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APRESENTAÇÃO 

 

As oficinas foram elaboradas, recriando espaços de aprendizagem, inserindo nas 

perspectivas educacionais das debatidas no processo formativo. A presente obra “Oficinas 

pedagógicas” reúnem um conjunto de autores com ampla experiência, que compartilham 

suas experiências e análises acerca das diversas áreas do conhecimento que permeiam o 

contexto escolar.  

A contribuição dos capítulos evidencia por meio dos objetivos aqui apresentados, as 

práticas decorrentes de aprofundamentos em diferentes contextos e grupos de estudos e 

pesquisa.  Promover conhecimentos de Matemática de uma forma lúdica são objetos de 

reflexões no texto inicial. Parte-se do entendimento da importância de propiciar o 

desenvolvimento de jogos e atividades mais dinâmicas para o ensino da Matemática. Outro 

tema propõe vivenciar situações criativas de leitura e produção de textos de poemas e textos 

em prosa de Manuel de Barros e mostrar novos ângulos de abordagens que deverão 

incentivar os alunos em suas produções.  A oficina pedagógica “O ensino da leitura em 

diálogo com outras áreas em contexto colaborativo” visa a produção conjunta de um 

programa de formação de professores em relação ao ensino de leitura numa perspectiva 

interdisciplinar, tendo em vista os resultados insatisfatórios em exames de avaliação. Propor 

um estudo e reflexão sobre produções da África de língua portuguesa e do estado de Mato 

Grosso com intuito de contribuir com o educador para os novos desafios que se impõe nos 

currículos escolares, por meio de mecanismos de estudos e conhecimentos que visam 

melhoria de sua prática pedagógica, bem como de sua formação pessoal. Trabalhar o senso 

crítico, reflexivo e ético frente aos produtos midiáticos e seus desdobramentos para o ensino, 

a partir de casos e exemplos extraídos do Jornalismo, da Publicidade e do Cinema e 

Audiovisual para uma formação de professores que os prepare a capacitar crianças e jovens 

através da Educação Midiática. Instrumentalizar os professores com práxis para ensino da 

aritmética nos anos iniciais do Ensino Fundamental, se insere no contexto da Educação 

Matemática e o ensino das quatro operações, com ênfase na resolução de problemas 

aritméticos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Promover junto aos professores dos 

anos iniciais uma reflexão sobre como desenvolver a sua prática pedagógica utilizando a 

ludicidade como estratégia de ensino aprendizagem, a fim de desenvolver na criança a 

autonomia de reconstruir elementos do mundo que a cerca com novos significados, tecendo 

novas relações, desvinculando-se dos significados imediatamente perceptíveis e as subsidia 

com materiais para atribuir-lhes novas significações. Orientar os professores da educação 
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infantil no sentido de desenvolver a linguagem verbal das crianças de 2 a 4 anos por meio 

de brincadeiras e músicas, potencializando assim, as ações do brincar e do cantar como uma 

metodologia que garanta uma aprendizagem mais significativa e lúdica levando em 

consideração a fase da criança.  Contribuir com a formação ambiental dos docentes do ensino 

básico do município de Cáceres, através do planejamento e execução de uma oficina, 

utilizando como via metodológica a Interpretação Ambiental. Desenvolver formação 

docente com embasamento teórico metodológico acerca da avaliação na alfabetização, 

buscando potencializar as práticas avaliadoras e as aprendizagens significativas no processo 

de aquisição e compreensão do sistema de leitura e escrita (crianças entre 6 a 8 anos). 

Desenvolver uma pesquisa para apresentar e estimular nos alunos a curiosidade de suprir as 

necessidades de aprendizagem do conhecimento da expressão artística intermédio das 

máscaras. Objetivo de criar e produzir máscaras artesanais, aplicando uma metodologia 

pedagógica com técnicas várias de forma manual, no desenvolvimento da criatividade por 

meio de uma produção plástica no reaproveitamento de materiais descartados. 

Dessa maneira, a obra evidencia o empenho de cada um dos autores ao reunir trabalhos 

científicos em formato de proposições didáticas, criativas e inovadoras, proporcionando 

tanto subsídios epistemológicos quanto possibilidades metodológicas de ensino aos 

professores da Educação Básica, enriquecendo os planos de ensino e ampliando os debates 

educativos. 

Bem-vindos ao livro “Oficinas Pedagógicas”! Que as reflexões e práticas 

compartilhadas possam contribuir a formação inicial e continuada de professores, visando 

uma prática criativa. Pelo exposto, é uma honra apresentar a obra. 

 

 

 

Profa. Dra. Helenara Regina Sampaio Figueiredo 
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OFICINA DE MATEMÁTICA: APRENDER MATEMÁTICA BRINCANDO 

Cilene Maria Lima Antunes Maciel 
 

Resumo 
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar como podemos promover conhecimentos de 

Matemática através de uma forma lúdica, com atividades diferenciadas e dessa forma sanar as 

dificuldades de nossos alunos, conhecendo-o e identificando suas limitações para incentivá-lo a 

aprender cada vez mais e a tomar gosto pela disciplina de Matemática. Sabe-se que a Matemática 

está em todos os momentos de nossa vida e é de extrema importância que saibamos solucionar 

problemas, que saibamos raciocinar. Para obter êxito em nosso objetivo principal que é a 

aprendizagem matemática, saímos do contexto tradicional e fomos para o desenvolvimento de jogos 

e atividades mais dinâmicas para o ensino da Matemática, como foco principal. Com o 

desenvolvimento dessas atividades, percebemos, que embora um pouco resistentes inicialmente, se 

mostraram participativos e com mais interesse nas aulas de matemática. Através das oficinas 

realizadas e atividades diferenciadas obtivemos um resultado positivo perante o rendimento dos 

alunos. É possível afirmar que a inserção do lúdico o aluno compreende melhor os conceitos 

matemáticos. 

 

Palavras-chave: Jogos. Matemática. Ludicidade. 
 

Revisão de Literatura 

Porque ensinar matemática brincando? 

Muito simples, a matemática é vista como um monstro gigante na sala de aula, por 

mais que o professor tenha afetividade, demonstre o significado lógico a criança enxerga 

como uma tirania. E a criança que gosta da matemática, a que se identifica e percebe o 

significado, é tida como o crânio. 

Desta forma, vamos tentar entender como facilitar a aprendizagem do aluno, sem 

torná-la o mistério da humanidade. 

Ensinar passou a ser compreendido como criar condições adequadas a esse processo e 

à realização de intervenções com vistas a possibilitar avanços aos alunos.  

 

[...]com isso, novos critérios passaram a ser úteis para a tarefa do professor, como: 

organizar o ensino em torno de situações-problema que façam sentido para os 

estudantes e tornem necessária a construção ou reelaboração de conhecimentos 

para sua resolução; estabelecer relações com os fazeres que caracterizam o 

trabalho de uma determinada área de conhecimento; compreender as práticas 

culturais de uso de um determinado saber e as formas como os indivíduos, em 

geral, se relacionam com elas. (CASTANHO,2013) 

 

 

É nesse contexto que o jogo passa a ser uma presença mais constante nas aulas de 

Matemática. Mas a experiência tem indicado que a presença do jogo, por si só, não leva à 

aprendizagem dos alunos. Por isso, vamos discutir, que condições podem fazer do jogo um 

aliado do professor na organização de boas situações de aprendizagem. O ponto de partida é 

compreender o jogo como uma prática humana e social de relação com o conhecimento. 
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Macedo (2003) discute em seu texto "Os jogos e sua importância na escola" como o jogo 

está, segundo a teoria piagetiana, intimamente ligado ao processo de desenvolvimento 

humano (acima, veja um vídeo em que o professor fala sobre o uso dos jogos na 

aprendizagem. "Compreender melhor, fazer melhores antecipações, ser mais rápido, cometer 

menos erros ou errar por último, coordenar situações, ter condutas estratégicas etc. são 

chaves para o sucesso. Para ganhar é preciso ser habilidoso, estar atento, concentrado, ter 

boa memória, saber abstrair, relacionar as jogadas todo o tempo" (MACEDO, 2003). 

"A criança desfrutará plenamente do jogo e das diversões, que deverão estar orientados 

para finalidades perseguidas pela educação; a sociedade e as autoridades públicas se 

esforçarão para promover o cumprimento desse direito" (ORTIZ, 2005). 

É importante destacar que todas as atividades propostas neste material foram 

desenvolvidas para que sejam trabalhadas com conteúdo de 1º ao 5º Ano do Ensino 

Fundamental, mas podem ser modificadas para apresentar vários níveis de complexidade e, 

assim, possam ser utilizadas em outras séries. Esperamos que este material além de auxiliar 

em suas atividades profissionais, seja uma fonte de lazer. 

Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento 

independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Nós como educadores, 

devemos procurar alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver 

a autoconfiança, a organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo e o senso 

cooperativo, estimulando a socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras 

pessoas.  

 

Objetivo geral:  

Facilitar o trabalho do professor em sala de aula criando situações de aprendizagem 

desafiadoras que despertem o interesse do aluno por meio de jogos e brincadeiras, 

constituindo-se como práticas culturais que envolvam os conceitos matemáticos nas 

operações aritméticas e na resolução de situações problemas. 

 

Objetivos específicos: 

Oportunizar a compreensão de conceitos matemáticos utilizando jogos e brincadeiras 

com recursos alternativos. 

Instrumentalizar o professor por meio da oficina oportunizando atividades 

diferenciadas com Jogos e brincadeiras abrangendo diversos conceitos matemáticos. 

Construir os materiais pedagógicos no desenvolvimento da oficina 

http://revistaescola.abril.com.br/jean-piaget/


 
 

8 

 

Metodologia 

As atividades serão ministradas em dois momentos: no primeiro momento a parte 

teórica trabalhando os conceitos matemáticos e posteriormente o segundo momento, a 

oficina com os jogos matemáticos como recurso pedagógico que até hoje inspiram estudos 

e facilitam a compreensão dos conteúdos de matemática. O jogo não deve ser escolhido ao 

acaso, mas fazer parte de um projeto de ensino do professor, que possui uma intencionalidade 

com essa atividade. Os jogos apresentados serão desenvolvidos pelos participantes com a 

participação dos professores. 

 

Jogo das Cartelas 

Objetivo: Levar a criança a perceber que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, 

a ordem dos números representados através de figuras não altera o valor destes. 

Modo de Jogar: Colocar no chão 4 cartelas com o mesmo número de objetos em diferentes 

posições, para que a criança observe que a disposição em que os objetos foram colocados 

não interfere no valor dos números. 

 

Jogo dos Palitos 

Objetivo: Indicar quantidades das figuras geométricas percebendo semelhanças e diferenças 

entre elas. 

Modo de Jogar: Distribua para cada criança 5 palitos para que ela possa utilizá-los de todas 

as formas possíveis na construção de figuras ou desenhos. 

Material: Palitos de picolé ou de fósforo. 

 

Jogo dos Números – Inclusão Hierárquica 

Objetivo: Desenvolver a ideia de inclusão para contagem dos números até 5, depois até 9. 

Desenvolvimento: Encaixe dos números fazendo a inclusão hierárquica para fazer a 

contagem. 

Material: Papel, cartão, cola e pincel atômico. 

 

Jogo de Boliche 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora da criança, bem como trabalhar no lúdico as 

operações matemáticas: adição, subtração e multiplicação. 

Modo de Jogar: Colocar os boliches a certa distância e entregar para a criança uma bola de 

meia ou borracha. Peça para que ela derrube o maior número de bolas possível. Então, 
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aplique a operação que você estiver trabalhando. Ex: Se for adição, cada pino deverá ter 

valor para que a criança efetue mentalmente a operação e depois ir registrando os resultados. 

3 + 5 = 8; 2 + 7 + 3 = 13; 4 + 5 = 9; 1 + 6 + 5 = 12. 

Material: Garrafas pet, papel crepom, bolas de borrachas ou de meias. 

 

Jogo de Argolas 

Objetivo: Despertar na criança o raciocínio lógico, na oralidade e na escrita. 

Material: Argolas (cores variadas), garrafas plásticas, lápis e papel para registrar o jogo. 

Modo de Jogar: Se pega as argolas de cores e valores diferentes. Determine um valor para 

cada cor da argola ou da garrafa. Entregue as argolas para as crianças, e aquela que por três 

vezes conseguir laçar mais garrafas e obter o maior número de pontos é o vencedor. Com o 

jogo das argolas poderá trabalhar as operações matemáticas. 

Amarela 5 Pontos 

Vermelha 10 Pontos 

Verde 15 Pontos 

Azul 20 Pontos 

Marrom 50 Pontos 

 

Jogo de Varetas 

Objetivo: Desenvolver nas crianças, a percepção sobre os valores de cada palito utilizando 

os mesmos para realizar diferentes operações matemáticas como: adição, subtração e 

multiplicação. 

Modo de Jogar:  

a) Junte as varetas nas mãos e solte-as no chão; 

b) Escolha uma cor e retire as varetas sem mexer com as demais, até retirar uma de cada 

cor; 

c) Cada vareta colorida tem o seu valor. A vareta de cor preta tem o maior valor. Mas, 

você só poderá retirá-la quando tiver em suas mãos uma vareta de cada cor. 

d) Se mexer qualquer vareta que não seja a que está retirando, perde a vez de jogar. 

Soma os pontos e registra. Aquele que obtiver o maior número de pontos ganha a 

partida. 

Observação: A vareta preta é o coringa. Com ela pode retirar qualquer cor. 

Amarela 5 Pontos 

Vermelha 10 Pontos 

Verde 15 Pontos 

Azul 20 Pontos 
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Preta 50 Pontos 

 

Dominó das quatro operações 

Objetivo: Levar o aluno a memorizar a tabuada “brincando”, fazendo deste ato uma atividade 

prazerosa, lúdica com a finalidade de desenvolver o raciocínio lógico e mais rápido nas 

crianças. 

Modo de Jogar: Distribuir 7 peças para cada jogador. Inicia o jogo a criança que obtiver 

maior número no dado. A criança coloca sobre a mesa uma pedra e o próximo jogador deverá 

preencher a pedra com o resultado da operação que consta na pedra. Caso não tenha deverá 

comprá-la até encontrar a peça certa, e caso não encontre passe a vez. Ganha o jogo quem 

acabar com suas pedras primeiras. 

 

Desafio da subtração 

Objetivo: Introduzir a subtração fazendo deste ato uma atividade prazerosa, lúdica com a 

finalidade de desenvolver o raciocínio lógico. 

Material: 1 cartela; 1 dado; tampinhas para marcar. 

Modo de Jogar: Divida a turma em grupo de 4 alunos. Tire par ou ímpar para ver quem 

começa. O aluno joga o dado e pula o número de casas. Ao chegar à casa, o aluno deverá 

responder certa a subtração. Se errar, volta para o início ou onde estava. Vence o jogo quem 

chegar primeiro. No final o jogador deverá tirar no dado o numeral correspondente ao 

número de casas que faltam para chegar. 

 

Bolas ao Cesto 

Objetivo: Levar o aluno a desenvolver operações matemáticas, como: adição, subtração e 

divisão brincando, bem como desenvolver também a coordenação motora da criança. 

Formação: A turma é dividida em duas equipes, que se colocam em fileiras paralelas, através 

de uma linha delimitada pelo professor. A uns quatro metros à frente das equipes, o professor 

coloca quatro cestos de plástico de cores diferentes. Ao primeiro aluno de cada equipe, o 

professor entrega uma bola. 

Amarelo = 2 pontos; Vermelho = 4 pontos; azul = 6 pontos; Verde = 10 pontos. 

 Modo de Jogar: O professor sorteia a equipe que dará início à brincadeira. A um sinal do 

professor, o primeiro aluno da fileira atira a bola tentando colocá-la dentro de um dos cestos, 

indo em seguida ocupar o último lugar da fileira. Se conseguir acertar em algum cesto, o 

professor registra o número de pontos que a equipe conseguiu. O primeiro aluno da outra 
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equipe fará o mesmo e assim sucessivamente, até que todos tenham participado. No final, o 

aluno com o auxílio do professor, somará os pontos, declarando vencedores a equipe que 

tiver alcançado a maior pontuação. 

 

Jogo Surpresa 

Objetivo: Levar os alunos a reconhecerem os números relacionados à quantidade.  

Material: Cartolina; pincel; caixa de giz ou outra caixa; papel cartão; cola. Cobri a caixa com 

papel cartão e escrever os números de um a seis. Colocar em cima da mesa os objetos 

(garrafas, lápis, caixa de papelão, bolas, etc.). 

Modo de Jogar: Jogar a caixa para cima, e na posição em que a caixa cair perguntar para o 

aluno que número é? Pedir que o aluno pegasse os objetos e faça a relação com a quantidade 

de números que apareceu na caixa. 

Observação: Jogo para ser trabalhado nos anos iniciais, podendo adicionar contas das quatro 

operações.  
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OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS: A CRIATIVIDADE A 

PARTIR DA COISA/OBJETO EM MANUEL DE BARROS  

 

 Lucy Ferreira Azevedo 

Eliete Borges Lopes 

 

 

Resumo 

A ABNC, no foco sobre Linguagens e seus Códigos, enfatiza a produção de texto e leitura 

como fatores que envolvem cultura e alteridade. Por conseguinte, as oficinas propostas 

deverão convergir para os temas telúricos de Manuel de Barros em sua produção de poesia 

e prosa. Para tanto, objetiva-se vivenciar situações criativas de leitura e produção de textos 

de poemas e textos em prosa do autor. A metodologia desenvolvida será interacionista, na 

faixa etária que envolve discentes de 5º ao 9º ano, teorias fundamentadas em autores 

interacionistas. Pretende-se, então, mostrar novos ângulos de abordagens que deverão 

incentivar os alunos em suas produções. 

 

Palavras-chave: Leitura. Produção de Textos. Manuel de Barros. Poesia. Prosa. 

 

Revisão de Literatura 

Como professora de língua e literatura sempre com estudos e projetos realizados na 

área de Letras, especificamente sobre leitura (do verbal e também do não verbal), a criação 

literária é um encanto à parte que nunca abandona o professor e o analista de textos, porque 

o conhecimento da teoria da literatura e o convívio com textos auxiliam na agudez das 

percepções sobre a estética verbal e suas relações com a leitura de mundo. 

A leitura é “forma de lazer e de prazer, de aquisição de conhecimentos e de 

enriquecimento cultural, de ampliação das condições de convívio social e de interação” 

(SOARES, 2000, p.19). Assim, fundamenta a produção de texto, formando um amálgama 

entre o eu e o outro. E, ainda, segundo Kleiman (2004), a leitura é uma atividade complexa 

devido aos múltiplos processos cognitivos utilizados pelo leitor ao construir o sentido de um 

texto, já que ela “não se dá linearmente, de maneira cumulativa, em que a soma do 

significado das palavras constituiria o significado do texto”. 

