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RESUMO 

O presente trabalho trata sobre as atividades realizadas durante o ano letivo de 2019 em 

conjunto com os graduandos do curso de Matemática-Licenciatura da Universidade Federal 

de Sergipe que participavam do Programa Residência Pedagógica. Além da regência de classe 

realizadas nas turmas de 8°s e 9°s anos, a participação em diversos Projetos de Ensino e 

Extensão do Colégio de Aplicação também foi foco das experiências pedagógicas efetuadas, 

contribuindo para uma formação inicial mais rica e conectada a diversos contextos. Houve 

ainda a participação dos residentes em eventos científicos, propiciando ao graduando 

vivências diversas. 
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Introdução:  

nesse trabalho traremos um breve relato das ações ocorridas no Colégio de Aplicação 

– UFS (CODAP/UFS), no ano letivo de 2019, desenvolvidas junto aos graduandos de 

Matemática-Licenciatura partícipes do Programa Residência Pedagógica. Dentre as diversas 

experiências podemos destacar planejamento, estudo de referenciais teóricos, regência de 

classe, participação em Projetos de Ensino e Extensão, além de envolvimento em eventos 

realizados no CODAP. 
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METODOLOGIA 

A regência de classe iniciou no segundo bimestre, ficando-se o primeiro bimestre para 

discussões, planejamento e observações. Além disso, os residentes envolviam-se em ações 

realizadas no CODAP, tais como o “Dia da Matemática”, evento realizado no qual diversas 

atividades foram pensadas para o envolvimento de todas as turmas do Colégio (6° ano do 

Ensino Fundamental a 3° ano do Ensino Médio). Tivemos palestra, filme com temáticas 

matemáticas, jogos e atividades com materiais manipuláveis. No quarto bimestre tivemos 

nossa participação no I Encontro de Socialização de Práticas Docentes, e na XXVII JECCCA 

– Jornada Esportiva, Cultural e Científica do Colégio de Aplicação, por meio da realização 

de Oficinas. 

Os Projetos em que tivemos a participação dos residentes foram: Letramento 

Matemático, Oficinas de Matemática, Revelando talentos para a matemática e Laboratório de 

Ensino de Matemática. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 No primeiro bimestre os residentes junto à orientadora e aos preceptores participaram 

de discussões, planejamento e observações, buscando-se fazer uma imersão no ambiente 

escolar e nas nuances que compõe o cenário e a rotina pedagógica do Codap, principalmente 

no que se diz respeito às disciplinas Matemática e Desenho Geométrico, matérias as quais os 

preceptores a eles vinculados lecionam. 

 Iniciou-se no segundo bimestre a regência de classe, seguindo-se a seguinte 

distribuição: 

Residentes Turma  Bimestre letivo Disciplina 

Dallila e Kelli 1°B 2° Matemática 

José Gabriel, Lavínia e 

Matheus 

8°A 2° Matemática 

Marcela Lunara, Natielle e 

Thiago 

8°B 2° Matemática 

Dallila e Kelli 8°A 3° Matemática 

Evelyn, Narinha Mylena e 

Valéria 

8°B 3° Matemática 

José Gabriel, Lavínia e 

Matheus 

1°B 3° Matemática 



 

Otávio, Michael e Gleidyson 1°B 4° Matemática 

Otávio, Michael e Gleidyson 6°B 2° Matemática 

Marthiale e Rute 6°A 2° Matemática 

Rauan e Flávia 7°B 2° Desenho Geométrico 

Scarlaty  7°A 2° Desenho Geométrico 

Marcela e Valéria 8°A 2° Desenho Geométrico 

Jadson e Thiago 8°B 2° Desenho Geométrico 

Alexshiveena e Bárbara 9°A 2° Desenho Geométrico 

Evelyn e Narinha Mylena 9°B 2° Desenho Geométrico 

 

 Houve, a partir do 3° bimestre, a participação dos residentes nos Projetos do Codap. 

Assim, cada grupo de residentes participava de planejamento e atividades relativas a cada 

Projeto que estava fazendo parte. Os Projetos foram os seguintes: 

Letramento Matemático:  O Projeto Letramento Matemático apresenta como principal 

objetivo contribuir com a formação escolar dos estudantes de 6º ano e 7° ano do Colégio de 

Aplicação - UFS no que diz respeito às habilidades com conteúdo e conceitos básicos de 

matemática, buscando uma melhora em seu desempenho escolar. Tais ações ocorrem de 

forma presencial no contra turno através de atividades que desenvolvem conteúdos 

matemáticos com os educandos. Alunos com baixo rendimento em Matemática são 

selecionados para o Projeto, havendo reuniões semanais. 

