importante na construção de conceitos 
matemáticos por se constituírem em desafios aos alunos. Por colocar as 
crianças constantemente diante de situações-problema, os jogos favorecem 
as (re)elaborações pessoais a partir de seus conhecimentos prévios. Na 
solução dos problemas apresentados pelos jogos, os alunos levantam 
hipóteses, testam sua validade, modificam seus esquemas de conhecimento e 
avançam cognitivamente (STAREPRAVO, 2009, p.19). 

 

Uma maneira trabalhada pelos cursistas corresponde a sobrepor a figura 1 através de 

quadrinhos e fazer com que os alunos adivinhem. 

 

Painel X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 

4 8 12 16 20 24 26 32 36 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 

7 14 21 26 35 42 49 56 63 

8 16 24 32 40 48 56 64 72 

9 18 27 36 45 54 63 72 81 

Painel Y 

         

     12    

         

         

    25     

         

         

         

        81 
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Esse quadro é muito bom! Aqui eu posso trabalhar tranquilamente a 
multiplicação, os múltiplos e instigar os alunos a descoberta. (Prof) 
 
Toda a atividade que traz o visual é bem interessante para ser trabalhado 
em sala de aula. (Prof) 

 
 Além das atividades apresentadas acima foram trabalhadas atividades lúdicas 

referentes aos números decimais e fracionários para que pudessem ser trabalhados de forma 

diferenciada: 

Trabalho direto com números decimais fazendo uma feira com embalagens 
que peço para os alunos trazerem de casa. Assim valorizo a realidade deles 
e ainda trabalho com números decimais, fazendo conta com dinheiro de 
mentira. (Prof) 
 
Uma proposta que desenvolvo sempre no meu 5º ano é pedir que os alunos 
tragam revistas que contenham preços de objetos, a partir daí eu jogo um 
problema para eles fazerem utilizando as revistas que eles trouxeram. É 
muito bom, eles interagem comigo. (Prof) 
 

 A seguir apresentamos um quadro onde define as atividades desenvolvidas no decorrer 

do curso mediante o ensino de aritmética. É interessante ressaltar que o material elaborado 

serviu como alicerce para que os professores pudessem utilizar a criatividade e criar propostas 

dentro da realidade de cada grupo. 

 

Figura 3 – Atividades da I unidade. 

Atividade Título Objetivo 
01 Aprendendo a representar 

números 
Identificar a ideia de quantidade . 

02 Contando mais que nove Analisar a ideia de dezena utilizando objetos 
manipuláveis. 

03 Contando com o Ábaco Abstrair a ideia da posição, além de efetuar 
operações com o ábaco. 

04 As primeiras adições Construir o conceito de adição. 
05 Noção de multiplicação Construir o conceito de multiplicação. 
06 Painel X Observar os conceitos de adição e multiplicação. 
07 O tempo e o e meio ambiente Entender os divisores de um número de forma 

lúdica utilizando temas transversais. 
08 Quebrando números para 

multiplicar 
Compreender o processo formal da multiplicação. 

09 Descobrir quantas vezes cabem Compreender o processo de divisão. 
10 Uma ponte entre naturais e 

frações contínuas 
Comparar a ideia de inteiro e frações. 

11 Frações de quantidades 
descontínuas 

Construir o conceito de frações a partir do trabalho 
com quantidades descontínuas ou discretas. 

12 Problemas com frações Buscar aproximação entre o conceito de fração 
construído a partir de quantidades contínuas e de 
quantidades discretas, de modo a convergir para 
uma única compreensão. 

13 Comparação de Possibilitar a percepção da equivalência de frações 
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frações/operações e da realização das primeiras operações com 
frações, a partir de dobraduras de papel. 

Fonte: Quadro construído pelos autores. 