A produção de texto, por conseguinte, acontece na interação entre os esquemas do 

leitor e do autor, ambos posicionados em um momento sócio histórico, interação entre o 

leitor e o texto e interação entre o conhecimento de mundo do leitor e o seu conhecimento 

linguístico.   

A partir das perspectivas interacionistas de leitura e produção de texto, por meio da 

obra do autor de Mato Grosso Manuel de Barros, as poesias e textos em prosa serão 

discutidas em seu processo criativo.   O viés de criação a partir da palavra, processo que o 

poeta, utilizando-se de uma expressão oral ou escrita que emana de suas estratégias formadas 
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a partir de sua cultura, da busca do nome original pela assimilação do som/imagem, pode 

promover a criatividade dos alunos. Pensa-se, então, a estruturação da obra do artista como 

possibilidade de incentivar seu leitor para a ação de reler a si mesmo e seu contexto vivencial. 

Muitos são os trabalhos sobre a obra de Manuel de Barros. E, neste estudo, o foco 

maior está nas imagens alegóricas criadas pelo poeta, menos na análise estrutural, formalista 

que estuda as qualidades puramente formais ou abstratas da obra – a forma, a composição, 

estrutura – apoiadas pela Linguística   que marcou os estudos do século XX. Porém, como 

ressalva, é impossível uma leitura do poema barrense sem a ligação com o que o poeta 

arquiteta em termos de língua. 

Uma leitura hermenêutica, no contexto da interpretação, é uma tarefa complexa, dada 

a necessidade de ler a indissociabilidade de forma e conteúdo na obra barrense. A leitura 

hermenêutica   favorece maior proximidade com informações ontológicas e a captação dos 

sentidos produzidos pelo poeta. A apreensão da subjetividade e da singularidade do material 

coletado na materialidade da língua/linguagem conduzem aos caracteres comuns do discurso 

que são próprios na/da cultura pantaneira. 

No poema Introdução a um caderno de apontamentos, o autor foge das estruturas 

canônicas da poesia registradas pela teoria da literatura e desenvolve recursos narrativos que 

seriam esperados na prosa, como personagens, a precisão do registro do tempo em que 

começa a ação, etc.  

Assim, a leitura vai permitir o entendimento do poema alicerçado/possibilitado pelo 

descobrimento original do som e da imagem, como se fora o primeiro entendimento 

adâmico.             

Uma das ideias fundamentais sobre poesia é que ela se confunde com a origem da 

linguagem, assim é compreensível as crianças assimilem tão bem a rima, jogos com poesias, 

parlendas, etc. 

O entendimento sobre poesia, na Oficina, foge da fórmula que a teoria da literatura 

tradicionalmente descreve, classificando-a nas formas apresentadas, períodos e modelos, 

entre outras classificações.  

Trabalhar com poesia é entender que a criação do poeta Manuel de Barros conjuga a 

construção formal com os sons produzidos pelas palavras. Então, é um processo que envolve 

a linguagem em relação com o som. A conjunção palavra e som podem fazer sentido para o 

poeta nem sempre aquele que caiu no uso comum, uso desgastado. 

Ainda, a poesia, na linguagem literária, é a articulação de palavras que compõem 

expressões, sons que, em sua relação, criam sentidos de uma outra forma possível de ver e 
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viver.  

Segundo Bosi (1972) faz crítica a alguns teóricos estruturalistas que dizem ser a poesia 

um desvio da prosa. Afirma que a prosa, sobretudo a discursiva, é a linguagem em forma de 

especialização. Continua o teórico dizendo que o signo na obra barrense não é arbitrário e 

pode enviar o poeta/leitor para a imagem da coisa. Em Manuel de Barros, as relações entre 

suas palavras articuladas produzem as semelhanças entre som e imagem. Assim a linguagem 

impõe novos sentidos às palavras que estavam na situação de usos desgastados. 

Existe em Manuel de Barros uma recriação da língua/linguagem para uma revelação 

própria que vai permitir plena liberdade de criação. Todorov (2012) regista sobre a criação 

artística, como a invenção de um microuniverso, sua lógica-mundo próprios. Sobre a 

literatura diz: [...]Mais densa e mais eloquente que a vida cotidiana, mas não radicalmente 

diferente, a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de 

concebê-lo e organizá-lo. (TODOROV, 2012., p. 23) 

A obra barrense também representa um grande desafio para o leitor, porque no decorrer 

de quase toda a sua produção, com a genialidade do poeta em reescrever a língua portuguesa 

e a criar narrativas e poesias inteligentes, ligadas à sua cultura e ao seu tempo, leva o leitor 

a pensar a si mesmo.  

Resenhas, resumos e outros documentos acadêmicos deverão ser registrados para 

posterior divulgação aos professores da escola pública. Divulgação essa que deverá 

potencializar o professor - capacitação continuada - para estratégias de produção de leitura 

e texto criativos; e para os alunos, o convívio com a Língua Portuguesa de forma prazerosa 

e desafiadora.  

 

Objetivo geral: 

Desenvolver leituras e produções de textos criativos em diferentes linguagens. 

 

Objetivos específicos: 

- Discutir, no nível de escola fundamental, a estética verbal a partir de Manuel de Barros. 

- Identificar a principal teoria sobre arte, sob a qual todas as outras se desenvolvem; -Estudar 

poesia e prosa. 

- Discutir a arte literária dos livros propostos para compreender a relação forma e conteúdo 

na criação literária, tendo como apoio inspirador a cultura de Mato Grosso, expressão de 

Manuel de Barros.  
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Metodologia 

A metodologia interacionista deverá permitir o amadurecimento do aluno em 

Oficina, durante duas vezes por semana, em 40 horas aula. 

Buscar-se-ão as reflexões dialogadas pelo grupo de alunos para depois desenvolver-

se uma análise reflexiva sobre o livro em discussão.   

 Após a leitura da obra, serão discutidos com os discentes os temas sobre a criação 

literária, com a finalidade de produzir diálogos sobre arte, iniciando-se o momento da 

expressão de cada um diante do tema: teatro, expressões gráficas, textos, cartografias 

verbais, jogos de inventar, documentários, jogos de câmera com o celular, música 

(instrumental e/ou vocal) em exposições públicas e no pequeno grupo. 
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OFICINA DE LINGUAGEM:  ENSINO DE LEITURA EM DIÁLOGO COM 

OUTRAS ÁREAS: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR DE PROJETO EM 

CONTEXTO COLABORATIVO 

 

 Rosemar Eurico Coenga 

 

Resumo 

Trata-se de um projeto de ação colaborativa, desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em 

Ensino da Universidade de Cuiabá (UNIC) em Associação Ampla com o Instituto Federal de Mato 

Grosso (IFMT), em parceria com a Escola Estadual Dom Francisco de Aquino Corrêa, que tem como 

foco o desenvolvimento de oficinas pedagógicas por meio de projetos em diferentes áreas. O projeto 

realizado junto com a escola pública, será o território para a vivência de experiências significativas 

nas quais os participantes terão oportunidade de se apropriar de recursos diversos, que se tornarão 

um repertório para a ação e a transformação de/em contextos múltiplos e diversos. A oficina 

pedagógica “O ensino da leitura em diálogo com outras áreas em contexto colaborativo” visa 

prioritariamente a produção conjunta de um programa de formação de professores em relação ao 

ensino de leitura numa perspectiva interdisciplinar, tendo em vista os resultados insatisfatórios em 

exames de avaliação. Este interesse, advém do reconhecimento do Programa de Mestrado em Ensino, 

em dialogar com a escola, em especial, com a formação de professores em serviço.     

  

Palavras-Chave: Ensino de Leitura. Ação Colaborativa. Interdisciplinaridade.   

 

Revisão de Literatura 

Nossa perspectiva, vincula-se à ideia de que a universidade precisa compreender 

melhor as dificuldades do ensino; dar um apoio maior à formação de professor e aproximar-

se da realidade da escola pública, buscando por meio de projetos de ação colaborativa 

promover a reconstrução da identidade profissional dos docentes durante a elaboração de 

seus projetos pedagógicos. A oficina pedagógica intitulada “O ensino da leitura em diálogo 

com outras áreas em contexto colaborativo” surgiu de nosso interesse em tentar compreender 

junto aos professores da Escola Estadual Dom Francisco de Aquino Corrêa, compreender o 

ensino/aprendizagem da leitura numa perspectiva de intervenção colaborativa e 

interdisciplinar. Nossa proposta de trabalho objetiva debater com os professores de diversas 

áreas a necessidade de focalizar a leitura como elementos motivadores e integradores entre 

o ensino de Ciências, Matemática, História, Língua Portuguesa e outras áreas.         

Os resultados de avaliação externa nacional e internacional indicam um 

desenvolvimento da capacidade de leitura abaixo da média esperada para muitos alunos de 

todo o país. Portanto, consideramos que a leitura deve ser objeto de discussão a fim de que 

se torne uma habilidade enriquecedora da capacidade cognitiva, da comunicação 

interpessoal e da constituição do sujeito. Por isso, voltamos nosso olhar para o professor 

formador como o mediador da aprendizagem leitora que pode compreender melhor seu papel 
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de ponte entre aluno e texto.  

Tomamos a estratégia de ação colaborativa e interdisciplinar como ponto central do 

desenvolvimento de nossa proposta, indagando como se caracteriza o ensino de leitura na 

perspectiva interdisciplinar? Nossa ideia consiste em oferecer aos professores da Escola 

Estadual Dom Francisco Aquino Corrêa contribuições importantes acerca de projetos de 

leitura em diferentes áreas e da necessidade de um esforço na direção de uma melhoria no 

ensino.    

No que concerne a fundamentação teórica, esta oficina pedagógica se apoia 

basilarmente em três principais obras: Ler e escrever: compromisso de todas as áreas (2000); 

organizada por Iara Conceição Bitencourt Neves e outros; Ler e escrever: compromisso no 

Ensino Médio (2008); organizada por Nilton Mullet Pereira e outros. As obras em destaque 

nasceram do Núcleo de Integração Universidade & Escola (NIUE) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS). A partir do projeto desenvolvido no âmbito do NIUE surgiu 

reflexões importantes para esta proposta de trabalho, em especial, no que diz respeito sobre 

as especificidades dos projetos interdisciplinares de leitura no âmbito escolar.  

Para essa discussão, também mencionamos a obra Leitura e interdisciplinaridade: 

tecendo redes nos projetos da escola (1999); de Angela Kleiman e Silvia E. Moraes. As 

autoras propõem práticas alternativas baseadas na “leitura como a atividade que, por sua 

natureza integradora de saberes e constitutiva de novos saberes, pode vir a exercer esse papel 

na escola” (KLEIMAN; SOARES, 1999, p. 15). Em nossa compreensão, as ideias apontadas 

pelas autoras ajudam-nos a refletir sobre a relevância da interdisciplinaridade para o ensino 

e aprendizagem no contexto escolar. As autoras enfatizam o papel da interdisciplinaridade 

como  

Uma abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento questionando a 

segmentação entre os diferentes campos do saber produzida por uma visão 

compartimentada (disciplinar), que apenas informa sobre a realidade sobre a qual 

a escola, tal como é conhecida, historicamente se constitui (KLEIMAN; SOARES, 

1999, p.22).   

   

Outras bases teóricas apoiam-se nos estudos do letramento e multiletramentos. 

Segundo Estefogo (2019, p.53),  

 

Atualmente, o ensino de leitura e escrita não pode se restringir apenas ao 

letramento, mas a uma prática multiletrada, dada a multiplicidade de canais e 

mídias de comunicação e o crescente despontamento da diversidade cultural e 

linguística, isto é, os diversos letramentos e seus processos (políticos, culturais, 

críticos, ideológicos, econômicos, científicos) envolvidos na dinâmica dos 

discursos.  

 

Elegemos o conceito de dialogismo e interação verbal proposto pelo Círculo de 
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Bakhtin para ampliarmos nossa discussão. A esse respeito, entendemos que a oficina 

pedagógica “O ensino da leitura em diálogo com outras áreas em contexto colaborativo” a 

ser desenvolvida com professores da Escola Estadual Dom Francisco de Aquino Corrêa será 

orientado por relações dialógicas entre os professores e colaboradores do projeto.  

Uma proposta como essa reporta-nos as contribuições enunciadas por 

Bakhtin/Volochinov (1997), que compreende o diálogo em todas as suas formas realiza-se 

na interação verbal. A definição de interação, apresentada por Bakhtin é aquela que “a 

palavra é o território comum do locutor e do interlocutor” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

1997, p. 113).         

Valemo-nos de outros pesquisadores que tratam da leitura e de sua mediação em sala 

de aula, e sobre o ensino e a aprendizagem de leitura, a partir das contribuições de João 

Wanderley Geraldi (1996, 2000).   À luz dessas reflexões, importa buscar caminhos que 

direcionem para uma eficiência maior no ensino da leitura escolar e gerem alternativas às 

formas tradicionais presentes no cotidiano escolar.    

        

Objetivo geral: 

• Refletir sobre a importância da leitura e suas estratégias na formulação de projetos em 

diferentes áreas de ensino.     

 

Objetivos específicos: 

• Direcionar reflexões para um aprimoramento do trabalho com a leitura em sala de aula;   

• Analisar a metodologia interdisciplinar da escola na construção de um referencial 

facilitador da aprendizagem; 

• Analisar os desafios e as possibilidades de um trabalho colaborativo para a formação 

continuada com docentes do ensino fundamental de uma escola da rede pública.  

 

Metodologia 

Os procedimentos metodológicos a serem utilizados são de natureza qualitativa 

(descritiva e interpretativa) a serem utilizadas nas oficinas pedagógicas, tendo como foco a 

leitura de diferentes gêneros textuais.  A pesquisa qualitativa tem várias divisões, cada qual 

visando a um objetivo específico, dentre elas destacam-se a etnografia, a pesquisa-ação, o 

estudo de caso e a pesquisa colaborativa. Este projeto de natureza interdisciplinar enfoca a 

pesquisa de cunho colaborativo, abordagem que vem apresentando resultados relevantes no 

tocante a atuação docente e ao ensino-aprendizagem.   
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Na busca por aprimorar os mecanismos de entrada do pesquisador no ambiente escolar, 

a pesquisa colaborativa visa à intersecção entre academia e escola no sentido de promover 

conhecimento, auto avaliação e construção de novas práticas, por meio da ação e da reflexão 

(BORTONI-RICARDO, 2011), que conduzam à produção de metodologias próprias de 

trabalho, sustentadas por escopo teórico-metodológico adequado. Segundo Roldão (2007), 

a pesquisa de base colaborativa, Roldão (2007) aponta que é um processo de trabalho 

elaborado conjuntamente, que possibilita alcançar um resultado mais significativo, uma vez 

que existe a relação entre múltiplos saberes específicos e inúmeros processos cognitivos em 

colaboração. Segundo Desgagné (2007, p.9), 

 

Uma pesquisa colaborativa supõe a contribuição dos professores em exercício no 

processo de investigação de um objeto de pesquisa, este frequentemente 

enquadrado por um ou mais pesquisadores universitários. Tais professores tornam-

se, em algum momento da pesquisa, “co-construtores” do conhecimento que está 

sendo produzido em relação ao objeto investigado  

 

A pesquisa colaborativa se articula a projetos cujo interesse de investigação se baseia 

na compreensão que os docentes constroem, em interação com o pesquisador, acerca de um 

aspecto da sua prática profissional, em contexto real. Segundo Castanheira (2014), o objetivo 

da pesquisa colaborativa é fazer com que pesquisador e colaboradores, que também são 

pesquisadores, trabalhem integrados. Para que o pesquisador possa efetivamente contribuir 

com os colaboradores/pesquisadores na prática pedagógica, não basta propor ações 

aleatórias ou lhes apresentar receitas prontas. As bases para o seu desenvolvimento estão na 

observação, no diálogo, na interação, na ação-reflexão-ação, na participação, na 

transformação da realidade.  

Acreditamos que a articulação entre essas duas abordagens: qualitativa (descritiva e 

interpretativa) e intervenção colaborativa (interdisciplinar), fornecerá instrumentos para 

desencadear, nos participantes (professores de diferentes áreas do conhecimento), atitudes 

de 
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OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA: ÁFRICA E MATO GROSSO NA 

SALA DE AULA: LITERATURA, HISTÓRIA E CULTURA  

 

Epaminondas de Matos Magalhaes 

 Manuela Arruda dos Santos Nunes da Silva 

 

Resumo 
O Projeto de Extensão “África e Mato Grosso em sala de aula: literatura, cultura e história” propõe 

o estudo e reflexão sobre produções da África de língua portuguesa e do estado de Mato Grosso, 

tendo como público alvo docentes da rede de ensino médio e fundamental,  com intuito de contribuir 

com o educador para os novos desafios que se impõe nos currículos escolares, por meio de 

mecanismos de estudos e conhecimentos que visam melhoria de sua prática pedagógica, bem como 

de sua formação pessoal. Além de contribuir para o efetivo implemento das leis 10.639/03 e 

11.645/08, o projeto tem como foco fortalecer o diálogo e trocas entre escola, sociedade e 

universidade. 

 

Palavras-chave: África. Mato Grosso. Formação. 

 

Revisão de Literatura 

O Instituto Federal de Mato Grosso- IFMT nasceu com o propósito de atender a 

demanda de profissionalização e também de constituir-se como núcleo de pesquisa, extensão 

e formação de professores. Atua através de sua estrutura multi-campi em várias áreas do 

conhecimento, e mantém o seu compromisso com a descentralização do ensino, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas na região, mantendo os talentos nas 

suas origens. 

Imbuído em seu projeto de formação e responsabilidade é que o IFMT oferece uma 

formação continuada a esse público, por meio dos seus vários Projetos de Extensão. Dentro 

desse aporte é que se insere o projeto de extensão “África e Mato Grosso em sala de aula: 

literatura, cultura e história” que ora submetemos como proposta de trabalho a realizar na 

comunidade formada por docentes, com intuito de contribuir com o educador para os novos 

desafios que se impõe nos currículos escolares, por meio de mecanismos de estudos e 

conhecimentos que visam melhoria de sua prática pedagógica, bem como de sua formação 

pessoal. 

