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~~RESUMO: Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa inicial sobre a importância do planejamento em
aulas de Matemática. Tal temática foi escolhida a partir de atividades desenvolvidas na disciplina de Estágio
Supervisionado em Ensino de Matemática I no período letivo 2015.2, no momento em que foi abordado aspecto sobre
o planejamento. Por isso para este texto utilizo autores como: Libâneo(1994), Menegola(2001), Sant’Anna(2001),
Vasconcellos(2000). Uma das atividades desenvolvidas foi a elaboração e execução de um plano de aula. Com o
objetivo de entender melhor o processo, importância do planejamento e os elementos entre a teoria e a prática do
ensino de Matemática foi aplicado um questionário a uma professora do ensino fundamental.

~~ABSTRACT: This paper presents the results of an initial research on the importance of planning in mathematics
classes. This theme was chosen from activities developed in the subject of Supervised Internship in Mathematics
Teaching I in the academic period 2015.2, at the moment in which aspect was approached about planning. For this
reason I use authors such as: Libâneo (1994), Menegola (2001), Sant&39;Anna (2001), Vasconcellos (2000). One of
the activities developed was the preparation and execution of a lesson plan. In order to better understand the process,
importance of planning and the elements between the theory and practice of mathematics teaching, a questionnaire
was applied to a primary school teacher.

~~INTRODUÇÃO

Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa inicial sobre a importância do planejamento em aulas de
Matemática. Tal temática foi escolhida a partir de atividades desenvolvidas na disciplina de Estágio Supervisionado
em Ensino de Matemática I no período letivo 2015.2, no momento em que foi abordado a temática sobre
planejamento. Vale destacar que o objetivo das atividades desenvolvidas na referida disciplina é tratar sobre a sua
importância, concepções, sobre o planejamento escolar e a execução de micro aula. Dito de outra forma nesse
Estágio Supervisionado o objetivo é proporcionar ao aluno a oportunidade de conhecer sobre aspectos da docência
que poderá aplicar futuramente em situações da prática profissional, fazendo uso de suas habilidades.
E por meio das atividades desenvolvidas na disciplina de estágio foi possível colocar em prática o que foi lido e
discutido em momentos de aula, como os PCN’S o que eles recomendam para cada série, como acontece a inclusão,
a educação de jovens e adultos em que as formas usadas pelo professor devem ser no sentido de levantar e utilizar
os conhecimentos prévios dos alunos, especialmente em se tratando de alunos com experiências de vida e no mundo
do trabalho.
E as concepções citadas: a baldista é aquela em que a cabeça do aluno apresenta-se como um balde vazio, ele não
sabe nada sobre um novo objeto de conhecimento, e o conhecimento será despejado em sua cabeça da mesma
forma que enchermos um balde vazio. Quando estiver cheio dizermos que o aluno aprendeu. A escadinha o aluno é o
centro da aprendizagem, e o papel do professor é de favorecer a ação do aluno. Na concepção construtivista,
aprender não é copiar. Aprender é elaborar uma representação pessoal sobre um objeto ou conteúdo.
A experiência do estágio segundo Bianchi et al(2005) é uma experiência em que o aluno pode mostrar sua
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criatividade, ter independência e caráter. Mas, defendo que para isso é essencial para a formação integral do aluno,
considerando que cada vez mais são requisitados profissionais com habilidades e bem preparados. Ao chegar à
universidade o aluno se depara com o conhecimento teórico, porém muitas vezes, é difícil relacionar teoria e prática
se o estudante não vivenciar momentos reais em que será preciso analisar o cotidiano. Esta prática é o primeiro
contato que o futuro professor terá com seu futuro campo de atuação.
Por isso o estágio é de extrema importância para a formação inicial e continuada, e deve ser encarado com cuidado
para o início da prática educativa, principalmente no que diz respeito ao planejamento. Sobre o planejamento escolar,
Libâneo diz que: o planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente,
articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. A escola, os professores e alunos são integrantes
da dinâmica das relações sociais; tudo o que acontece no meio escolar está atravessado por influências econômicas,
políticas e culturais que caracterizam a sociedade de classe. Isso significa que os elementos do planejamento escolar
– objetivos – conteúdos – métodos – estão recheados de implicações sociais, têm um significado genuinamente
político. Assim o planejamento é uma reflexão das nossas ações docentes.
A defesa é que o planejamento é entendido como uma parte fundamental para o ingresso na escola e tem um
importante papel na formação e no desenvolvimento do homem e, um aliado insubstituível dessa concepção de
escola.
Para Menegola e Sant’Anna (2001, p. 25):
Planejar o processo educativo é planejar o indefinido, porque educação não é o processo, cujos resultados podem ser
totalmente pre definidos, determinados ou pré-escolhidos, como se fossem produtos de correntes de uma ação
puramente mecânica e impensável. Devemos, pois, planejar a ação educativa para o homem não impondo lhe
diretrizes que o alheiem. Permitindo, com isso, que a educação, ajude o homem a ser criador de sua história.