   

A atividade 7 merece um destaque, no sentido que esta trabalha temas transversais, 

que neste caso trouxe o meio ambiente como tema para nossa atividade. Porém os cursistas 

trouxeram alternativas para efetivação da atividade. Um dos grupos apontou a cultura local 

para construir essa atividade, o que mostrou que esses professores estão acoplando os 

conteúdos com suas respectivas realidade. 

Nesta concepção de temas transversais é que: 

 

O trabalho em sala de aula parte da concepção de que os temas transversais 
devem ser os “fios condutores” dos trabalhos escolares, ou seja, que os 
conteúdos tradicionais (português, história, geografia...) devem girar em 
torno de temas transversais. Nessa perspectiva, os conteúdos tornam-se 
importantes instrumentos para a compreensão e a articulação da realidade 
social (MONTEIRO, POMPEU JUNIOR, 2001, p.79). 

 
 
 Finalizamos essa etapa do curso com diversas apreciações e sugestões dadas pelos 

cursistas, bem como depoimentos positivos em relação à aplicação dessas atividades em sala 

de aula. 

 

A unidade III: Ensino de Geometria 

 A proposta desta unidade não foi tratar a aritmética e a geometria como partes da 

matemática disjuntas, pelo contrário, a intenção foi que os professores percebessem que esses 

dois universos estão muito próximos e mantém uma profunda conexão. Porém como nos 

apresenta Silva (2008, p.68) “uma das principais dificuldades apresentadas por alunos é a 

construção de uma visão globalizada, tendo em vista o modo de organização disciplinar que 

eles vivenciam”. 

 Contudo o debate acerca dessa problemática foi bem instigante e os professores 

argumentaram: 

Nossa formação impede de desenvolvemos um trabalho significativo com os 
alunos. Mas tento unir essas duas áreas do conhecimento matemático. 
(Prof) 
 
Quando estou ensinando geometria no 5º ano preciso estudar bastante. Pois 
minha formação não trouxe base para que eu possa desenvolver um bom 
trabalho. Mas tento buscar o melhor de mim para que os alunos tenham 
aulas de qualidade. (Prof) 
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 Como apresentado nas falas dos professores, percebemos que há uma dificuldade de 

muitos em ensinar geometria, uma vez que, muitos deles não obtiveram essa formação 

adequadamente para compartilhar com seus alunos. 

 Assim neste curso propomos atividades que pudessem auxiliar os professores na 

construção do conhecimento geométrico. A seguir apresentamos as atividades postas pelo 

material: 

Figura 4 – Atividades da II unidade. 

Atividade Título Objetivo 
1 Explorando o ambiente Analisar as figuras planas e espaciais. 
2 Construindo o Tangran Construir conceitos geométricos das figuras. 
3 Multiplicação de Frações por 

Processo Geométrico 
Estabelecer uma conexão entre a Aritmética e 
Geometria. 

4 Frações  decimais e Números 
decimais 

Construir frações a partir dos números naturais, 
tendo a noção geométrica. 

5 Observando os triângulos Identificar os tipos de triângulos. 
6 Poesia matemática Identificar no texto termos de geometria. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Nessa etapa do curso foram desenvolvidas outras atividades além das expostas na 

figura 4, pois nesta unidade apontamos que o material apresentou-se frágil de ideias que 

pudessem subsidiar a atividade docente dos professores. 

 A atividade 1 é uma proposta já utilizada pelos professores cursistas, eles apontaram 

que é a partir da realidade circundante que eles começam uma aula de geometria, fazendo 

com que os alunos percebam o ambiente ao seu redor. 