Pensarmos em um projeto que discuta a literatura, cultura e história africana e mato-

grossense com professores, a princípio, da ausência de tais disciplinas Literatura Africana e 

Literatura Mato-Grossense na formação inicial da maioria dos professores da rede de ensino 

dessa escola, uma vez que a inserção de tais disciplinas só se efetivou a partir de 2007. A lei 

10639/03, ampliada pela lei 11645/08, estabelece a necessidade e obrigatoriedade do 

trabalho com a literatura, cultura e história africana e afro-brasileira no ensino fundamental 

e médio, no entanto ao analisarmos a atual configuração do sistema de educação básica, 
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notamos, por exemplo, que os livros didáticos não trazem autores, obras ou quaisquer 

discussões que possam nortear um trabalho com tais temáticas em sala de aula. Situação 

também comum no ensino de Literatura Mato-Grossense e, como o professor, de certa 

maneira, não teve em sua formação inicial tais aportes teórico, crítico e pedagógico, este fica 

alheio às exigências propostas. 

Entendemos que é necessário perceber esta lacuna e, enquanto pesquisadores e 

professores nos propomos a proporcionar uma formação continuada, seja através de projetos 

de pesquisa e/ou extensões, buscando minimizar os impactos destas falhas dando 

continuidade à formação desse profissional que atua na rede de educação básica e, ao mesmo 

tempo ajudá-lo a construir um trabalho que dê conta de estabelecer a configuração da 

identidade do sujeito aluno: ser mato-grossense. 

Destacamos que a relevância do projeto está, justamente, em estabelecer uma ponte 

entre IFMT e escola, exercendo seu papel de formadora, não apenas inicial, mas continuada 

dos profissionais. E como foco central do projeto, apontamos para o importante intercâmbio 

e diálogo que se estabelecerá entre mim professor proponente, e o público alvo que 

significativamente traz em sua constituição e vivência todo arcabouço cultural e identitário 

de um espaço híbrido que muito tem a contribuir nessa troca de conhecimento. 

 

Objetivo geral 

Contribuir para a formação continuada de professores da rede pública, incentivando-os na 

produção, divulgação e valorização de novos conhecimentos por meio de estudos sobre a 

literatura, cultura e história da África e de Mato Grosso. 

Objetivos específicos: 

- Proporcionar o estudo da literatura, cultura e história de África, com foco nos países 

africanos de língua portuguesa, e do estado de Mato Grosso com o intuito de preparar o 

professor na produção de conhecimentos para os novos desafios no ambiente escolar; 

- Contribuir com o educador em seu fazer pedagógico no sentindo de orientação e 

recomendação didático-metodológicos sobre a literatura, história e cultura nos países 

africanos de língua portuguesa, bem como da região mato-grossense; 

- Contribuir com o educador para os novos desafios que se impõe nos currículos escolares, 

oferecendo a este profissional mecanismos de estudos e conhecimentos para melhoria de 

suas práticas pedagógicas, bem como em sua formação pessoal; 

- Contribuir na construção de um espaço de reflexão crítica e buscas entre os profissionais 

da educação e futuros profissionais com intuito destes se tornarem formadores de cidadãos 
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críticos e capazes. 

- Promover a interação efetiva entre IFMT e escola pública, orientando a pesquisa como 

prática nas escolas. 

 

Metodologia 

O presente projeto será desenvolvido em parceria com a Escola Pública, na 

disponibilização de espaço específico e de material (projetor multimídia) para execução dos 

encontros com os professores da rede de ensino. Contaremos com aproximadamente 30 

pessoas/cursistas. 

Desenvolveremos os estudos e diálogos propostos sobre África e Mato Grosso em 

encontros semanais nas quintas-feiras, para que os professores possam participar sem que 

haja prejuízos as aulas que os mesmos ministram na rede pública. Os encontros serão 

quintas-feiras de 04 horas, a ser desenvolvido no período vespertino/noturno, sendo um final 

de semana para as discussões sobre questões que envolvem a África e outro para Mato 

Grosso. 

Os encontros serão de cunho teórico-metodológico, com intuito de fornecer subsídios 

sobre as Literaturas, cultura e história africana e mato-grossense com discussões pontuais de 

obras e autores que serão tematizados para que os professores possam utilizá-los em sala de 

aula. A ideia aqui proposta é que as discussões teóricas possam se tornar material de sala de 

aula, contribuindo para a formação cidadã, tanto de professores quanto de alunos. 

Em momentos oportunos poder-se-á, também, convidar professores da instituição ou 

de fora que tenham pesquisas nas áreas propostas, seja da África ou de Mato Grosso, para 

contribuírem com experiências e pesquisas. 

Ao final, será emitido aos professores, certificado de 20horas presenciais Atividades 

metodológicas: 

Os encontros de estudos sobre as questões propostas neste projeto serão realizados 

quinzenalmente, dessa forma mensalmente acontecerão dois encontros, sendo um dedicado 

aos estudos da África (especialmente os países de língua portuguesa) e outro para Mato 

Grosso, com várias atividades a serem desenvolvidas: 

1- Estudo dos contextos histórico, social e literário de ambos os espaços 

(África e Mato Grosso);  

2- Discussões teóricas e historiográficas;  

3- Leituras e análises de obras (críticas e literárias). 
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OFICINA DE EDUCAÇÃO MIDIÁTICA: MÍDIA, ESCOLA E ENSINO – O 

MUNDO E A BNCC  

Ana Graciela M F. da Fonseca Voltolini 

 

Resumo 

Realizar uma oficina para professores da Educação Básica a partir da perspectiva do campo de estudo 

Comunicação e Educação. Considerando esta delimitação, o conceito que norteará as atividades é o 

de Educação Midiática, definido como uma estrutura para acessar, analisar e participar com 

mensagens em uma variedade de formatos, do impresso a internet. Apresentar esta estrutura, se deve 

a necessidade cada vez mais urgente da compreensão do papel da mídia na sociedade. Além disto, 

com a profusão das tecnologias digitais de informação e comunicação é necessário que o professor 

esteja apto a orientar estudantes a lidar com um cotidiano permeado por esses meios. Diante deste 

cenário, o conceito de Educação Midiática destaca a importância do desenvolvimento de habilidades 

e competências gerais para a Educação Básica na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Espera-

se atuar na formação de professores preparando-os em como capacitar crianças e jovens através da 

Educação Midiática. Para isto, a oficina utilizará casos e exemplos extraídos do Jornalismo, da 

Publicidade e do Cinema e Audiovisual para trabalhar o senso crítico, reflexivo e ético frente aos 

produtos midiáticos e seus desdobramentos para o ensino. 

 

Palavras-chave: Educação Midiática. Comunicação. Formação. Ensino. 

 

Revisão de literatura 

A presença dos meios de comunicação na sociedade já era intensa desde os tempos do 

rádio e da televisão (FREIRE; GUIMARÃES, 2011). Contudo, especialmente com a 

ascensão da internet e difusão das tecnologias digitais e móveis, como celulares e 

smartphones, a compreensão e utilização das mídias no ensino é apresentada de forma mais 

enfática e necessária. Desta maneira, é preciso criar formas para que as práticas pedagógicas 

estejam próximas desta realidade, que é também a realidade do aluno. A respeito disso, Ochs 

(2019, p. 3) aponta que:   

 

Desde muito cedo, as crianças estão expostas a todo o tipo de textos: imagens, 

publicidade, embalagens e impressos no mundo físico; a mídia tradicional da 

geração de seus pais (TV, jornais e rádio); e uma quantidade cada vez maior de 

informação no mundo virtual, como vídeos, jogos, notícias, textos via SMS e posts 

de mídias sociais. Cada um desses textos oferece mensagens e experiências que 

são determinadas por seus autores, segundo um objetivo específico: informar, 

divertir ou convencer. Seu conteúdo e forma representam escolhas do autor, a 

serviço desses objetivos. 

 

De acordo com Paulo Freire e Sérgio Guimarães (2011) a escola desde sempre sofreu 

os reflexos de uma vivência dos estudantes em um mundo onde os meios de comunicação 

são muito ativos. Neste sentido, os autores ressaltam a importância de a escola incorporar 

estes meios as práticas desenvolvidas nesse ambiente. Os meios de comunicação e os 

recursos disponíveis podem funcionar como motivadores no processo de ensino-

aprendizagem, além de potencializar e facilitar a expressão por meio de outras linguagens e 

formatos. 
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Segundo Moran (2013) a escola precisa reaprender a ser uma organização 

efetivamente significativa, inovadora. Para o autor, a escola é previsível demais, burocrática 

demais, sobrevive porque é espaço obrigatório para a certificação. Um caminho para mudar 

essa postura, seria a aproximação e incorporação das mídias e suas linguagens nas práticas 

pedagógicas. Outros benefícios podem ser destacados em dominar as linguagens das mídias. 

A contribuição que o uso de mídias no contexto educacional pode promover na formação do 

aluno é significativa, tendo em vista que sua utilização também possibilita o 

desenvolvimento crítico do aprendiz acerca das estratégias que são utilizadas nesses meios 

com o objetivo de influenciar o público (RIBEIRO, 2009). 

A Base Nacional Comum Curricular destaca, entre as competências gerais da 

Educação Básica, utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital 

como meios para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Além de 

compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa e ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo. 

Considerando as competências e as recomendações para o uso e linguagem dos meios 

de comunicação no Ensino Básico propostas na BNCC, documento recente que entrou em 

vigor a partir de 2020, as interfaces entre comunicação e educação (CITELLI, 2014) e a 

emergência da compreensão e habilidades necessárias para o contexto digital, a proposta de 

uma oficina com base no conceito de Educação Midiática se mostra pertinente. 

A Educação Midiática está voltada para reflexões de ensino e análise sobre e para os 

meios de comunicação e considera as ações comunicativas em diversos âmbitos como um 

processo fundamental na vida cotidiana, estimulando práticas democráticas relacionando-as 

ao exercício da cidadania através das mídias (CORTES; MARTINS E SOUZA, 2018). 

 

Objetivo geral: Planejar uma oficina de Educação Midiática para professores da Educação 

Básica. 

Objetivos específicos: Expor a relação entre Comunicação e Educação; 

Apresentar o conceito de Educação Midiática; 

Mostrar a aplicabilidade do conceito para o ensino e relações com a BNCC; 

Orientar na formação de professores na área de Comunicação e Educação; 

Demonstrar recursos e estratégias de Educação Midiática para o dia a dia de sala de aula. 
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Metodologia 

A realização desta oficina implica na realização de pesquisa bibliográfica acerca da temática, 

etapa já em desenvolvimento. Esta etapa permite a argumentação e apresentação de literatura 

pertinente a discussão em torno das relações entre Comunicação e Educação. 

As atividades da oficina serão compostas por 4 momentos: Ativação, Desenvolvimento, 

Fechamento e Para Explorar Mais. 

Ativação: Primeiro momento e propõe o início da discussão, assim os participantes 

compreendem qual conteúdo será abordado a partir de questões relacionadas. Para isso, serão 

utilizadas “perguntas disparadoras” ao público sobre o assunto. 

Desenvolvimento: Exposição do conteúdo a partir de tópicos. Pode incluir dinâmicas em 

grupo e tarefas, como a metodologia “Rotação por Estações de Aprendizagem”, uso de 

recurso audiovisual, jogos, entre outros materiais de apoio. 

Fechamento: Os participantes serão convidados a elaborarem uma atividade utilizando os 

conhecimentos aprendidos. Ainda, neste momento será disponibilizado um formulário para 

avaliação da oficina. 

Para Explorar Mais: Disponibilizar outros conteúdos e materiais sobre o tema abordado, 

propondo a continuidade da aprendizagem e reflexões após a oficina. 
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OFICINA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: E A ARITMÉTICA...HÁ QUANTAS 

ANDA?  

 

Cleonice Terezinha Fernandes 

Resumo 

O ensino da aritmética tem sofrido uma desvalorização ao longo dos anos, sobretudo desde 

a implantação da matemática moderna nos anos 60\70, quando o ensino da matemática em 

geral, reduziu-se ao ensino de fórmulas, postulados e memorização dos algoritmos, 

simplesmente. Certamente fruto desta tendência, umas das maiores deficiências do Brasil no 

que se refere ao conhecimento escolar está na área da alfabetização matemática revelada 

pelos dados do Sistema de Avaliação da Educação Brasileira – SAEB\2015 (Provinha Brasil- 

Matemática) cuja proficiência deu abaixo da média esperada com visível interferência do 

nível socioeconômico. Não há dados para a educação infantil, somente aqueles que 

correspondem ao final do primeiro ciclo de alfabetização - 5º ano. Nos anos subsequentes, 

mais precisamente no que equivale ao final do Fundamental, o Brasil encontra-se entre os 

10 últimos lugares no ranking do PISA - Programa Internacional de Avaliação de estudantes 

(em inglês) realizado em 2015 (OCDE, 2016). Na última prova do PISA (2015) realizado o 

Brasil com 23.141 estudantes, de 841 escolas das 27 unidades federativas do país (e em 69 

outros países), os resultados foram os seguintes: 81,96% ficaram entre o nível mais baixo de 

conhecimento e o nível 2 – o nível básico; A queda de pontuação em relação ao exame 

anterior (2012), que ocorre trienalmente, também refletiu uma queda do Brasil no ranking 

mundial: o país ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em 

matemática, ou seja, nos últimos lugares dos 70 países avaliados (OCDE, 2016).  A prova 

do PISA é dirigida para estudantes de 15 anos - faixa etária que se pressupõe o encerramento 

da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países; cujo nível de proficiência é 

avaliado nas áreas de Leitura, Matemática e Ciências. Paralelamente a este movimento 

mundial supracitado da matemática moderna, muitos educadores construíram os conceitos 

de formação de número, na perspectiva da Educação Matemática, a partir de estudos que se 

configuram como interacionistas, onde a mediação do professor, figura-se condição sine qua 

non para a aprendizagem dos alunos. Esta oficina, cujo objetivo é instrumentalizar os 

professores com práxis para ensino da aritmética nos anos iniciais do EF, se insere no 

contexto da educação matemática e o ensino das quatro operações, com ênfase na resolução 

de problemas aritméticos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A presente propositura 

insere-se no projeto guarda-chuva denominado. 

 

Palavras-chave: Contadores Mecânicos. Educação Matemática. Resolução de Problemas. 

Aritmética. 4 Operações Fundamentais. 

 

 

Revisão de Literatura 

Uma das grandes deficiências no ensino brasileiro ao nível do Ensino Fundamental é a 

proficiência em matemática (OCDE, 2016); isto como herança dos anos 60\70, do 

movimento da Pedagogia Tecnicista, e sobretudo da Matemática Moderna dela derivado 

(MUNIZ, 2015). Há claramente nos resultados da baixa proficiência dos estudantes 

brasileiros, também uma indicação de que há interferência do nível sócio econômico nesta 

dinâmica, que acreditamos estar relacionada ao nível de escolaridade dos pais e mães e 
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sobretudo ao apoio econômico que podem ou não dar ao filho\a no que tange às aulas 

particulares e discrepância entre os níveis do ensino público e privado no Brasil.  

Côncios de que o conhecimento do professor afeta as aprendizagens dos alunos e tem 

influência fulcral nos arranjos das classes que se propõe a ensinar matemática, a partir do 

consenso na literatura,  trazemos autores como Hill, Rowan e Ball (2005); Contreras et al 

(2012) e Ma (1999) que afirmam que os professores devem ter um profundo conhecimento 

do conteúdo que se propõe ensinar para oportunizarem uma boa aprendizagem matemática 

para seus alunos, assim como é pressuposto que saibam conteúdos didáticos, ou seja, que 

igualmente saibam ensinar, e não somente conheçam os conteúdos-tema para si próprios.  

Evidências levantadas por Ribeiro, Muñoz-catalán e Liñan (2015; p. 576) apoiados em 

Chamorro (2005) creem que: “apesar de que o repertório matemático em educação infantil 

é limitado, se podem identificar erros e obstáculos didáticos que são muito persistentes e 

repercutem na aquisição de conhecimentos em etapas posteriores”. Para ilustrar a afirmação 

citamos um estudo de Zazkis e Mamolo (2016) e investigações do grupo PME - International 

Group for the Psychology of Mathematics Education; como por exemplo estudos que 

mostram que o trabalho com retas numéricas as esvaziam de sentido, retirando-lhes a riqueza 

relacionada com a compreensão da densidade e da continuidade dos números, focando em 

aspectos mais perceptivos do que conceituais, derivados de atividades de demonstração e 

não de desenvolvimento de conceitos. 

Portanto o professor do infantil ganha importância por sua grande influência na 

aprendizagem futura dos alunos, que pode estar assentada em boa base ou não, mediante 

possíveis obstáculos gerados por ele aos educandos, neste período da infância, e que podem 

interferir em futuras aprendizagens. 

Ribeiro, Muñoz-catalán e Liñan (2015) apoiados em diferentes autores postulam que o 

conhecimento do professor de infantil é mais especializado do que do professor da etapa 

seguinte; assim como o do primário (1º. ciclo no Brasil) é mais especializado do que o do 

secundário (Ensino Médio no Brasil) (ROWLAND, 2008 apud RIBEIRO, MUÑOZ-

CATALÁN; LIÑAN, 2015).   

A educação infantil seria a etapa onde se devem colocar as bases para o desenvolvimento do 

sentido numérico e das operações. Isto está sustentado igualmente no pressuposto de que o 

número é uma das etapas centrais da matemática cuja noção ocupa parte importante da 

atividade escolar, e cuja base está assentada na cultura.  O aprendizado sobre números não 

se limita ao registro simbólico que permite registrar quantidades, mas compreende uma rede 

complexa de relações que é mediada pela necessidade de quantificar, ordenar, medir e 
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identificar (ALBARRACÍN, et al, 2018).  

Neurocientistas comprovaram recentemente que há um senso numérico elementar e inato 

nos bebês, mas à medida que se desenvolvem e quando estimulados, o conhecimento 

aritmético se automatiza, ampliando-se e aumentando a imagem mental de números ordinais, 

processo que depende da interação entre o entendimento da magnitude e das propriedades 

simbólicas e espaciais dos números (ZAZKIS; MAMOLO, 2016; NÚÑEZ, 2011).  

Por isto compreende-se a importância fulcral do ensino da matemática na primeira e segunda 

infância, gerando autonomia cognitiva, que certamente não se restringe ao domínio de uma 

reta finita de números, mas ao domínio de conteúdos aritméticos, geométricos, de medidas 

e estatísticas\probabilidade – que são os eixos de ensino da matemática1 ao longo de toda 

escolarização básica, segundo os PCN (1998) que incluam experimentos com as respectivas 

magnitudes e operações. 