O planejamento educacional possibilita uma organização metodológica do conteúdo a ser desenvolvido pelos
professores em sala de aula, baseado na necessidade e no conhecimento de mundo dos alunos, que por sua vez são
os principais interessados e possivelmente os principais beneficiados com o sucesso nesse tipo de organização
metodológica que visa o crescimento do homem dentro da sociedade.
Do planejamento a chegada do aluno a escola pode ser nessa etapa que ele tem a possibilidade e a oportunidade
para perceber se a sua escolha profissional corresponde com sua aptidão técnica.

O PLANEJAMENTO

O planejamento como citado na introdução é importante, pois possibilita aos professores a organização do conteúdo a
ser desenvolvido em sala de aula se fundamentando no conhecimento do mundo dos alunos e com vistas ao alcance
dos objetivos propostos face o projeto político pedagógico da escola fazendo até o uso das metodologias de ensino
(resolução de problema, história da matemática, modelagem, etnomatemática, jogos). Desta forma avaliando o que
fizeram para possibilitar aos alunos o enfrentamento de suas dificuldades de aprendizagem (Melo, 2003).
Segundo Vasconcellos (2000), observamos que ao planejar corremos dois grandes riscos: de ficarmos presos ligados
ao extremo no planejamento, desligado da realidade, tornando-nos autoritário da ação. Já por outro lado, também
corremos o risco de sermos flexíveis aos extremos, perdendo assim a essência do planejamento, deixando que essa
metodologia torne-se algo banal, ou seja, um simples registro, um jogo de palavras totalmente desligados da prática
do educador em sala de aula.
Vasconcellos (2000, p. 159) procura atentar-nos para um ponto muito importante:

Precisamos distinguir a flexibilidade de frouxidão: é certo que o projeto não pode se tornar uma camisa de força,
obrigando o professor a realizá-lo mesmo que as circunstâncias tenham mudado radicalmente, mas isto também não
pode significar que por qualquer coisa o professor estará desprezando o que foi planejado.