 

Oficinas de Matemática: O projeto de Ensino e Extensão "Oficinas matemáticas" tem como 

objetivo desenvolver recursos pedagógicos, por meio de oficinas, no intuito de contribuir para 

a formação dos estudantes da educação básica, relacionando conteúdos matemáticos com as 

construções didáticas a partir de materiais concretos. Tivemos como ações Oficinas 

abordando Funções Afim, Quadráticas e Exponenciais; Jogos de Origem Africana; Cubos; 



 

Sólidos Platônicos e Cilindros, realizando-as no próprio CODAP e em Colégio da rede 

pública estadual. 

       

Revelando Talentos para a Matemática: Tal projeto oferece aulas no contra turno para 

alunos que se interessem em discutir situações problemas envolvendo diversos conteúdos 

matemáticos e desejam participar das Olimpíadas de Matemáticas. A dinâmica dos estudos 

realizados pelos alunos envolvidos nesse grupo se 

basearão no material disponibilizado no Portal da 

Matemática da OBMEP. Este portal oferece vídeoaulas, 

exercícios resolvidos, caderno de exercícios, material 

teórico, material interativo e testes de Matemática que 

cobrem o currículo do 6º ano do Ensino Fundamental ao 

3º ano do Ensino Médio.  

O Projeto tem como Objetivos: despertar o maior 

interesse dos nossos alunos pelos estudos mais 

aprofundados da Matemática; Capacitar ainda mais os nossos alunos para representar o 

CODAP/UFS nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e nas 

Olimpíadas Brasileiras de Matemática (OBM); Estimular o espírito de cooperação entre os 

alunos na busca de ajudar nas suas respectivas turmas aos alunos com maiores dificuldades 

em Matemática; Buscar meios para dar aos alunos que apresentarem talentos para a 

Matemática subsídios para que possam evoluir ainda mais em seus estudos. 

Laboratório de Ensino de Matemática: Aliando diversas tendências 

metodológicas, propõe-se a realização de atividades experimentais 

objetivando-se o desenvolvimento de diversas habilidades. A utilização e a 

construção de materiais didáticos tornaram-se fundamentais no ensino da 

matemática, principalmente durante a educação básica, quando são 



 

formulados conceitos essenciais. É nesse sentido que desenvolve-se tal Projeto.   

 Além dos Projetos acima citados os Residentes puderam ter experiências didáticas 

ministrando Oficinas, juntamente com os preceptores, perpassando por todas as fases de 

planejamento, confecção de materiais e execução no I Encontro de Socialização de Práticas 

Docentes, evento que teve como finalidade promover uma socialização das mais diversas 

atividades realizadas pelos discentes da graduação que atuam no CODAP em programas 

como a Residência Pedagógica e PIBID; e na XXVII JECCCA – Jornada Esportiva, Cultural 

e Científica do Colégio de Aplicação, que é um evento que envolve ações de ensino, pesquisa 

e extensão por meio da apresentação de trabalhos acadêmicos dos alunos do Codap, relativos 

a projetos desenvolvidos com docentes do Colégio e também em parceria com docentes e 

estagiários da graduação. Além disso, são ofertadas palestras, rodas de conversa, mini cursos, 

oficinas, com temas variados no âmbito das diferentes áreas do conhecimento envolvendo 

alunos e docentes do Codap, alunos e docentes da graduação da UFS, docentes e graduandos 

de outras instituições, alunos do PIBID e de grupos de pesquisa da UFS. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

A participação no Programa Residência Pedagógica, em especial as experiências 

docentes realizadas no Colégio de Aplicação/ UFS foram bastante diversificadas, 

oportunizando ao graduando se deparar com vários tipos de aprendizados e desafios, durante 

o contato com o ambiente escolar. A participação não só na Regência de Classe, mas numa 

gama muito mais ampla de atividades, tais como Projetos, Ações e Eventos, torna-se um 

diferencial no processo de construção de conhecimento para a futura atuação profissional. 
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