Para fazermos frente a esta situação, no estado que segundo INEP (OCDE, 2016) apresenta 

um dos resultados mais baixos do Brasil – o Mato Grosso, propomos esta oficina baseada 

nos pressupostos de que a matemática tem que ser lúdica, concreta e partir de situações reais 

e problematizadoras (D´AMBRÓSIO, 1979; DEHAENE, 1997; KAMII, 2000; KAMII; 

DECLARCK, 1992; CARRILLO, 1998). Parece que todas as escolas que promovem ensino 

baseado em aprendizagem significativa e experimentação tem fundamentado que crianças e 

jovens não aprendem apenas por exposição aos conteúdos (ESTEVE, 2007); para tal são 

necessárias umas práxis instigadora e promotora de vivências para que se desenvolva o 

raciocínio lógico-matemático.     

A presente oficina consta dos seguintes procedimentos metodológicos: 

1- Grupo focal com professores para diagnose das práxis pedagógicas frente ao ensino 

das quatro operações fundamentais; 

2- Montagem das oficinais a partir da realidade\desejo dos professores –em conjunto 

com os mesmos. Desenvolvimento provável:  

3- A formação do conceito de número – jogos pré-numéricos2  

4- Material concreto (cartaz valor-lugar; material dourado); 

5- Material semi-simbólico (contadores mecânicos do tipo ábacos) 

6- Pensamento simbólico nas quatro operações fundamentais: (re) construindo os 

 
1 Números e operações (Aritmética e Álgebra) espaço e formas (Geometria) Grandezas e medidas (Aritmética, 

Álgebra e Geometria) Tratamento da informação (Estatística, Combinatória e Probabilidade) (MEC\SEF, 

1997).  
2 Sequência baseada no livro: a construção do conceito de número e o pré-soroban de autoria da propositora 

desta oficina (FERNANDES, 2006), publicado pelo MEC em 2006. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/pre_soroban.pdf   

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/pre_soroban.pdf
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algoritmos. 

7- Resolvendo problemas de diferentes formas: algébrica, aritmética, geométrica e 

probabilística (por tentativa e erro; experimentações por desenhos etc.). 

Objetivo geral:  

i) Reconstruir a base pedagógica do ensino de números à luz da Educação 

Matemática. 

Objetivos específicos: 

i) Reelaborar os pressupostos pedagógicos do ensino de números para aqueles 

professores centrados no ensino tradicional baseado exclusivamente em 

memorização e exposição de conteúdos aos estudantes;  

ii) Construir juntamente com os cursistas um manual para subsidiar a escola, 

doravante, no que tange ao ensino de números; 

iii) Melhorar a proficiência matemática dos alunos dos anos iniciais. 

 

Metodologia 

Aulas do tipo oficina; construção de um diário das aulas1 pelos cursistas (para auto 

avaliação do seu desenvolvimento pessoal); construção de material manipulativo para 

subsidiar as futuras aulas com os alunos; elaboração do manual da capacitação com os 

próprios cursistas professores.   
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OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: A 

LUDICIDADE COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO APRENDIZAGEM    

 

Edenar Souza Monteiro 

Resumo 
A proposta desta oficina é promover junto aos professores dos anos iniciais uma reflexão sobre como 

desenvolver a sua prática pedagógica utilizando a ludicidade como estratégia de ensino 

aprendizagem.  A ludicidade desenvolve na criança a autonomia de reconstruir elementos do mundo 

que a cerca com novos significados, tecendo novas relações, desvinculando-se dos significados 

imediatamente perceptíveis e as subsidia com materiais para atribuir-lhes novas significações.  A 

metodologia para a oficina compreende 3 etapas: Recepção dos participantes; Apresentação em 

Power Point da estrutura da oficina explicando os objetivos da proposta e o desenvolvimento das 

atividades propostas. Como resultado, espera-se que essa proposta metodológica possa 

instrumentalizar e motivar o professor na sua prática diária em benefício da aprendizagem de seus 

alunos. 

 

Palavras-Chave: Oficina pedagógica; Ludicidade, Ensino aprendizagem 

 

Revisão de Literatura 

 

A proposta desta oficina é promover junto aos professores dos anos iniciais uma 

reflexão sobre como desenvolver a sua prática pedagógica utilizando a ludicidade como 

estratégia de ensino aprendizagem. A oficina foi pensada para subsidiar a prática docente 

instrumentalizando e motivando para novas práticas via novas experiencias.  

        O letramento propriamente dito, diz respeito às experiências da criança nos usos da 

leitura e da escrita nas práticas sociais (SOARES, 2016), podemos entender que ela vivencia 

essas experiências desde o momento em que nasce, pois, a nossa sociedade é formada a partir 

de uma cultura letrada. Geralmente a criança desenvolve o letramento de forma espontânea, 

mas a apropriação do sistema de escrita alfabética não acontece assim porque há a 

necessidade de reflexão sobre as características e as convenções do nosso sistema de escrita. 

       O sistema de escrita alfabética (SEA) é um sistema notacional (SOARES, 2016; 

MORAIS, 2012; BRASIL, 2012), pois apresenta um conjunto de “caracteres” ou símbolos 

(números, notas musicais, letras) com propriedades específicas que definem rigidamente 

como aqueles símbolos funcionam para poder substituir os elementos da realidade que notam 

ou registram (BRASIL, 2012, p. 11). 

        Entendemos que é preciso ressignificar o papel das brincadeiras nas práticas escolares, 

pois o brinquedo é o primeiro contato real da criança com meio, visto que é por essa atividade 

que a criança se desperta para o mundo; sendo assim, o começo de uma longa etapa de 

descobertas e desafios, levando assim ao educando descobrir novas aprendizagens. Desta 

forma, como afirma Kishimoto (2001, p. 36) “O uso do brinquedo/jogo educativo com fins 
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pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento para situações de ensino–

aprendizagem e de desenvolvimento infantil.’’ Assim os jogos e as brincadeiras são 

atividades, que podem contribuir significativamente para o processo de construção do 

conhecimento da criança sendo estes, como mediadores das aprendizagens significativas. 

Desta forma, as atividades lúdicas permitem a interação e inclusão da criança no âmbito da 

sala de aula de forma significativa e democrática, garantindo a esta o ensino por meio de 

partilha e da coletividade das aprendizagens. Assim, como afirma o RCNEI (1998, v3, p. 

171), “Ao brincar, as crianças podem reconstruir elementos do mundo que a cerca com novos 

significados, tecer novas relações, desvincular-se dos significados imediatamente 

perceptíveis e materiais para atribuir-lhes novas significações’’. Partindo desse pressuposto, 

tudo isso nos remete a uma ressignificação didática do fazer pedagógico na educação, pois 

não podemos pensar a criança como um adulto em miniatura, esta precisa falar, correr, saltar, 

jogar, brincar, sorrir; sendo assim, tudo isso indispensável no processo de construção e 

apropriação do conhecimento por parte da criança. 

 

Objetivo geral:  

• Promover junto aos professores dos anos iniciais uma reflexão sobre como 

desenvolver a sua prática pedagógica utilizando a ludicidade como estratégia de 

ensino aprendizagem  

Objetivos específicos:  

• Repensar sua prática pedagógica observando o lúdico como ferramenta de trabalho; 

• Sugerir atividades lúdicas para o desenvolvimento da prática em sala de aula; 

• Ser um agente multiplicador da proposta colocando em pratica as ideias aqui 

expostas; 

Desenvolver outras ferramentas a partir dos exemplos aqui apresentados. 

 

Metodologia 

          Os participantes da pesquisa são professores que atendem os anos iniciais de uma 

Escola pública estadual de Cuiabá. Para a metodologia serão utilizadas várias etapas que 

compreende informações teóricas articuladas com vivência de atividades práticas e 

discussões; Sugestão de atividades diferenciadas como, bingo, jogos da memória, forca, 

dominó, entre outras. Vale lembrar que as sugestões de atividades aqui apresentadas podem 

ser adaptadas à todas as áreas de conhecimentos, proporcionando assim maior interesse por 
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parte dos alunos nas atividades propostas, contribuindo para melhor qualidade da 

aprendizagem e a construção do conhecimento. 

• Data e hora: a definir. 

• Duração: 3hs30min 

• Material: Papel cartão, tesoura, cola, canetas, lápis, régua, saco plástico, figuras. 

• Componentes: 10 Jogos: Forca; Ordenação de palavras; (jogo de perguntas); Bingo 

(de verbos, vocabulário, números, de nomes, etc.); Jogo da memória; Dominó; 

Palavras cruzadas); Dados; Roleta; Trilha do saber. 

 

• Atividades programadas – 

1) Recepção dos participantes, apresentação de todos (professores e ministrantes da 

oficina) e confecção de crachá da oficina para facilitar as atividades, – Fazer uma 

lista de contatos (30 minutos); 

2) Apresentação em Power Point da estrutura da oficina explicando os objetivos da 

proposta: o que é a proposta, porque da proposta, como ela foi pensada e o que se 

espera no final da oficina; apresentação e discussão da parte da parte teórica (autores 

que tratam do processo de ensinar e aprender – Soares (2016), ferreiro e Teberosky 

(1986), entre outros.); (30 minutos); 

3) Desenvolvimento:  

Atividade 1 – Forca (15 min)  

Material: giz e quadro negro 

Habilidade: prática oral  

Objetivo: Memorizar vocabulário novo, aprender a escrevê-lo.  

Componentes: grupos de quatro alunos  

Procedimento: Um grupo escolhe uma palavra do vocabulário, vai ao quadro e faz o 

desenho da forca. O próximo grupo vai dizendo as letras e tenta adivinhar. Se errar, o corpo 

do boneco a ser enforcado vai sendo terminado, se ele conseguir adivinhar e disser o que 

significa antes do término do desenho, marca um ponto. Ganha o grupo que fizer mais 

pontos. 

Atividade 2 – Ordenação de palavras (15 min) 

MateriaL: Giz e quadro negro 

Habilidade: prática oral 

Objetivo: Aprender a escrever palavras 
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Componentes: grupos de quatro  

Procedimento: um grupo escolhe uma palavra e escreve-a no quadro com a letras 

desordenadas. Os outros grupos, tentam ordenar as palavras. Marca o ponto quem ordenar 

primeiro. Ganha o grupo que ordenar maior número de palavras. *Podem ser usadas frases 

com palavras desordenadas, dependendo do nível da turma. 

Atividade 3 – Jogo de perguntas (15 min) 

Material: Livro didático 

Habilidade: prática oral 

Objetivo: Fixar estrutura gramatical e vocabulário 

Componentes: grupos de 4 ou por fila. 

Procedimento: O Professor faz uma pergunta a um grupo, se este responder marca dois 

pontos, se errar não perde ponto, se não souber passa para o próximo grupo, este, acertando, 

marca um ponto, se também não souber a professora responde. Faz-se uma nova pergunta 

para o grupo que recebeu a pergunta do grupo anterior e assim sucessivamente até acabar as 

perguntas do exercício ou do jogo. Ganha o grupo que fizer mais pontos. 

Atividade 4 – Bingo (de verbos, vocabulário, números etc.) (15 min) 

Material: Pequenos cartões com palavras, um saco plástico ou de TNT, giz, quadro negro. 

Habilidade: escuta/escrita 

Objetivo: Memorização de vocabulário e verbos, reconhecer palavras pelo som. 

Componentes: Individual 

Procedimento: Em um cartaz (ou no quadro) escreva 20 palavras. Os alunos fazem uma 

cartela com nove quadrados. Escolhem nove palavras das vinte e copiam em suas cartelas. 

Coloque todas as vintes palavras em um saquinho, misture-as e vá tirando uma por uma e 

cantando em voz alta. Repita apenas uma vez. Ganha quem encher a cartela primeiro. 

Atividade 5 – Bingo de nomes 1 (15 min) 

Material: Saco plástico, cartolina, canetinhas e marcadores. 

Objetivo: Identificar as letras do alfabeto, identificar a escrita de seu nome, selecionar letras 

que pertencem ao ser nome, estabelecer semelhanças e diferenças entre as letras do nome de 

cada aluno. Relacionar letra maiúscula e minúscula, relacionar letra cursiva e letra script. 

Componentes: Individual 

Procedimento: Preparar um cartão para cada aluno da turma. (Aos maiores pedir que 

desenhem no caderno) cada cartão deve ser dividido em tantos quadrados quantos forem as 

letras do nome do aluno. 

Atividade 6 – Bingo de nomes 2 (15 min) 
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Procedimento em cada quadradinho escreve-se uma letra. Em pequenas fichas escrevem-se 

todas as letras do alfabeto inclusive W, X, Y. (Pode se usar letras em E.V.A). Com as fichas 

das letras 

Dentro de um saco plástico e cada aluno de posse de sua cartela inicia-se o jogo. 

Primeiramente é sorteada uma letra pela professora e mostrada aos alunos. O aluno que 

encontrar em sua cartela a letra marca com uma tampinha. A professora segue cantando letra 

por letra até acabarem as fichas do saco. * Letras repetidas devem ser marcadas quantas 

vezes aparecerem no nome.  

Atividade 7 – Bingo de nomes Variações do jogo (15 min) 

Procedimento: a) Cartela com palavras e fichas com desenho; b) Cartela com desenho e 

fichas com palavras; c) Cartela e fichas com palavras do vocabulário de estudo; d) Cartela 

com letra cursiva e fichas com letra script. 

Atividade 8 – Trilha do Saber (15 min) 

Material: Tampinhas de garrafa PET, tampinhas de creme dental, papel cartão, canetinha, 

e as tabelas com os números das tampinhas, bem como as perguntas a serem respondidas. * 

Pedir aos alunos que tragam as tampinhas e estes podem fazer o jogo. 

Objetivo: Específico para cada disciplina (treinar a subtração, clarear a ideia de diferença 

(abstrata para a criança), cálculo mental, promover interação, desenvolver leitura, pronúncia 

de palavras, fixar conteúdos, etc.).  

Componentes: grupos de quatro ou sala toda em duas equipes. 

Atividade 9 – Caça ao Tesouro (15 min) 

Procedimento: Apesar de simples, o Caça ao Tesouro é um jogo versátil. Ele pode ser usado 

em qualquer matéria, feitas as adaptações. Basta construir os tabuleiros e determinar as 

regras com a classe. O objetivo é um só: chegar ao fim da trilha para conquistar o "tesouro" 

escondido na caixinha de fósforos. Em um tabuleiro jogam quatro alunos. Se a turma for 

numerosa, monte um grande percurso de tampinhas no chão da sala e dividindo a classe em 

dois grupos. Os alunos se alternam nas jogadas, sempre continuando da casa em que a equipe 

anterior parou. Ganha o grupo que chegar exatamente à última tampinha. 

Atividade 10 – Contas de cabeça nas aulas de Matemática (15 min) 

Procedimento: Utilize o Caça ao Tesouro para treinar a subtração. O aluno deve jogar dois 

dados e percorrer, com o pino feito de tampinhas de creme dental, as casas correspondentes 

à diferença entre os dois números que tirou. Quem erra a conta perde a vez. O jogo ajuda a 

deixar mais clara a ideia de diferença, abstrata para as crianças, e ainda faz a turma praticar 

o cálculo mental. * Também pode-se trabalhar as demais habilidades matemáticas (adição, 
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multiplicação e divisão) dependendo da série e do nível da sala. Por exemplo: as tampinhas 

dizem quantas casas andar e dependendo da casa que o aluno cair, terá uma pergunta em 

uma tabela que deverá estar exposta para todos conferirem. 

Atividade 11 – Sílabas em vez de dados (15 min) 

Procedimento: Durante as aulas de Português, o jogo torna a leitura e a contagem de sílabas 

mais divertidas para as classes de alfabetização. Substitua o dado por várias figuras que 

representem objetos e personagens vistos nos textos já trabalhados. Coloque-as num 

saquinho. Ao jogar, cada aluno sorteia uma figura e pronúncia seu nome em voz alta, 

separando as sílabas. O número de vezes que ele abrir a boca determinará o tanto de 

tampinhas que caminhará no tabuleiro. Se a classe já for alfabetizada, troque as figuras por 

palavras. Se for nas séries mais avançadas. Faça uma tabela com os números das casas e ao 

lado destas, perguntas que o aluno deverá responder, caso caia nela. 

Atividade 12 – Monte o tabuleiro (15 min) 

Procedimento: Monte o tabuleiro em um cartão, desenhe uma flecha no local da saída e, a 

partir dali, cole cerca de 60 tampinhas de garrafa, desenhando um percurso. Enumere as 

tampinhas e em algumas delas coloque instruções do tipo "avance 3 casas" para o jogo ficar 

mais divertido, em outras coloque diversas perguntas pertinentes ao assunto abordado em 

sala. No final da trilha, coloque uma caixinha de fósforos. Dentro dela ponha o tesouro, que 

pode ser uma bala. * se o tesouro não couber dentro da caixinha, escreva em um pedaço de 

papel o “prêmio” que o aluno ganhou. 
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OFICINA DE BRINCADEIRAS E MÚSICAS PARA PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: CANTANDO E BRINCANDO EU APRENDO A ME 

COMUNICAR 

 

 Geysa Luiza de Souza Santos 

Odete Selva 

 Edione Teixeira de Carvalho 

 

 

Resumo 

Brincando e cantando a criança compreende, assimila e constrói sua realidade, reproduz suas 

vivências, transformando o real de acordo com seus desejos e interesses. Por meio das músicas e das 

brincadeiras revela-se um importante modo de ser da criança que, se usado pedagogicamente e 

estrategicamente proporcionará boas aprendizagens e a linguagem verbal da criança será 

potencializada. Quando a criança consegue comunicar-se de forma clara e coesa é um grande avanço 

para a sua autonomia e também um grande alicerce para a alfabetização na etapa posterior. Desta 

forma nosso objetivo principal é orientar os professores da educação infantil no sentido de 

desenvolver a linguagem verbal das crianças de 2 a 4 anos por meio de brincadeiras e músicas, 

potencializando assim, as ações do brincar e do cantar como uma metodologia que garanta uma 

aprendizagem mais significativa e lúdica levando em consideração a fase da criança. Serão realizadas 

oficinas mensais, alicerçadas na metodologia por brincadeiras e músicas que ajudarão na expressão 

e comunicação através das interações e brincadeiras. Como resultado destas intervenções, teremos 

profissionais da educação habilitados pedagogicamente de modo a contribuir para que as crianças 

sejam capazes de dialogar e se expressar utilizando uma linguagem compreensível e coesa 

respeitando seu modo de ser. 

 

Palavras Chave: Brincar, Cantar, Desenvolvimento da Linguagem Verbal. 