O planejamento é um meio de se programar as ações docentes. Mas também um momento de refletir sobre suas
ações.
O professor precisa está preparado, também, para os momentos em que o seu planejamento necessite ser modificado
sem que com isso o planejamento perca a sua essência, observando também que planejar não significa fugir da
realidade dando assim espaço para que o mesmo adapte o seu planejamento a cada realidade de sala de aula. Mas
para que isso aconteça realmente, o professor necessita, cada vez mais, compreender que o planejamento é uma
prática que procura ajudar a sanar problemas de organização de conteúdos e que ele, por si próprio, não é a solução
absoluta de todos os problemas que surgirão quanto a organização metodológica, tendo em vista que o planejamento
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é somente um passo de uma caminhada longa. Como afirma Libanêo (1994, p. 225): “O planejamento não assegura,
por si só, o andamento do processo de ensino”.
O planejamento proporciona ao professor uma linha de raciocínio, que direciona-o em suas ações, sendo que a ação
docente vai ganhando eficácia na medida em que o professor vai acumulando e enriquecendo experiências ao lidar
com situações concretas de ensino, pois segundo Libanêo (1994, p. 225): “O professor serve, de um lado, dos
conhecimentos do processo didático e das metodologias específicas das matérias e, de outro, da sua própria
experiência prática”. O docente, a cada nova experiência, vai assim criando sua didática, e com isso, enriquecendo
sua prática profissional e, também, ganhando mais segurança, sendo que agindo dessa forma, o professor acaba
usando o seu planejamento como fonte de oportunidade de reflexão e avaliação da sua prática.
No processo de aprender, a partir dos conhecimentos prévios que trazemos, modificamos o que possuímos,
interpretamos o novo e o integramos tornando-o nosso. E foi a partir do conhecimentos novos que elaboramos os
primeiros planejamento conforme apresentado a seguir.
Inicialmente foi procurado um livro da série correspondente a ser trabalhada na micro aula e folheado para encontrar o
conteúdo que pudéssemos passar para os alunos da melhor forma e logo após feito pesquisas em relação atividades
introdutórias para o referente conteúdo, e procuramos no auxiliar com o que foram vistos nas disciplinas de
metodologias e laboratório para proceder nosso plano de aula, como as palavras que poderiam ser colocadas, passo
a passo da aula. E procurando também o que poderia ser trabalhado com o que o livro nos trazia de informação. As
dúvidas que sugiram foram sobre os conceitos a serem viabilizados pelos alunos (simetria, simetria de reflexão,
translação, eixo). Se conseguiriam fazer corretamente os passos da atividade aplicada.
O plano de aula foi executado em três etapas. Inicialmente distribuímos os materiais (papel de ofício, papel carbono,
lápis, borracha) para a primeira etapa em que foi pedido para os alunos criassem desenhos de figuras quaisquer em
uma folha de papel ofício unida ao papel carbono e em que foram realizadas perguntas sobre as figuras obtidas tais
como, as figuras são iguais ou parecidas Há diferença entre elas Para chegar ao conceito de simetria por reflexão e as
medidas que os alunos foram respondendo, as respostas eram colocadas na lousa.
Segunda etapa distribuímos uma folha de ofício para cada aluno, pedimos para os alunos dividi-la em duas partes
iguais, ficando com duas folhas menores. Em que a primeira foi trabalhada da forma que ficou um retângulo a
segunda eles cortaram formando um triângulo. Foi pedido que dobrassem o retângulo em duas partes iguais e
perguntamos de quantas formas diferentes eles podem dividir esse retângulo em duas partes iguais, o mesmo
processo foi feito com o triângulo. E então questionamos sobre as marcas deixadas pelas dobraduras como o que elas
representam, o que são para que eles chegassem ao conceito de eixo de simetria.
Na terceira etapa distribuímos uma folha de ofício para cada aluno e foi pedido para eles dobrar a folha pela metade
em relação ao lado mais largo. E depois voltar a dobrar novamente pela metade exatamente da mesma forma e no
mesmo sentido em que fez a primeira vez. Após feito as dobraduras, pedimos aos alunos que fizessem um desenho e
esse desenho tinha que ser feito canto a canto do retângulo que é o que obteriam através das dobraduras.
E pedimos para recortar o desenho pela borda da folha e abri-la, assim obterem uma serie de desenhos iguais. E
assim fizermos algumas indagações como o que eles observaram nas figuras, coincidem e a direção Para assim
chegarmos ao conceito de simetria de translação. E por fim aplicaríamos uma atividade presente no livro utilizado,
como referência no caso se o tempo fosse maior.
Foi essa experiência, ainda como graduanda que motivou a proposta de efetuar uma entrevista com um(a)
professor(a) de Matemática.