 Levamos duas propostas que não constavam no material: o trabalho com o geoplano5 e 

a construção de plantas baixas6: 

 

O geoplano é um recurso bem interessante. Não o conhecia, mas percebo 
que posso trabalhar com meus alunos, além do caráter lúdico que ele traz 
para o aluno. (Prof) 
 
Posso até construir esse recurso com meus alunos, trabalhando com 
material de sucata. Quando construímos com os alunos eles valorizam ainda 
mais o trabalho. (Prof) 

  

 O geoplano trouxe para os professores mais um recurso para eles trabalharem de 

forma diferenciada as noções de geometria. Além da planta baixa que aguça a criatividade dos 

alunos: 

Essa atividade é um momento que os alunos podem construir suas plantas, 
tendo noção de espaço de metro, de terreno. É uma proposta que dá 
trabalho aos professores porém deve ser promissor. Com certeza vou 
desenvolver essa atividade em minha sala de aula. (Prof) 
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 Outra atividade desenvolvida, porém conhecida pelos professores foi o uso do tangran. 

Utilizamos dobraduras para confeccionar e os professores foram adeptos em desenvolver em 

sala de aula. Este recurso quando bem utilizado desenvolver muitas conceitos matemáticos 

como reta, plano, vértices, dentre outros. 

 Contudo, as atividades foram bem recebidas pelos cursistas e novas propostas foram 

surgindo e adaptações também foram feitas para que eles levassem para suas realidades. 

    

A análise do curso numa visão dos professores cursistas 

 

 Apesar das distintas cidades ,os diversos cursistas de realidades diferentes foram 

sensíveis as novas propostas de atividades. Cada grupo de professores adaptaram as suas 

realidades, porem assumiram a mesma postura de trabalhar de forma diferenciada é 

necessário. 

Ao final do curso os cursistas fizeram uma avaliação da proposta do curso bem como 

de todas as atividades desenvolvidas. As respostas foram gratificantes a apontaram o curso 

como realmente uma formação continuada necessária para a profissionalização docente: 

 

O curso apresentou a matemática de forma diferenciada, com atividades 
simples que podem ser desenvolvidas em nossas salas de aula. (Prof) 
 
Precisamos de cursos como esses, que tragam novidades que possamos 
atuar em sala de aula.(Prof) 
 
Com certeza aprendi bastante com este curso. Além também da forma de 
como foram conduzidas as atividades. Não foram “receitas prontas”, 
apenas indícios para que pudéssemos colocar nossa criatividade e adaptar 
aos nossos interesses e objetivos. (Prof) 
 
As formações continuadas, elas perdem um pouco quando traz apenas 
teoria. Essa tornou-se diferente pois fomos nós que construímos em conjunto 
com o formador. É nesse sentido que devem ir as formações e não apenas 
teoria. Devemos alocar a prática com certeza. (Prof) 

 

 Com  os depoimentos dos professores cursistas podemos observar que o curso trouxe 

uma formação continuada satisfatória em relação ao ensino de Matemática. Aproximou a 

teoria da prática além de trazer inovações e/ou adaptações significativas para serem 

desenvolvidas na prática docente. 

 



11 

 

 

 

 

Considerações finais  

 

 Propomos com esse artigo trazer algumas discussões da formação continuada de 

professores da educação básica no ensino de Matemática nas séries iniciais, apresentando 

reflexões acerca de uma experiência. 

 É evidente que a formação continuada é necessária para que os professores 

acompanhem as mudanças realizadas no decorrer do processo educacional. As inovações ou 

adaptações feitas pelos professores no decorrer do curso enfatizaram a proposta do curso em 

trazer novas formas de proceder em sala de aula. 

 Não levamos o curso no sentido de apontar os erros dos professores, mas sim debater 

com eles novas possibilidades de ensinar Matemática. Partimos do pressuposto que os 

professores já possuem uma gama de conhecimentos e técnicas de ensino. Assim, confrontá-

los não foi nosso objetivo, apenas instigá-los para novas estratégias. 

 Contudo a recepção dos professores foi satisfatória e os objetivos do curso foram 

alcançados no sentido que houve compartilhamento de experiências e saberes necessários para 

a prática docente. 
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5 O geoplano é um recurso para construção de figuras geométricas, formado por tabuleiro quadrado, 
retangular ou circular que cada vértice dos quadrados formados fixa-se um prego, onde se prenderão 
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