 

 Revisão de Literatura 

 

Este trabalho se justifica pela urgente necessidade de capacitar os professores da 

educação infantil para que estes sejam capazes de compreender que uma abordagem de 

forma lúdica e prazerosa do desenvolvimento da linguagem verbal da criança na idade de 2 

a 4 anos, constitui-se em uma estratégia significativa através da música e da brincadeira.  

Percebemos na vivência diária, no trabalho em creches e pré-escolas, que a habilidade 

de se comunicar se faz necessária para a criança e para o professor. Principalmente no início 

do ano letivo a criança entra para a creche com uma linguagem incompreensível, dificultando 

assim a comunicação e o entendimento dos seus balbucios, às vezes até prejudicando-a por 

não entendermos suas necessidades básicas de alimentação e higiene mais urgentes. É muito 

difícil a comunicação e a compreensão do que a criança quer dizer nesta fase.  

Para a criança, a forma com que se expressa até então era normal e podia ser 

compreendida pela mãe e os demais familiares. Ao chegar à escola, consequentemente estará 

com pessoas que até então são estranhas para ela e que não tem vivência e costume com seu 

jeito de conversar e que com certeza, na maioria das vezes não a compreende. Aí vem àquela 
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pergunta o tempo todo: Hããã? Como? Não entendi, fala de novo! até a criança desistir, ou a 

professora conseguir adivinhar o que ela quer dizer. As dicas que as mães nos oferecem no 

início do ano são muito importantes, porém com o passar do tempo o vocabulário da criança 

vai aumentando, e com isso essa passa a não ser mais compreendida até em casa, causando-

a constrangimentos e muitas vezes se nega a falar.  

Por estas razões é importante que o professor desta fase utilize estas “duas formas de 

linguagens”: a brincadeira e a música, por respeitarem os modos de ser da criança, sem impor 

atividades que possam ferir sua fase de vida, e como forma de reforçar o domínio da 

linguagem verbal (oral e escrita), já nesta fase, e também para auxiliá-lo numa aprendizagem 

futuramente mais sistemática. Sem dizer que brincar e cantar são ações preferidas no 

universo infantil. O professor precisa valorizar o fato de que as crianças gostam muito de 

brincar e se expressam de forma natural e muito prazer é percebido; e nada melhor que aliar 

o aprender com atividades que a criança é capaz de desenvolver sem imposições e 

constrangimentos. 

O problema é desmistificar essa ideia de que brincadeiras e música não contribuem de 

maneira eficaz no processo de ensino-aprendizagem da criança na educação infantil. 

Apresentar aos professores formas de se trabalhar com brincadeiras e música, para que 

verifiquem se as crianças que são expostas à brincadeiras e músicas, constantemente, 

apresentam melhora na sua comunicação e expressão. Até que ponto as brincadeiras e 

músicas são essenciais para desenvolverem a linguagem verbal, respeitando os limites e as 

habilidades próprias da fase? É o que queremos descobrir à medida que os professores 

trabalharem essas duas formas de linguagem com as crianças. Serão oferecidas oficinas para 

os docentes com foco no desenvolvimento e aprimoramento da linguagem, da expressão e 

da comunicação da criança. 

 

Referenciais importantes  

Há evidências, ao longo do tempo histórico, que o homem sempre brincou 

(FRIEDMANN, 2012). Os jogos e as brincadeiras são considerados ações, manifestações, 

atividades inerentes aos seres humanos.  Desde entre os povos primitivos “as atividades de 

dança, caça, pesca, lutas eram tidas como sobrevivência, deixando muitas vezes, o caráter 

restrito de divertimento e prazer natural” (ALMEIDA, 1995, p. 15). As brincadeiras, a 

música, os jogos “serviam de meios para a geração jovem aprender com os mais velhos 

valores e conhecimentos, bem como normas e padrões da vida social” (id, 1995, p. 16).  

Como relata Aries (2018, p. 46) que “Outras brincadeiras parecem ter tido outra origem, 



 
 

42 

 

que não o desejo de imitar os adultos” pois destaca que no século XVII “não existia uma 

separação tão rigorosa como hoje entre as brincadeiras e os jogos reservado às crianças e as 

brincadeiras e os jogos dos adultos”, muitos brinquedos e brincadeiras “nasceram do espírito 

de emulação das crianças” mesmo que de forma reduzida para seu tamanho como cavalo de 

pau, bonecas, cata-vento e outros. As crianças desde muito cedo, como forma de 

divertimento e participação na vida dos adultos, praticavam da música e tinham acesso a 

instrumentos musicais como gaita de fole, realejo e Rebeca. Participavam de concertos, 

cantavam canções populares ou satíricas (ARIÈS, 2018) 

Com o passar do tempo histórico e dos espaços para as brincadeiras, esta ação natural 

que desempenhou um importante papel para a sobrevivência humana deixou de ser praticada 

pelos adultos e se tornou quase que vergonhoso, não é mais admitido, a não ser em raros 

intervalos, quase clandestinos. Já na idade medieval, os jogos passaram a ser proibidos 

principalmente pela igreja, que “condenava o jogo sob todas as suas formas, sem exceção 

nem reservas. As brincadeiras passaram a serem consideradas coisas de criança e a música 

somente como atividades para os nobres. Porém os padres jesuítas compreenderam o valor 

dos jogos para a educação das crianças com a condição de escolhê-los, regulamentá-los e 

controlá-los para sua introdução nas escolas como possibilidades educativas, principalmente 

os jogos que envolvem os exercícios corporais (ARIÈS, 2018).  

A escola talvez seja o lugar onde o brincar, o brinquedo, o jogo, a música e a brincadeira 

se mantenham vivos pelo valor educativo que traduzem. Porém não são todos os professores 

que adotam tais recursos nas estratégias de ensino, agregando na sua prática a manifestação 

de emoções, manifestação de necessidades de aprendizagem de muitos conceitos sociais e 

educativos que podem ser viabilizados pelo brincar. O que vemos muitas vezes que, em 

nome de “modismos” mal assimilados de “educação lúdica” mal compreendida onde 

brincadeiras e jogos são impostos e a criança joga segundo estratégias definidas pelo adulto, 

restando a ela apenas a execução da ação muitas vezes sem saber o porquê está fazendo.  

Além do mais, observamos hoje a ação gratuita do brincar ser quase que banida do 

mundo da criança, onde o brincar, o jogo e a brincadeira são substituídos, agora não por 

proibição, mas pelo avanço tecnológico dos jogos eletrônicos disponíveis gratuitamente para 

quem quiser se divertir, até mesmo sem sair do lugar. As crianças estão sendo expostas, 

devido também a redução do espaço físico e temporal hoje tão curtos, pequenos e escassos 

para as brincadeiras em família. Com isso ganha espaço os produtos eletrônicos, que desde 

muito pequenas manipulam e são encantadas por eles. Prova disso são a maioria das músicas 

infantis, sem conteúdo, carregadas muitas vezes de ideias racistas e reducionistas do ser 
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criança, ou então se tornaram desenhos animados para serem mais atrativas e entreterem as 

crianças, banalizando a essência do som, da leveza da alma do que ele proporciona, do ouvir 

para degustar uma boa música que desperte sentimentos e emoções positivas na criança. 

Com tudo isso talvez é hora de a escola preocupar-se com esta nova situação imposta 

pelo tempo histórico, e a falta ainda maior de espaços físicos e de oportunidades de onde a 

diminuição do brincar é visível e sentida. A escola necessita fazer um movimento pelo 

resgate dessa ação tão natural e necessária na vida das crianças e pela necessidade de 

demonstrar sua importância para propiciar as crianças seu desenvolvimento dinâmico e 

integral. Trazer o brincar para o ambiente escolar “é uma forma de pensar a educação sob 

uma perspectiva criativa, autônoma, consciente. Por meio das atividades lúdicas, não 

somente se abre uma porta para o mundo social e para as culturas infantis, como se encontra 

uma rica possibilidade de incentivar seu desenvolvimento” (FRIEDMANN, 2012, p. 45). 

Partindo destas prerrogativas a educação lúdica integra uma concepção teórica e prática 

profunda e ao mesmo tempo urgente e concreta, com objetivos claros e bem definidos, como 

conceitua Almeida (1995, p. 22), quais sejam a “estimulação das relações cognitivas, 

afetivas, verbais psicomotoras, sociais, a mediação socializadora do conhecimento e a 

provocação para uma reação ativa, crítica e criativa dos alunos”. Isso só será possível se os 

profissionais da educação infantil estiverem capacitados com essa proposta e coadunarem 

com a ideia de que as brincadeiras e a música integram uma educação lúdica responsável 

pela aprendizagem significativa e prazerosa da criança sem deixar a seriedade que o processo 

ensino-aprendizagem requer. Desta maneira, a fim de deixar mais claro nosso propósito com 

esta oficina, conceituaremos, baseados em autores, o que entendemos por brincadeira e o 

que entendemos por música, os quais são os eixos centrais das atividades lúdicas que 

propomos. 

 O que é ou não brincadeira, é algo difícil do ponto de vista de um adulto diante das 

reações de uma criança com qualquer objeto, pessoa, animal, etc, pois elas têm uma 

naturalidade de transformar tudo o que manipulam em brinquedo e consequentemente em 

brincadeira. Em se tratando de brincadeiras lúdicas pedagógicas quais atividades 

desenvolvidas dentro de uma sala de aula, ou fora dela, pode ser chamada de brincadeira?  

Alguns autores que citaremos tentaram definir o que caracteriza brincadeira como:  

_ Brock (et. Al, 2011, p. 27) afirmam que a brincadeira “é uma experiência flexível e 

autodirecionada, que serve tanto para as necessidades de uma criança individualmente como 

para a sociedade futura na qual ela viverá na vida adulta”.  

_ Friedmann (2012, p. 19) diz que a brincadeira “refere-se à ação de brincar, ao 
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comportamento espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada”. 

_ Saraiva (2011, p. 24) concorda que é “uma atividade voluntária que se dá no âmbito de 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras previamente determinadas; essa 

atividade tem como finalidade sua própria realização, [...] que difere das atividades 

cotidianas”. 

Partindo do ponto de vista das citações, coadunamos que a brincadeira é uma atividade, 

ação ou reação que pode ser flexível, autodirecionada que serve tanto as necessidades 

individuais como coletivas no tempo presente ou futuro, resultante de uma atividade 

estruturada ou não, de caráter voluntário, determinadas por regras decididas previamente ou 

durante a ação do brincar, tendo como finalidade principal a sua realização. E como resultado 

a brincadeira deve permitir o suprimento das necessidades e aprendizagem de conceitos, 

valores e atitudes não com o objetivo de mensurar, mas praticáveis. 

Acrescentamos ainda outras características que entendemos como necessárias à 

brincadeira como uma atividade não imposta, sem pressões de adultos, imposições ou 

finalidades que não sejam voltadas às necessidades da criança. Satisfazer a necessidade da 

criança e divertir-se é o objetivo maior de uma brincadeira, porém esta não pode ser vista 

somente por este aspecto, por permitir tantas outras manifestações como a socialização, a 

interação, a aprendizagem de conceitos morais e éticos, porém sem usurpar sua verdadeira 

essência que é a inventividade e a imaginação da criança.  

Da mesma forma ocorre com a música, cujo viés metodológico se encaixa muito bem 

com as brincadeiras, pois há muitas opções de atividades lúdicas que são viabilizadas pelo 

brincar. Neste sentido, utilizar a música no desenvolvimento das atividades propostas pelo 

professor é importante, uma vez que a música está presente na vida do ser humano desde o 

ventre materno. Sendo assim, a criança possui uma relação bastante estreita com a música, 

o que a deixa bem à vontade num ambiente musical. Destarte, é importante que o educador 

se sinta habilitado para utilizar uma grande variedade de canções com as crianças, 

explorando os objetivos pré-definidos, que neste caso é o desenvolvimento da linguagem 

verbal. O ato de cantar pode ativar os sistemas da linguagem, da memória e da ordenação 

sequencial. Segundo Brito (2003), o modo como as crianças percebem, apreendem e se 

relacionam com os sons, revela o modo como percebem, apreendem e se relacionam com o 

mundo que vêm explorando e descobrindo a cada dia.    

Um outro aspecto que diferencia e valoriza a voz cantada em relação à voz falada é a 

harmonia provocada pela linha melódica que caracteriza o cantar. A harmonia dá colorido à 

música e encanta as crianças. O prazer de ouvir é o primeiro passo para que tenha início o 
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processo de aquisição da linguagem, isto é, o primeiro grande investimento na comunicação 

humana. 

Portanto, com o objetivo de oportunizar experiências musicais e brincadeiras aos 

professores, que ofereceremos um conjunto de atividades, incluindo um repertório de 

canções onde são explorados sons do corpo, sons de objetos, vozes de animais, sons da 

natureza, sons de instrumentos musicais. 

Com esta oficina pretende-se explorar ao máximo as canções e o que elas trazem 

consigo, considerando sempre a vivência musical de cada criança, gerando assim, contextos 

significativos de ensino-aprendizagem que respeitem o modo de perceber, sentir e pensar 

das crianças.  

 

Objetivo geral  

Contribuir com a formação docente no que se refere ao desenvolvimento da linguagem 

verbal das crianças de 2 a 4 anos por meio de brincadeiras e músicas de maneira que possa 

auxiliá-los nas suas necessidades de aprendizagem de comunicação e expressão, buscando 

potencializar as ações do brincar e do cantar como uma metodologia que garanta uma 

aprendizagem mais significativa e lúdica, levando em consideração a fase da criança. 

 

Objetivos específicos 

✓ Apresentar brincadeiras e músicas como uma linguagem natural que a criança usa para 

expressar seus sentimentos, suas necessidades de comunicação e sua compreensão de 

mundo; 

✓ Conscientizar o professor da importância dos momentos lúdicos, educativos, 

especialmente planejados que ofereçam oportunidades de qualidade para brincadeiras com 

músicas e interações;  

✓ Brincar, cantar e aprender com diversos tipos de brincadeiras e músicas;  

✓ Conhecer diferentes tipos de brincadeiras e músicas por meio de formas criativas e com 

diferentes propósitos  

 

Participantes das oficinas 

Os participantes da oficina serão professores nas fases do Maternal I (2 anos), Maternal 

II (3 anos) e Pré I (4 anos), idades que mais apresentam dificuldades no desenvolvimento da 

linguagem oral e muitas incompreensões de como iniciar o letramento (trabalho inicial com 

a linguagem escrita, suas formas de organização, função e usos sociais) nestas fases. 
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Vantagens, novidades e contribuições científicas  

As vantagens a serem destacadas nestas oficinas será a oportunidade que estes 

professores terão de participar de atividades muito mais abrangentes, regulares, planejadas 

e assessoradas com o objetivo de desenvolver a linguagem verbal, principalmente a oral, 

onde o professor é seu principal aprendiz, mediador e beneficiado. 

Desta maneira os professores terão contato: 

- Com uma diversidade de materiais escritos que servirá de embasamento teórico para sua 

prática; -- momentos de brincadeiras que vivenciarão na prática; 

- Conhecer diferentes ritmos musicais de qualidade apropriados para a fase; 

- verbalização E elaboração de escrita, colocando-se no lugar da criança em momentos 

significativos; 

- Cantar, dançar, dramatizar, brincar, envolver-se nas atividades propostas de forma 

prazerosa. 

Com esse trabalho, promoveremos, assim, de forma mais sistemática essas duas formas 

metodológicas educacionais que são as brincadeiras e as músicas, as quais são reais no 

convívio das crianças e facilitadoras da aprendizagem, das quais o professor precisa se 

apropriar como um caminho metodológico eficaz para a aprendizagem da linguagem verbal 

entre outras coisas.   

A novidade que estará ligada a estas atividades seria trabalhar de forma lúdica com a 

música e a brincadeira de maneira que haja realmente o contato da criança com situações de 

usos reais da linguagem oral e escrita, facilitando seu desenvolvimento de forma muito mais 

eficiente e com significado real para a criança, trazendo contribuições científicas para o 

ensino nesta fase.  

 

Impacto na formação de recursos humanos e outros benefícios 

O projeto apresenta uma grande oportunidade para todos os envolvidos, seja no aspecto 

do crescimento pessoal e formação do professor, seja na contribuição para um 

desenvolvimento mais significativo para as crianças, certificando que a brincadeira e a 

música são eficientes no desenvolvimento e na aprendizagem da linguagem, tanto oral 

quanto escrita, respeitando o nível de dificuldade, de entendimento e da necessidade de cada 

fase.  

Esta oficina embasaria o trabalho prático do professor, dando a certeza e a possibilidade 

para ele adotar práticas em que a brincadeira e a música sejam o eixo principal para o 
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desenvolvimento de qualquer conteúdo a ser trabalhado com as crianças, sem ferir seus 

modos de aprender e sem correr o risco de queimar etapas em seu desenvolvimento. De certa 

forma ajudaria o professor a decidir melhor suas estratégias de como abordar cada conteúdo 

de forma mais significativa e prazerosa para a criança. Despertaria também no professor a 

curiosidade em aprofundar seus conhecimentos nas teorias do brincar e da música como 

ferramentas pedagógicas capazes de ensinar com muito mais significado do que certas 

práticas que ensina apenas a criança reproduzir e não a criar, a obedecer cegamente sem 

questionar, que muitas vezes não respeitam os modos de ser e de expressar da criança, 

tolhendo seu direito de aprender e ao mesmo tempo de ser criança, de inventar, de rir, de 

viver.  

Portanto, os benefícios para as crianças e para o sistema educativo seriam enormes pela 

qualidade dos serviços prestados pela instituição de ensino, da qual com certeza daria muito 

mais engajamento por parte dos professores e muito mais firmeza nas suas convicções das 

práticas desenvolvidas na creche, dando às famílias muito mais confiança e segurança no 

serviço desempenhado pela instituição. 

 

Metodologia 

Para a realização deste projeto serão realizadas oficinas com encontros mensais para os 

professores, alicerçadas na metodologia lúdica viabilizada por brincadeiras e músicas que 

ajudam na expressão e comunicação através das interações motivacionais. 

Esses encontros serão realizados, com duração de no máximo 1h cada encontro, 

preferencialmente, no dia em que os professores se reunirem para cumprir hora atividade, 

oportunizando a todos a participação na oficina. Os professores terão acesso a canções e 

brincadeiras que estimulem o desenvolvimento da linguagem verbal das crianças. O material 

a ser utilizado será disponibilizado aos participantes da oficina, via e-mail ou pendrive. 