O PLANEJAMENTO NO ENTENDIMENTO DE UMA PROFESSORA DE MATEMÁTICA

A professora entrevistada concluiu o curso de Matemática em 2009 em uma instituição particular e atua como
professora há três anos. De acordo com que foi analisado no questionário da professora de Matemática do ensino
fundamental maior, ela vê o planejamento como uma ferramenta para direcionar os docentes na sua metodologia de
ensino. Diz que os materiais pedagógicos que a escola disponibiliza são os básicos, mas que são de ótima qualidade.
Ela faz o seu planejamento baseado na grade curricular incluindo sempre as atividades avaliativas e os materiais
didáticos que serão utilizados no decorrer do ano letivo. Para ela o planejamento é importante porque ajuda a debater
sobre assuntos como dificuldades de aprendizado e problemas pessoais dos alunos, fazendo com que encontre
soluções para serem desenvolvidas individualmente. A professora diz não ter tempo para participar de grupos de
estudos, mas que quando tem dificuldades troca experiências com colegas para somar as suas. Abaixo estarão
expostas as perguntas feitas a professora e as respostas da mesma.
Ao ser perguntada como vê o papel do planejamento no seu trabalho docente, a professora entrevistada respondeu
que:
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O papel do planejamento é direcionar os docentes nas suas metodologias de ensino; como também debater as
dificuldades que são enfrentadas no dia a dia e programar todas as ações que serão desenvolvidas durante o ano
letivo da escola. (P1, 2015)

Com relação à avaliação das condições dos materiais que a(s) escola (s) em que a mesma trabalha foi perguntado se
dispõe para o desenvolvimento do seu planejamento, materiais como: materiais curriculares diversos; material básico
(livros, giz); salas de informática; laboratório de matemática.

O material curricular e o material básico são de ótimas qualidades, a sala de informática está em bom estado de
conservação, faltando apenas reajustes, quanto ao laboratório de matemática, infelizmente não tem na escola. (P1,
2015)

Sobre o modo como realiza o seu planejamento a professora respondeu que: “Realizo o planejamento baseado na
grade curricular incluindo as atividades desenvolvidas e avaliativas, os materiais didáticos que serão utilizados durante
o ano letivo”. (P1, 2015)

Nas escolas têm um planejamento realizado no início do ano, com relação a ele foi perguntado a professora sobre as
contribuições para suas reflexões sobre as dificuldades dos alunos e para possibilidades de formas de enfrentamento.

Com certeza, o planejamento ajuda a debatermos sobre assuntos diversos, como dificuldades de aprendizado e
problemas pessoais dos discentes, fazendo com que encontre soluções para serem desenvolvidas individualmente.
(P1, 2015)

Foi perguntado a professora sobre sua disponibilidade de tempo na escola para constituir com seus pares grupos de
estudo, possibilidade de reflexão da prática pedagógica, de troca de experiências e de formação continuada, a qual
respondeu que:

As práticas pedagógicas e troca de experiências são desenvolvidas no dia a dia, conforme a necessidade da escola,
infelizmente não estou com tempo disponível para me dedicar a grupos de estudos na escola, devido acúmulos de
trabalho, mas quando necessito de ajuda em relação a minha disciplina, procuro algum colega de trabalho para
trocamos experiências. (P1, 2015)

Como a professora não participa de nenhum grupo de estudo, não teve como responder sobre obtenção de
contribuições para melhorias em seus planejamentos.

CONSIDERAÇÕES

Tudo o que foi vivenciado na disciplina de Estagio Supervisionado em Matemática I pode ser considerado como
importante, pois tais vivencias poderão contribuir para a nossa atuação como futuros professores de Matemática, ter o
conhecimento básico de como lidar e se portar ao estar em frente aos futuros alunos, e de uma certa forma o primeiro
contato com uma aula, um referencial. Podermos procurar ver onde estamos errando com o que já sabemos do modo
de ensinar.
Ao ministrar a micro aula foi possível identificar as várias metodologias a serem utilizadas em uma aula, ou seja, o
modo que um conteúdo possa ser passado para os alunos. Que o modo de uma aula nem sempre vai dá certo, o que
foi planejado possa não ser realizado como se foi pensando exatamente, mas que temos que estar preparado para os
possíveis imprevistos. A aplicação do questionário com a professora foi necessário para entender a maneira como ela
trabalha, para poder temos sugestões que somem a bagagem acadêmica. E através deste artigo podermos identificar
os elementos entre a teoria e a prática.
Todas as informações contidas no artigo nos favorecem maiores leques para nossa futura formação, nele podermos
escrever nossas reflexões sobre que foi vivenciado na disciplina. E exercemos mais o papel de pesquisador. A partir
dos estudos temos mais certeza do papel que exerceremos na futura ação docente.
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