Serão oferecidas aos professores sugestões para o desenvolvimento de atividades com 

músicas e brincadeiras utilizando diferentes materiais que possam atrair e envolver a atenção 

e o desejo de participar das crianças. As obras a serem utilizadas serão todas de domínio 

público ou conhecidas culturalmente. Quando as músicas tiverem autores e obras, estes serão 

citados na referência. Iniciaremos na segunda quinzena do mês de janeiro e finalizaremos na 

primeira quinzena do mês de dezembro que é o período normal de aulas.  

Para atingir o objetivo do projeto, traçamos as seguintes metas com as determinadas 

atividades: 

1.  No primeiro encontro: apresentar-se para os professores e expor o que faremos nas 
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oficinas e qual a nossa proposta de trabalho. Pedir para que cada um se apresente e fale 

um pouco da turma em que está trabalhando. Fazer o levantamento dos conhecimentos 

prévios das brincadeiras e músicas que os professores conhecem e que as crianças mais 

gostam, lembrando sempre da finalidade da atividade que é o desenvolvimento da 

linguagem verbal.  

2.  Apresentar uma canção de acolhida em que o nome da criança seja pronunciado (Olá, 

bom dia Maria...). Falar sobre a importância de recepcionar com alegria a criança, para 

que ela se sinta segura, querida e que seja, sobretudo, encorajada a participar do grupo. 

Ao ouvir seu nome cantado, a criança se reconhece como indivíduo, o que fortalece a 

sua identidade. Sugerir que seja sempre a mesma canção de acolhida, para que dessa 

forma, a criança possa ir construindo a noção de rotina, o que é extremamente 

pertinente, pois assim, ela vai compreendendo a sistemática da aula. Apresentaremos 

também uma brincadeira com o intuito de socialização do grupo. Música: Bom dia – 

Elvira Drummond/ Brincadeira: abrace o urso e diga seu nome bem alto. Registrar os 

nomes da turma num cartaz e fazer a leitura coletiva dos nomes.  

3.  Desenvolver com os professores uma brincadeira com música que leve a criança a 

movimentar seu corpo, andando correndo, saltitando, marchando, deslizando, pulando 

ou dançando livremente.  Essa atividade visa o desenvolvimento equilibrado do 

indivíduo, apontando a influência recíproca entre corpo e mente, o que faz de nós um 

todo indissociável. Música: Criança de Jesus – Aline Barros; Brincadeira: O mestre 

mandou (correr, pular, rastejar). Fazer o registro da brincadeira e do nome da música 

no cartaz e ler coletivamente.  

4.  Canção com percussão corporal: O corpo é o mais completo brinquedo sonoro. Ele 

fornece infinitas nuances e entonações vocais, além de um amplo leque de 

possibilidades percussivas: palmas, mãos nas coxas, sapateio, estouro de bochechas etc. 

As crianças se deliciam com esse rico e divertido brinquedo, explorando-o sonoramente 

em si e em contato direto com objetos do ambiente. A canção escolhida para a 

realização da percussão corporal apresenta essa característica, instigando, sugerindo e 

convidando a criança a brincar com o corpo ouvindo a canção. Música: Quem sabe – 

Elvira Drummond.  

5. Parlenda: A aquisição da língua materna é um processo que tem início com o 

desenvolvimento da audição, ainda na vida uterina. Quanto mais lúdico for seu contato 

a linguagem, nessa etapa preliminar, mais espontânea e prazerosa será sua relação com 

a palavra. Trata-se a parlenda de um enunciado com função lúdica (e, ao mesmo temo, 
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pedagógica), reunindo em sua execução elementos rítmicos, linguísticos, motores, o 

que contribui de modo relevante para o desenvolvimento psicossocial da criança. Levar 

a parlenda (um, dois, feijão com arroz) escrita num cartaz. Ler com eles passando o 

dedo nas palavras. Analisar as palavras e classificar (alimentos e números) 

coletivamente. Ouvir a música da parlenda e cantar juntos. Identificar os versos da 

parlenda usando as figuras recortadas previamente de revistas. Brincar de marchar 

ouvindo a música da parlenda fazendo os gestos de soldado em fila. Relaxar ouvindo 

uma sinfonia de marcha Orquestra Sinfônica Brasileira e depois verbalizar quais os 

sentimentos que despertou ao ouvir aquele som  

6. Apresentar aos professores a canção da “Galinha do vizinho” em ritmo de marchinha. 

Ouvir a música. Escrever a canção num cartaz, ler com as crianças apontando sempre 

para onde se está lendo. Cantar encenando a quantidade com os dedinhos. Propor para 

desenvolver a brincadeira do “ovo choco” para que verbalizem o comando da 

brincadeira: Ovo choco! Está fedendo! Onde eu coloco? No lixeiro! Pedir para 

verbalizar junto com a professora o comando para se familiarizarem para em seguida 

começar a brincadeira.) 

7. Ouvir e cantar a música “Os ratinhos” (coleção Dia-a-dia do professor) e depois encenar. 

Dividir a turma em grupos de seis professores para representarem a música brincando 

de dramatizar. Depois da dramatização, pedir para verbalizarem as respostas das 

perguntas feitas pelo professor fazendo uma interpretação oral da música. Classificar 

seus elementos usando figuras (rato, sofá, órgão dos sentidos). Identificar as 

classificações registrando os nomes e verbalizar.  

8. Alimentação saudável: O que mais gostam de comer? Registrar num cartaz 

coletivamente listando os itens e expor na sala para futuras consultas, classificação e 

identificação com figuras. Apresentar a cesta de frutas, legumes e verduras para 

explorarem o que tem na cesta. Ouvir a música “Toda comida boa” (palavra cantada). 

Observar quais os alimentos falados na música têm na cesta e verbalizar o nome bem 

alto. No final brincar a brincadeira das frutas (consiste em bater palma só quando ouvir 

o nome de frutas).  

9.  Conhecendo o corpo: Ensinar a criança a nomear as partes do corpo e expressar seus 

sentimentos através da dança. Ouvir a música com atenção e ensaiar os movimentos. 

Após realizar todos os movimentos que diz a música e mostrar a parte do corpo que é 

cantado. Música: Dancinha do corpo (A turma do seu Lobato v. 3) Brincadeira: 

reconhecendo as partes do corpo (em duplas sentados de frente para o outro e ir 
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verbalizando o nome da parte do corpo que é dita e tocar com a mão (cabeça, pé, 

orelha). Registrar o nome da música no cartaz e elaborar com eles coletivamente, 

registrando num cartaz as regras da brincadeira, e ler coletivamente com eles (sempre 

usando a letra manuscrita maiúscula, organizando o texto conforme a organização da 

estrutura textual deste gênero).  

10. Canção socializadora: A música pode ser uma grande aliada na tarefa de socializar a 

criança. A alegria natural de quem vivencia a música, o prazer de escutá-la ou cantá-la 

ou, ainda, movimentar-se predispõe a criança a compartilhar essa experiência, além de 

oportunizar interagir com outras crianças, aprendendo a ver o outro. Incluímos uma 

canção onde os pequenos possam compartilhar um brinquedo. A música deverá ser 

vivenciada com a participação de um brinquedo, que deverá visitar cada criança. Uma 

a uma terá sua vez de manusear o objeto enquanto todo o grupo canta a canção. A ação 

de passar o objeto para o colega (a princípio com alguma relutância) é uma conquista 

significativa, visto que ocorre, através desse gesto, a percepção da presença do outro 

vinculada a ideia de partilhar o brinquedo com o colega. Música: O totó – Elvira 

Drummond.   

11. Canção de despedida: É uma canção de rotina, assim como a acolhida. Ela sinaliza para 

as crianças que chegou o momento final da aula. É sugerido que seja sempre a mesma 

canção.  Essa canção de despedida deve manifestar atitude de afeto e carinho, 

demonstrar alegria, entusiasmo e desejo de reencontrar a criança, motivando-a para o 

próximo encontro. Para cantar a canção sugere-se que faça uma roda onde todos irão 

cantar e realizar movimentos de despedida. Música: Vai terminar – Debora Munhoz  

 Apreciação musical: Por fim, neste último encontro sugerimos uma apreciação musical, 

onde a criança será exposta a uma diversidade de gêneros, estilos, timbres, instrumentos que 

oportunize a ela ampliar seu universo sonoro e possibilite também experiências estéticas que 

sensibilizam e transformam. As crianças, nesta fase, mostram-se abertas e flexíveis à 

diversidade, ao contrário dos adultos que oferecem resistência a determinados gêneros 

musicais. O espaço de apreciação musical também poderá incluir repertório sugerido pelos 

pais, oportunizando ao grupo compartilhar as experiências individuais, ou seja, aquilo que é 

ouvido em casa por um, passa a ser ouvido na escola por todos. Música: Cai, cai, balão – 

Villa-Lobos – uma breve história sobre o compositor e em seguida ouvir a música. Para a 

brincadeira, será distribuído balões coloridos entre os participantes. Na parte A, seguram o 

balão na mão (preso por um pequeno cordão) e balançam de um alado para o outro, 

acompanhando o pulso da peça. Na parte B, jogam o balanço para o alto e tentam apanhá-
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lo.  
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Resumo 

A Interpretação Ambiental é uma ferramenta, que quando bem utilizada, é capaz de sensibilizar e 

despertar nas pessoas a reflexão e a leitura crítica do contexto, colaborando com a transformação 

socioambiental, provocando tomadas de decisões positivas frente aos problemas ambientais, além de 

ser um forte aliada da Educação Ambiental. Apesar de incipiente no Brasil, a Interpretação Ambiental 

é uma atividade que vem se mostrando relevante à temática das causas ambientais. No âmbito da 

Educação básica, pode ser utilizada de forma eficaz na formação ambiental do aluno, mas para que 

a mesma seja eficaz na formação ambiental do aluno, primeiramente é preciso formar 

ambientalmente nossos docentes. Nesse sentido, o presente projeto tem como objetivo contribuir 

com a formação ambiental dos docentes do ensino básico do município de Cáceres, através do 

planejamento e execução de uma oficina, utilizando como via metodológica a Interpretação 

Ambiental. A Metodologia utilizada para a realização do projeto será a pesquisa-ação, desenvolvida 

através de uma oficina com carga horária total de 40 horas, sendo 4 horas presenciais e 36h de 

atividades não-presencial orientada, tendo como público alvo 10 docentes do ensino básico do 

município de Cáceres. Ao final espera-se que a Interpretação Ambiental como via metodológica 

possa contribuir de forma eficaz com a formação ambiental dos docentes. 

 

Palavras Chave: Interpretação Ambiental. Cultura Ambiental. Docentes. 

 

Revisão de Literatura 

No último século, a busca desenfreada pela produção e consumo, expôs o planeta a um 

profundo desequilíbrio ambiental, expondo uma grande parte da população mundial a 

condições de vida subumanas, na busca pela mudança desse cenário, coube a escola uma 

parcela dessa responsabilidade através da Lei 9.795 de 27 de abril 1999, que estabelece 

diretrizes para o seu desenvolvimento. No art. 2º explicita que “a educação ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não 

formal” (BRASIL, 1999). 

Diante disso nos perguntamos até que ponto as escolas e os docentes estão preparados para 

trabalhar as questões ambientais? Não é novidade a carência de formação docente no Brasil, 

quando partimos para a formação na área ambiental se torna mais crítica ainda, ideia 

comprovada pela pesquisa de Carvalho e Herrera (2016), que constatou a carência de 

formação dos professores na área ambiental, explicadas pelas práticas tradicionais e 

conteudistas.  
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Ainda na concepção dos autores se a escola não considerar uma postura crítica e reflexiva, 

não conduzirá um aluno a um nível de interpretação das questões ambientais, socioculturais 

e econômicas, ou seja, a educação acabará sendo reproduzida pelo modelo cruel capitalista 

que estimula o consumo exagerado, que reproduz a segregação social. 

Nesse contexto, é necessário refletir sobre o papel da escola e dos docentes na formação da 

cultura ambiental dos estudantes, e para, além disso, buscar formas de reverter à situação. 

Assim, esta realidade pode começar a ser mudada através de programas e projetos de 

formação docente, que considere seus anseios e expectativas. As formações precisam partir 

do diálogo horizontal, e considerar os diferentes saberes.  

Desta forma, o presente projeto se justifica, devido à necessidade de fomentar atividades de 

que promovam a cultura ambiental dos docentes, pois só poderão transformar quando forem 

transformados. No contexto da Educação Básica a Educação Ambiental pode ser utilizada 

de forma eficaz na formação ambiental dos alunos através da Interpretação Ambiental como 

via metodológica, mas para que a mesma seja eficaz na formação ambiental do aluno, 

primeiramente é preciso formar ambientalmente nossos professores.  

Neste contexto a Interpretação Ambiental se apresenta como uma técnica holística, nova, 

agradável e relevante, que tem a intenção de desenvolver nos professores a sensibilidade 

ética e estética em relação às questões ambientais.  

A formação continuada através da Interpretação Ambiental deve provocá-los de tal forma, 

que os despertem a criar conexões interiores com o ambiente interpretado, assim saberão por 

que um local é único e o que isso significa para ele. Em suma, eles serão capazes de criar 

significado. 

 Ao criar significado poderá desenvolver um “ingrediente inestimável” a paixão por ensinar 

ao ar livre. Ao criar essa paixão terá mais autonomia para sensibilizar os alunos sobre a 

importância da preservação e conservação do ambiente, e despertá-los a reflexão e a leitura 

crítica do contexto, colaborando com a transformação socioambiental, provocando tomadas 

de decisões positivas frente aos problemas ambientais. 

A Interpretação Ambiental, na maioria das vezes está associada as “trilhas interpretativas”, 

porém vai além e pode estar presente em atividades como: caminhadas pelo bairro e no 

próprio pátio da escola. Demonstrando nessa caminhada os aspectos, históricos, culturais e 

os problemas ambientais presente no bairro e na escola, e partir dessa reflexão buscar meio 

de transformação desta realidade. 

Outra opção é trabalhar uma trilha que interprete outros aspectos da sociedade, como por 

exemplo, o funcionamento de uma fábrica. Na visita à fábrica demonstrar os aspectos de 
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higiene, manutenção, organização e cooperativismo entre funcionários que pode ser 

utilizado na educação.      

Ainda neste enfoque, outra opção menos comum, mas não menos importante é a IA em sala 

de aula, o professor pode construir juntamente com os alunos uma trilha que toda a escola 

possa estar utilizando para desenvolver a IA de forma participativa, satisfatória e envolvente. 

Assim, a Educação Ambiental, quando usada de forma sensibilizadora no desenvolvimento 

de uma atividade de IA, torna-se um poderoso instrumento de modificação de atitudes e 

reflexão de valores de docentes e estudantes. 

Nesse sentido, apresentamos a seguir os antecedentes históricos da Interpretação Ambiental 

em diferentes visões e vertentes. 

No dicionário “Aurélio” (Ferreira, 2018) “interpretar” significa: descrever, dar a uma coisa 

este ou aquele significado, e um “intérprete” é aquele que traduz, é encarregado de declarar, 

de dar a conhecer as vontades, as intenções. 

 No dicionário básico de filosofia de Japiassú e Marcondes (1996), interpretação vem 

do latim interpretativo, que é a explicação do sentido de algo, a reconstrução de um 

pensamento ou texto cujo sentido não é imediatamente claro. 

 A palavra Interpretação tem uma ampla gama de significados, dependendo do 

contexto ao qual o indivíduo está inserido, este será o sentido que o mesmo agregará a 

palavra. Até agora, muitos autores emitiram seus critérios sobre o que é Interpretação 

Ambiental, entre eles podemos citar: Tilden (1957), Ham (1992), Micaldas (2004), Egydio 

(1999), Ward (2003), Ximenes (2015), Carvalho e Herrera (2007, 2016). Portanto, não existe 

uma definição única e, pelo contrário, existem muitas, cada uma com abordagens diferentes.  

 Considerado o pai da Interpretação Freeman Tilden, em seu livro Interpretando o 

nosso Patrimônio, publicado em 1957, foi um dos primeiros escritores a dar uma definição 

de Interpretação, tendo como objeto os Parques Florestais Yosemite e Grand Canyon, 

localizados nos Estados Unidos. Na concepção de Tilden (1957), a interpretação se configura 

como uma ferramenta que cria conexões entre as pessoas e os lugares, que vai além da 

simples informação, envolve a transmissão de uma mensagem significativa. Ainda hoje, seu 

trabalho, é considerado um ponto de referência inspirador para todos os profissionais que 

trabalham no campo da Interpretação Ambiental e Cultural. 

 Para Ham (1992) a IA envolve a tradução por parte do monitor/professor da 

linguagem técnica de termos e ideias empregada na ciência natural, para que as pessoas, em 

geral, não cientistas, possam facilmente compreender as ideias e termos que permeiam 

ciência natural. 
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 Para Ward (2003) a Interpretação Ambiental é um processo de criação de significado 

dentro de um indivíduo, independentemente do ambiente interpretado, não importa que esse 

ambiente seja o quintal da sua casa, o seu bairro, um pico distante de uma montanha ou um 

parque florestal. O que importa é provocar nas pessoas reflexões através dos seguintes 

questionamentos: por que esse lugar é único?" E "o que esse lugar significa para mim?". 

Quando o significado é criado, esse lugar se tornará “delas” e elas tomarão medidas para 

preservá-lo e protegê-lo. 

 De acordo com Micaldas (2004 p.7), “o ato de interpretar e traduzir as informações 

presentes no ambiente, numa linguagem não acessível a todos, a princípio. Essas 

interpretações são apresentadas por um professor, ou guia para as pessoas que constituem o 

grupo por ele formado e conduzido”. 

 Na concepção de Egydio (1999), a interpretação ambiental atua na transformação da 

percepção do sujeito em relação à maneira de compreender o meio ambiente por meio da 

utilização de palavras de fácil entendimento aos visitantes sobre os mais variados aspectos 

relacionados ao meio ambiente, o que torna a interpretação ambiental a via mais apropriada 

para interpretar a natureza e, desta forma, provocando a reflexão das questões ambientais de 

maneira diferente. 

Ainda neste enfoque, Ximenes (2015), ressalta a importância da IA fundamentada numa 

perspectiva crítica: 

A interpretação ambiental está além dos projetos pontuais em trilhas e centros de visitantes, 

não termina após a experiência vivida em contato com a natureza. O princípio da atividade 

é possibilitar uma abordagem crítica das relações existentes entre educação, sociedade, 

trabalho e natureza, que leve a uma reflexão sobre o seu papel na sociedade e a capacidade 

de utilizar os aprendizados para agir em situações do cotidiano. Assim, a interpretação 

ambiental pode ser trabalhada de maneira ampla, considerando todo o processo de 

comunicação e aproximação entre a unidade de conservação e a sociedade. (XIMENES, 

2015 p.94). 

 Além desses autores, em 2006, o Ministério do Meio Ambiente estabeleceu uma 

definição nacional para IA como “uma maneira de representar a linguagem da natureza, os 

processos naturais, a inter-relação entre o homem e a natureza, de maneira que os visitantes 

possam compreender e valorizar o ambiente e a cultura local” (MMA, 2006 p. 17). 

 Mais tarde, depois de mais uma década o ICMbio a conceituou, como: “um conjunto 

de estratégias de comunicação destinadas a revelar os significados dos recursos ambientais, 

históricos e culturais, a fim de provocar conexões pessoais entre o público e o patrimônio 
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protegido” (ICMBio 2018 p.16). 

 Nas concepções de IA referenciadas acima, observamos que esta não se configura 

apenas na simples transmissão de informações, mas busca criar conexões entre as pessoas e 

os lugares, preocupa-se em sensibilizar, desenvolver valores e sentimentos de pertencimento 

do homem com a natureza. 

 Neste cenário, partimos do pressuposto de Carvalho (2007), e de Carvalho e Herrera 

(2016) que ousaram ir além à perspectiva da Interpretação Ambiental, pois propõe a 

Interpretação Ambiental como estratégia metodológica para contribuir com a formação 

Ambiental dos docentes, visto que é uma proposta de estratégia de superação frente às 

práticas tradicionais. Neste sentido definem a interpretação ambiental como: 

Aquela atividade educativa que requer ser orientada metodologicamente, com o fim de 

revelar os significados e os valores que os objetos, fenômenos e processos que fazem parte 

do patrimônio cultural e natural da humanidade, têm para os seres humanos, a fim de que 

estes tenham uma percepção holística e integradora da realidade e convertam ações negativas 

do homem sobre o meio ambiente, em ações positivas, que permitam uma convivência 

harmoniosa entre a natureza e a sociedade. (CARVALHO, 2007 p. 39). 

Diante disso, este projeto se diferencia por aplicar a Interpretação Ambiental como via 

metodológica na formação docente, ressalta-se ainda, seu caráter inovador, pois essa 

proposta de metodologia é incipiente dentro do campo da investigação das questões 

ambientais. 

Objetivo geral: 

Contribuir com a formação ambiental dos docentes do ensino básico do município de 

Cáceres, através do planejamento e execução de uma oficina, utilizando como via 

metodológica a Interpretação Ambiental. 

Objetivos específicos: 

Apresentar a Interpretação Ambiental como uma ferramenta para construção crítica 

das questões ambientais. 

Demonstrar maneiras de trabalhar as questões ambientais através da Interpretação 

Ambiental, utilizando como ferramenta trilhas interpretativas.  

Para atingir os objetivos traçados acima, serão executadas as seguintes metas:  

 

Meta: 1 

Leitura e discussão permanentes, por parte da equipe executora, de textos que tratam 

da Interpretação Ambiental. 
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Período de execução: mês de junho de 2020. 

Atividades: 

Encontro quinzenal, com duração de 2h cada encontro, para leitura e discussão dos 

textos sobre as questões ambientais e a Interpretação Ambiental. 

 

Meta: 2 

Conhecimento e entendimento, por parte da equipe executora, das relações sociais, 

históricas, ambientais e educativas da comunidade atendida. 

Período de execução: mês de julho de 2020. 

Atividades: 

Encontro quinzenal, com duração de 2h cada encontro, para leitura e discussão dos 

aspectos sociais, históricos, ambientais e educativos do município de Cáceres. 

 

Meta: 3 

Planejamento, por parte da equipe executora, das atividades a serem oferecidas na 

Oficina.  

Período de execução: mês de agosto e setembro de 2020. 

 

 

Atividades: 

Encontros quinzenais, com duração de 2h cada encontro, para elaboração do material 

didático a ser utilizado na execução da Oficina. 

 

Meta: 4 

Entrega de convites as escolas e inscrição dos docentes interessados em participar 

da oficina, poderão se inscrever na oficina qualquer professor da Educação Básica que tenha 

afinidade pelo tema. 10 vagas. 

Período de execução: mês de outubro de 2020. 

Atividades:  

Duas visitas quinzenais, nas escolas do município com duração de 2h cada visita, 

para entrega de convites nas escolas da rede pública de Cáceres que trabalham com o Ensino 

Básico. 

 

Meta: 5 
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Execução da Oficina, com duração de 4h. 

Período de execução: mês de novembro de 2020. 

Atividades: 

1. Recepção e apresentação do grupo de professores e da equipe executora. 30(min) 

2. Discussão, apoiada no amplo diálogo, sobre as questões ambientais e a Interpretação 

Ambiental (1h). 

3. Caminhada pela trilha do Horto Florestal Michelle, localizado nas dependências do 

Instituto Federal de Mato Grosso Campus Cáceres. (2h). 

4. Avaliação da oficina, por parte dos professores, através da aplicação de questionário. 

(30min). 

 

Meta: 6 

Aplicação de atividades não-presencial orientada (36h). 

Período de execução: mês de dezembro e janeiro de 2020. 

Atividades: 

Disponibilização e recebimento por meio de e-mail e do Google formulários das atividades 

não presenciais orientadas. 

Conforme argumentam Carvalho e Herrera (2016), a Interpretação Ambiental como 

via metodológica é uma ferramenta inovadora e competitiva frente às práticas tradicionais 

de ensino, constitui-se numa via metodológica fundamental para mudar a realidade dos 

docentes, pois é um processo subjetivo que ocorre entre o ser humano e o meio ambiente, 

através de mecanismos perceptivos, afetivos e cognitivos em que cada indivíduo, percebe, 

reage e responde as agressões impostas ao meio ambiente. Assim é possível que o docente 

perceba e reconheça, a partir de uma perspectiva crítica, o contexto ao qual está inserido. 

Espera-se que as atividades previstas neste projeto possam sensibilizar os docentes 

sobre a importância da conservação do meio ambiente, sobretudo do Bioma Pantanal e, mais 

que isso, possa levar a mudança de atitudes, muito embora somos cientes do quão isto é 

difícil. 

Ademais, o intuito é provocá-los para incluir a Interpretação Ambiental como parte 

da metodologia de ensino-aprendizagem em suas práticas de ensino, para que professores e 

estudantes possam identificar, prevenir e propor resolução de problemas ambientais no 

espaço em que vivem. Além disso, esperamos que possa levar a mudança de atitudes 

despertando o espírito cidadão. 

Finalmente, divulgar as ações deste projeto por meio de resumos em congressos e artigos em 
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periódicos. 

 

Metodologia 

Essa Pesquisa-ação (Thiollent, 2018) será desenvolvido através de uma oficina, com 

carga horária total de 40 horas, sendo 4 horas presenciais e 36h de atividades não-presencial 

orientada. A oficina será oferecida nas dependências da Escola e terá como público alvo um 

grupo de 10 professores atuantes no ensino básico. 

A prática pedagógica adotada na execução da oficina será inclusiva, dialógica e 

processual envolvendo temáticas atuais e históricas relativas às questões ambientais. 

Apresentação da Interpretação como via metodológica é uma alternativa para subsidiar e 

nortear o trabalho do professor em sala de aula principalmente no que tange a superação dos 

problemas ambientais locais.  

As atividades da oficina serão desenvolvidas seguindo o roteiro abaixo: 

1. Recepção dos professores nas dependências da escola. Nesta etapa os docentes 

serão convidados a se apresentarem através de uma dinâmica. Tempo de duração: 30 

minutos. 

2. Breve apresentação por parte da equipe executora do que é a Interpretação 

Ambiental e sua importância no enfrentamento dos problemas ambientais. Nesta etapa, os 

docentes serão convidados a expor os principais problemas ambientais enfrentados na cidade 

de Cáceres. A equipe executora finalizará apresentando as técnicas de Interpretação 

Ambiental que podem ser utilizadas pelos docentes em sala para a superação dos problemas 

ambientais. Tempo de duração: 1h. 

3. Caminhada por uma Trilha Interpretativa no Horto Florestal Nesta etapa serão 

desenvolvidas atividades: 

1ª Parada 

Atividade: História do Horto e sua importância na manutenção da biodiversidade 

pantaneira. 

Objetivo:  

Problematizar a ocupação do solo ao longo do tempo e o contexto sócio histórico 

sobre a ocupação do local. 

Metodologia: 

 Introdução de uma discussão socioambiental sobre o gerenciamento e a ocupação 

do solo ao longo do tempo, dos recursos hídricos, poluição da água, ar, solo e a importância 

dos fragmentos florestais para a manutenção da biodiversidade. 
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Orientar os docentes a sentirem a mudança de temperatura do meio urbano para um 

espaço de mata e explicar que a floresta cria as condições necessárias para a formação de um 

microclima, promovendo sombra e retendo umidade. 

Enfatizar a importância de construir espaços de áreas verdes no ambiente urbano 

como forma de criar áreas de lazer e melhorar qualidade de vida da população. 

Recursos didáticos: Planilha para ser preenchida, disponibilizada pela equipe 

executora, sobre a importância do Horto Florestal. 

Avaliação: Análise e observação da percepção ambiental; 

                  Análise do diálogo com os colegas e professores. 

 

2ª Parada 

Atividade: Silêncio da Natureza 

Objetivo:  

Aprender a desfrutar do silêncio da natureza 

Metodologia:  

Orientar os docentes a perceberem os sons do ambiente. Identificar quantos sons 

está sendo ouvidos; a direção de cada som ouvido; de onde vêm os sons; a altura (agudo ou 

grave) e a intensidade (volume). 

Respirar e acalmar, fechar os olhos e ouvir os sons da mata. Refletir sobre quais 

sentimentos os sons causam no corpo (poesia, alegria, tranquilidade, impaciência e 

ansiedade). 

A identificação da localização do som no espaço requer uma dose de atenção em 

relação a um som específico. Isso nos remete à leitura que um cego faz do ambiente em que 

vive, a partir dos sons que ouve; 

Introdução de uma discussão sobre a importância dos espaços naturais na criação do 

bem-estar físico, mental e espiritual. 

Recursos didáticos: Planilha para ser preenchida, disponibilizada pela equipe 

executora, sobre as potencialidades da trilha. 

Avaliação: Análise e observação da percepção ambiental; 

                  Análise do diálogo com os colegas e professores. 

3ª Parada 

Atividade: Tonalidades de verde 

Objetivo:  

Aprender a diferenciar através de uma percepção atenta, cuidadosa e detalhada as 
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diferentes tonalidades de verde. 

Metodologia:  

Orientar cada um dos docentes, para que em silêncio, conte mentalmente os 

diferentes tons de verde que encontra nos arredores da trilha. Então, eles serão convidados a 

escrever um parágrafo sobre o que foi aprendido, apreciado, sentido e vivido durante a 

experiência. 

Vários parágrafos serão lidos e a diferença entre ver/olhar e admirar será enfatizada.  

Introdução de uma reflexão em grupo sobre a ressonância social e a política que a 

técnica pode estimular.  

Recursos didáticos: Planilha para ser preenchida, disponibilizada pela equipe 

executora, sobre as cores observadas na trilha. 

Avaliação: Análise e observação da percepção ambiental; 

                   Análise do diálogo com os colegas e professores. 

 

5. Avaliação da oficina, por parte dos professores, através da aplicação de questionário. 

(30min). 
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OFICINA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM EM DESTAQUE NA AVALIAÇÃO  

 

Edione Teixeira de Carvalho 

 Silvia Diamantino Ferreira de Lima 

 Simoni Pereira Borges 
 

 

Resumo 
 

A oferta desta oficina tem como objetivo desenvolver formação docente com embasamento teórico 

metodológico acerca da avaliação na alfabetização, buscando potencializar as práticas avaliadoras e 

as aprendizagens significativas no processo de aquisição e compreensão do sistema de leitura e 

escrita (crianças entre 6 a 8 anos). A temática é de extrema relevância para a formação dos 

professores, uma vez que a avaliação escolar impacta no processo de ensino aprendizagem, sendo o 

meio de definir o sucesso ou o fracasso das crianças. Dessa forma, é preciso conhecer os conceitos 

que fundamentam a alfabetização e a avaliação, assim como compreender os instrumentos de 

avaliação pertinentes e capazes de colaborar com a construção do saber das crianças. A avaliação é 

uma ferramenta importantíssima no processo educacional, contudo quando não compreendida pode 

causar danos irreparáveis na educação e nas pessoas que vivenciam essas práticas, fator que evidencia 

a relevância da temática proposta. Com a oficina pretende-se oportunizar momentos de trocas de 

saberes e práticas sobre avaliação, podendo assim relacionar teoria e prática, além de refletir sobre 

os conceitos que contribuirão com a práxis pedagógica dos docentes. 

 
Palavras Chave: Avaliação da aprendizagem, Alfabetização, Formação continuada. 

 

Revisão de Literatura 

 

Esta proposta de oficina faz parte de um conjunto de atividades de extensão proposta 

pelo Mestrado em Ensino UNIC/IFMT, com função de oferecer suporte aos professores da 

rede de ensino, capacitando-os a partir da oferta de Formação continuada. Entende-se que a 

partir dessa oferta é possível possibilitar aos professores momentos de reflexões e 

capacitações acerca da temática educacional, sobretudo a respeito de uma temática que se 

constitui um grande desafio educacional. Dessa forma, observando o cenário brasileiro e 

local, percebeu-se que a avaliação é um tema sensível, o qual requer atenção especial, 

principalmente na alfabetização. Assim, a proposta é trabalhar a oficina Avaliação da 

aprendizagem na alfabetização, cujo objetivo é desenvolver formação docente oferecendo 

embasamento teórico metodológico acerca da avaliação na alfabetização, buscando 

potencializar as práticas avaliadoras e as aprendizagens significativas no processo de 

aquisição e compreensão do sistema de leitura e escrita.   

Percebe-se que no dia a dia da escola, especialmente nas classes de alfabetização, os 

professores têm dificuldades em realizar uma avaliação qualitativa, a qual contribui com o 

ensino. E quando isso não acontece, cabe observar que as crianças também perdem, pois não 

é possível identificar, reconhecer e melhorar as práticas das escolas sem acompanhar e 
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avaliar a aprendizagem. 

Visando ampliar as discussões acerca do tema fundamenta-se o conceito de 

alfabetização, coadunando com as ideias de Soares (2014, p. 33).  

 

Alfabetizar é propiciar condições para que o indivíduo – criança ou adulto – tenha 

acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só de ler e escrever, enquanto 

habilidade de decodificação e codificação do sistema de escrita, mas sobretudo, de 

fazer uso real e adequado da escrita com todas as funções que ela tem em nossa 

sociedade e também como instrumento de luta pela conquista da cidadania. 

 

Dessa forma, é importante explicitar que há uma defesa intensa da alfabetização com 

contexto, a qual propicia ao educando construírem conhecimentos importantes para a vida 

humana. A alfabetização é fator de grande relevância para os estudantes atuarem com 

autonomia, participação, decisão, fazendo valor os saberes construídos e/ou produzidos ao 

longo do processo educacional.   

Neste processo defende-se as ideias de avaliação da aprendizagem por desempenho 

acadêmico, acompanhamento processual tendo como parâmetros de concepção de avaliação 

formativa, que tem foco em valorizar o acompanhamento do desenvolvimento e da 

aprendizagem de forma a fornecer intervenções e mediações que contribuam com melhor 

desempenho de cada estudante.    

Sobre esta premissa usaremos como aporte teórico aos antecedentes históricos sobre 

avaliação da aprendizagem Allal (1986), Villas Boas (2014), Luckesi (2011), Hoffmann 

(2003), Perrenoud (1998) e Vasconcellos (2007). Estes teóricos possuem como pontos 

convergentes uma avaliação mediadora/formativa e que, portanto, é focada nos avanços 

sobre a aprendizagem do estudante, considerando-o como um indivíduo único que constrói 

sua aprendizagem. Para isto as mediações e intervenções dos professores devem estar 

apoiadas nas avaliações diagnósticas e formativas para compreender o que já conquistou 

(desenvolvimento) pontuar o caminho da aprendizagem e os pontos de desafios e conflitos.  

Sendo assim a, avaliação deixa de ser uma maneira de mensurar e classificar os 

estudantes atribuindo notas para ser um instrumento de acompanhamento para as ações 

docentes.      

Ademais, nas salas de alfabetização a avaliação mediadora/formativa converge em 

recursos que garantem dados para averiguar as conquistas individuais dos alfabetizandos e 

constitui-se em bases de dados qualitativos para dar suporte à tomada de decisões do 

professor sobre recursos, métodos e materiais que devem ser utilizados para conquistar o 

melhor resultado possível, considerando as diferenças nos tempos de aprendizagem de cada 

aluno, bem como o respeito às diferenças e necessidades específicas. O foco é a conquista 
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e caminhos do desenvolvimento de cada estudante, compreendendo-os como sujeitos da 

aprendizagem.  

Participantes: 

 

Os participantes da oficina serão os professores pedagogos das series iniciais da 

educação (salas de alfabetização) que se inscreverem no curso.  

 

Carga Horária:  

 

A proposta é certificar 20 horas de oficina com atividade de leitura de textos, discussão 

em vídeo e práticas de alfabetização.  

 

Objetivo geral: 

➢ Desenvolver formação docente oferecendo embasamento teórico metodológico 

acerca da avaliação na alfabetização, buscando potencializar as práticas avaliadoras 

e as aprendizagens significativas no processo de aquisição e compreensão do sistema 

de leitura e escrita (crianças entre 6 a 8 anos). 

Objetivos específicos: 

➢ Ampliar o conhecimento sobre avaliação da aprendizagem como importante 

ferramenta de acompanhamento e histórico do aprendizado do estudante. 

➢ Contribuir com as práticas de alfabetização construtivistas como opções 

metodológicas mais recorrentes para os sistemas de ensino. 

➢ Identificar os instrumentos de avaliação da aprendizagem que contribuem para 

efetivação do processo ensino-aprendizagem. 

➢ Melhorar as práticas de registro e interpretação de dados construídos a partir dos 

instrumentos propostos. 

Aprimorar o uso das práticas avaliativas da aprendizagem na produção de registros que 

enfoquem sobre o desenvolvimento do estudante e não nas dificuldades. 

 

Metodologia: 

 

Para a realização deste projeto serão oferecidas oficinas organizadas na modalidade 

EAD, visando assegurar que professores de diversas escolas participem. Os encontros serão 

gravados na plataforma YouTube e os materiais disponibilizados no sistema AVA ou e-mail, 

onde acontecerão interações e acompanhamento das professoras responsáveis por mediar o 

processo de aprendizagem na oficina. Os encontros virtuais serão quinzenais, com interação 

instantânea ou acesso posterior, pois todo o material ficará gravado na plataforma, podendo 
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ser acessado a qualquer momento. As orientações e interlocuções com as instrutoras da 

oficina serão realizadas na plataforma, não existindo nenhum momento presencial. Por isso 

todo o material será rigorosamente produzido e os prazos estabelecidos para interlocução 

dos trabalhos deverão ser cumpridos rigorosamente.  

Serão oferecidas aos professores gravações de 06 vídeos e uma apostila de 

aproximadamente 60 páginas com suporte teórico sobre a temática. Além disso, serão 

disponibilizados materiais de suporte, tais como textos, slides, os quais estarão disponíveis 

na plataforma ou no e-mail.    

Para organizar o curso serão divididas temáticas conforme descrito a seguir:  

Encontro 01 - Conceitos de alfabetização - gravação de uma live com uma apresentação 

conceitual das concepções de alfabetização – Simoni Pereira Borges. 

Encontro 02 - Conceito de avaliação da aprendizagem escolar - gravação de uma leve 

com uma apresentação conceitual das concepções de avaliação da aprendizagem – Silvia 

Diamantino. 

Encontro 03 - Instrumentos avaliativos /escolha metodológicas - vídeo explicativo com 

uma discussão acerca dos instrumentos de avaliação e as decisões metodológicas para 

contemplar uma alfabetização significativa e com bons resultados na aprendizagem dos 

alunos – Simoni Pereira Borges. 

Encontro 04 - Interpretação dos resultados de aprendizagem - vídeo com proposta de 

interpretação de dados avaliativos na alfabetização - Silvia Diamantino 

Encontro 05 - Uso dos resultados para planejamentos de novas intervenções/mediações 

- vídeo propondo um planejamento de aula para trabalhar as deficiências apontadas na 

avaliação da aprendizagem – Simoni Pereira Borges.  

 Encontro 06 - Atividades práticas - propor elaboração de atividades avaliativas para os 

alunos da alfabetização, visando contemplar todas as temáticas discutidas ao longo do curso 

– Silvia Diamantino 

Os 06 encontros serão gravados pelos mestres em ensino, com duração de aproximadamente 

30 minutos, momento em que serão apresentadas as temáticas relevantes a formação dos 

professores.  

Será oferecida uma apostila com a proposta do curso, critérios de participação, avaliação da 

aprendizagem e fundamentação teórica sobre avaliação na alfabetização. Esse material será 

disponibilizado aos alunos via e-mail. 

As atividades práticas propostas no encontro 06 deverão ser realizadas com crianças de 06 a 

08 anos, visando testar os saberes discutidos durante o curso. Após essa aplicação cada 
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cursista deverá apresentar um relatório individual, com descrição da aprendizagem e 

experiência nesta prática. Este instrumento servirá como instrumento avaliativo da oficina. 
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OFICINA DE MÁSCARAS NA SALA DE AULA: CRIAÇÃO DE MÁSCARAS NA 

AULA DE ARTES  

 

 José Serafim Bertoloto 

 Kênia Paula de Almeida Moraes dos Anjos 

 Professora Ma. Fabiane Krolow 

 

 

Resumo 

 
Desenvolvimento de uma pesquisa para apresentar e estimular nos alunos a curiosidade de suprir as 

necessidades de aprendizagem do conhecimento da expressão artística intermédio das máscaras. 

Objetivo de criar e produzir Máscaras artesanais, aplicando uma metodologia pedagógica com 

técnicas várias de forma manual, no desenvolvimento da criatividade através de uma produção 

plástica no reaproveitamento de materiais descartados. Os trabalhos em papietagem, argila (massas 

moldáveis), atadura gessada, que serão executados com a dinâmica de grupo, contando um pouco da 

trajetória, da história e cultura da humanidade. 

 

 

Palavras-chave: Máscaras Artesanais. Aprendizagem. Ensino. Técnicas Variadas. Criatividade. 

 

 

Introdução 

Como sendo artista plástico e com experiência como professor de arte do ensino 

médio e da graduação, desta forma a produção artística, o processo de criação nunca 

abandona o professor. 

Com este propósito, entender a finalidade da máscara, esse acessório utilizado para 

cobrir o rosto para diversos propósitos, lúdico, necessidade religioso, ou artístico na 

representação teatral.  

“Referem-se também à determinação de métodos educativos, ou seja, de trajetórias 

pedagógicas (com procedimentos técnicos e proposições de atividades) para os estudantes 

fazerem, apreciarem e analisarem os conteúdos de arte”. Ferraz e Fusari (1999 p.98-99). 

Sendo assim, os conteúdos da arte é a essência sine qua nom da educação na arte. 

Para Duarte Junior (1981, p.15-16). “À própria educação possui uma dimensão 

estética: levar o educando a criar os sentidos e valores que fundamentem sua ação no seu 

ambiente cultural, de modo que haja coerência, harmonia, entre o sentir, o pensar e o fazer”. 

A confecção de máscaras remonta desde o período antigo que já faziam máscaras 

para serem usadas em rituais religiosos, principalmente nas sociedades indígenas e africanas. 

A partir da Grécia antiga, a máscara passou a ser usada no teatro com o intuito de esconde a 

pessoa para dar lugar ao deus.  

A máscara tem uma importância vital e ritualística, é presença constante em festas 

populares e folclóricas, desta forma, no Brasil as pessoas e grupos culturais cultual e ainda 
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utilizam as vestimentas, as fantasias e as máscaras que promovem o sonho imaginário e os 

mitos.  

Com este proposito as atividades das aulas de Artes devem desenvolvem a 

criatividade e a sensibilidade em turmas do Ensino Fundamental. Esta proposta deve 

desenvolver máscaras de gesso como personagens e características psicológicas, 

relacionando cores e formas. 

Ao produzir as máscaras nos alunos o ideal deve se desenvolvido com os colegas, 

em que um deve elaborar o molde do rosto do outro e vise versa. Além do fazer artístico esse 

trabalho propõe um relacionamento/socialização em grupo, pois o estudo busca verificar os 

elementos de identificação do aluno com a sua produção artística, e que os elementos 

revelam e ocultam através da criação de máscaras e de textos produzidos a partir destes 

trabalhos. 

Desta forma pode definir que a máscara é um elemento de representação (teatro), que 

tem por finalidade, se caracterizar e dar vida a um personagem. Sendo assim, possibilita que 

um personagem, pode esconder o rosto daquele que a está usando, impedindo que seja 

reconhecido e, sendo assim, tem dupla função como incógnito e como segundo rosto. 

Como a avaliação será mensurada pela produção artístico cultural da criatividade, e 

da originalidade na criação, confecção e na utilização das máscaras. Criatividades 

perpassando os papéis e optando por criações em formatos variados e com materiais 

concretos com recursos viáveis, com possibilidades de descartes e baixo custo. 

Como vivência, são as inúmeras possibilidades de trabalhar os elementos das artes 

visuais, e que existe umas infinidades e a possibilidade de os alunos utilizar diferentes 

materiais para a confecção das máscaras e inovar e incrementar com tudo que a imaginação 

criar.   

Objetivo geral:  

O objetivo principal é criar e executar MÁSCARAS artesanais com a finalidade de 

estabelecer alguns parâmetros teóricos para o desenvolvimento da criatividade para integrar 

os saberes necessários para que o aluno possa ampliar seus conhecimentos e percepções 

estéticas e artísticas. 

Objetivos específicos:  

- Executar máscaras diferenciadas (papietagem e ou cartapesta, modelagem, atadura 

gessada) com o intuito de possibilitar uma linguagem plástica icônica de inspiração própria.  

- Desenvolver os elementos técnicos, poéticos e históricos do uso da máscara. 

- Incentivar novas formas de linguagens proposto pela oficina de máscara. 
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- Possibilitar a leitura de cores diferenciadas na representação das cores das máscaras.  

- Incentivo ao reaproveitamento de materiais descartados e a utilização de 

ferramentas de aproveitamento em casa e na escola. 

 

Metodologia 

 

A figura é o que a gente vê, compartilhando com a imagem e a representação o 

significado daquilo que o corpo emana, sendo no mundo. A figura representa a 

imagem do corpo ao outro, e nessa comunicação silenciosa reinam as personas, as 

máscaras sociais, a figura que a gente constrói de si para o mundo. O corpo é 

efêmero, a figura é eterna ao edificar sua imagem e sua representação” (DERDYK, 

1990, p. 3); 

 

As escolas possuem um papel essencial para a formação de cidadãos e do incremento 

de aspectos tidos como intelectuais e sensíveis. A arte é elemento imperativo para o ensino 

e a disciplina de Artes é reconhecida pela legislação brasileira como área de conhecimento 

– ela é tida como um componente curricular obrigatório para a educação básica (Lei n. 

9.394/96). 

O objetivo geral era apresentar o papel como material principal, como um meio em 

si mesmo, de mero suporte para um material de expressão artística. Aproveitando com 

criatividade e sustentabilidade, as atividades visaram ao reaproveitamento de materiais como 

papel usados, no dia a dia, em casa e nas escolas, mudando hábitos, e práticas antigas no 

sentido de construir um novo paradigma com a reutilização do papel. 

Neste sentido o artista popular é aquele que exerce sua arte intuitiva, ele inspira-se 

em lendas, crenças e costumes de sua região, mas, apesar disso, suas obras são artisticamente 

reconhecidas. Já o artesanato, é relacionado a peças consumidas de forma massiva, 

reproduzidas em grande escala, sem valor artístico. Os materiais usados para fazer artesanato 

são os mais viáveis economicamente, pois o custo final precisa também ser viável, é um 

meio de ganhar a vida. 

Técnicas escultóricas dentre as quais a modelagem e a reprodução de molde a fim de 

que cada participante possa produzir uma máscara. No processo da escultura são abordados 

fundamentos da estrutura tridimensional, a morfologia da máscara, métodos de reprodução 

em gesso, exploração de materiais e a técnica da papietagem. 

No Brasil, no México, no Portugal, na Itália na Espanha e em vários outros países da 

Europa, nas festas populares, os objetos e principalmente as máscaras, com papietagem e 

papel machê, é primordial materiais executados. No Brasil, onde mais encontramos peças de 

papietagem e papel machê, é no Carnaval, quando é amplamente usado nos carros alegóricos 
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e em adereços para fantasias. Muitos artistas modelam à mão seus trabalhos, o que confere 

a criatividade, qualidade e a fama dessa expressão. 

Na década de 70, com a redescoberta da fabricação artesanal de papel por artistas 

vários artistas brasileiros, europeus e norte-americanos. Com a sensibilidade ecológicos e 

pela luta da natureza os artistas buscam renovar os materiais reciclados de papel. Com este 

renovado interesse pelo papel artesanal fez com que a comunidade artística percebesse que 

o papel poderia ser usado muito além da maneira tradicional, não limitando ser apenas o 

apoio. (SCHMITZ, (2015, p.36) 

Aspectos práticos da construção da máscara em papel. O processo de criação e 

confecção da máscara artísticas com diferentes técnicas de modelagem a exemplo as de 

argila e atadura gessada. As diferentes máscaras cobrindo totalmente o rosto (neutra e 

expressiva), e as de metade do rosto e nariz.  

Ao realizar uma máscara tem um objetivo alcançado, seja uma metáfora, no sentido 

de cobrir o rosto todo para realidade, dessa forma “A busca é por um encontro com signos 

contextualizados, que extrapolam sentidos e criam narrativas conectadas. Qual máscara os 

artistas usam no seu processo de criação? Uma máscara neutra para ampliar a 

disponibilidade? ” (SOARES, p. 49) 

 

As máscaras e suas metáforas acompanham o homem desde os primórdios. 

Essencialmente relacionada com rituais e com o sagrado, as motivações 

antropológicas de empego das máscaras buscavam a imitação de elementos da 

natureza, celebrações de ritos de magia e combate de medos existenciais do 

homem primitivo. Enlaçadas ao teatro, as máscaras escondem a identidade pessoal 

do artista, sua expressão psicológica é reservada, e há a revelação da potência do 

corpo do ator. Na tentativa de compensar a inexpressão facial, as amplificações 

das ações corporais buscam traduzir a interioridade. (SOARES, 2012, p. 44-45) 

 

As escolas possuem um papel essencial para a formação de cidadãos e do incremento 

de aspectos tidos como intelectuais e sensíveis. A arte é elemento imperativo para o ensino 

e a disciplina de Artes é reconhecida pela legislação brasileira como área de conhecimento 

– ela é tida como um componente curricular obrigatório para a educação básica (Lei n. 

9.394/96).  

E reforçando o papel da arte educação, desta forma “Contextualizar é situar o 

conhecimento do próprio trabalho artístico, dos colegas e da arte como produto social e 

histórico, o que desvela a existência de múltiplas culturas e subjetividades. ” (PCN Artes, 

1998, p. 50). 

Os encontros serão fundamentados na discussão de alguns textos temáticos e na 

confecção de máscaras com diferentes técnicas (papietagem, modelagem, cartapesta e 
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atadura gessada). Na parte final, serão desenvolvidos jogos teatrais baseados no uso da 

máscara. Será realizado um fim de semana de imersão e pesquisa em um contexto externo à 

UFOP em data a ser definida juntamente com o grupo. Molde com atadura gessada sendo 

retirado do rosto do modelo.  

Valorizar o papietagem é uma maneira de acabar com a falsa ideia de que nas aulas 

de artes somente os materiais tradicionais podem resultar em bons trabalhos. 

Cartapesta/papel marchê 

O papel é um material barato e técnica fácil de manuseio de trabalho plástico. É 

preparado utilizando principalmente papel e trapos ensopados de um material ligante, tal 

como cola, cola de farinha ou outro adesivo que, no entanto, é utilizado de uma forma 

moderada, por razões técnicas e de trabalho para pequenos objetos, tais como máscaras ou 

semelhante, é melhor usar papel absorvente disponível em lojas de arte e papelaria, 

embebidas com cola à base de água. Os fabricantes de carrinho de carnaval, por outro lado, 

usam a técnica do papel, o que permite grandes realizações.  

Papietagem  

Papietagem é uma técnica manual, feita com papéis rasgados em tiras colados sobre 

um molde, até que tome o formato desejado. A realização das máscaras em papietagem é de 

acessibilidade em relação aos materiais e a facilidade técnica para execução do trabalho, 

utilizaremos o balão como molde e o jornal como material de construção inicial. A utilização 

do balão deve-se a sua forma oval semelhante a uma cabeça humana e o papel jornal à sua 

flexibilidade e aderência ao molde. 

Máscaras de gesso 

As máscaras de gesso são uma maneira bastante fácil de criar uma máscara que seja 

personalizada para uma determinada pessoa. Elas são normalmente feitas com ataduras de 

gesso, que podem ser caras quando compradas em lojas de passatempos. O gesso em faixa é 

um material empregado sobretudo no âmbito da medicina, ainda que às vezes também seja 

usado em atividades lúdicas e artísticas, um divertido trabalho manual que você pode realizar 

em qualquer lugar com pessoas de todas as idades, e se forem crianças é primordial a 

supervisão de um adulto. Uma alternativa muito mais barata é usar gaze e gesso para fazer 

suas próprias ataduras. A máscara terminada pode ser pintada de qualquer forma desejada, 

ou deixada em branco para uma aparência fantasmagórica. 

Cronograma sugerido com descrição das atividades por aula: 

– Introdução à temática da máscara: abordagem histórico-antropológica. 

 – Criação de máscara de papietagem com balão de festa. 
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– Criação de modelo mensurável: o positivo do rosto em gesso 

– A estrutura tridimensional: noções de linhas e planos, formação do volume. 

– Modelagem com argila e ou massa de farinha de trigo: experimentos com material. 

– Métodos de reprodução: moldes em gesso.  

– Curiosidade, descoberta, percepção espacial (limpeza gestual) e corporal, 

(presença, memória e devir). Explorar bem o uso de materiais que estejam ligados ao seu 

cotidiano ou à sua personalidade. 

– Máscara Neutra. A curiosidade, a descoberta. 

Material:  

 Para a confecção da máscara com balão de borracha (para cada aluno). 

- 1balão de aniversário de festa tamanho respectivo à uma cabeça da criança ou 

adolescente; 

- 1 tudo de cola branca escolar tipo látex ou a quantidade respectiva em grude (feito 

com polvilho ou faria de trigo e água, cozidos até engrossar); 

- 2 Folhas de papel Kraft ou jornal; 

- 1 Pratinho de festa ou bacia de plástico pequena; 

- Balde ou bacia para deixar de molho na água. 

Para a confecção da máscara: Atadura gessada (vendida em farmácias)  

- 1 Folhas de papel Kraft ou jornal; 

- 1 Tubo de cola branca; 

- 1 Rolo de atadura gessada rápida (isso você pode encontras em farmácia) e ou 

Alginato para impressão e moldagem; 

- Um pouco de massa corrida para interiores;  

- Tinta látex branca; 

- Corantes (cores variadas);  

- Um rolo de plástico filme que seve para embalagem de alimentos na geladeira; 

- Fita Durex largo, utilizada para embalagem; 

- 1Bacia com água; 

- 1 Recipiente com água; 

- 1 Tesoura; 

- 1 Creme para rosto ou vaselina; 

- 1 Tinta acrílica brilhante, também pode usar tinta acrílica relevo; 

- 1 Verniz brilhante. 

Como fazer um molde do rosto em gesso e depois criar as máscaras em 
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papietagem, gases, tecido etc.  

- Gesso comum 

- Água  

- Um recipiente para colocar o gesso e água; 

- Vaselina; 

- Papel Kraft ou jornal; 

 -Máscara de atadura gessada (que já foi utilizada no passo anterior); 

- Cola branca ou grude. 

Processo: fazer o acabamento na parte interior da máscara gessada, depois de já 

secada. Untar a máscara na parte interior e com a vaselina. Colocar o gesso em um recipiente 

de plástico, colocar um pouco de água e misturar o suficiente para ficar uma massa meio 

mole e despejar dentro da máscara que já foi feita anteriormente. Lembre-se que a massa de 

gesso para colocar dentro do gesso mole, deve ser o suficiente para preencher a mascar. 

Depois de esperar secar bem, o suficiente para não estragar o rosto do gesso. Tentar fazer o 

acabamento comas imperfeições no rosto de gesso e se quiser pintar para ficar mais fácil ao 

criar a máscara.  

Criar a máscara 

Estratégias  

Leitura e interpretação dos textos sugeridos. Atividade prática, formar duplas de alunos, 

pois um poderá aplicar a atadura gessada no rosto do outro colega. 

Atividade Confecção da máscara:  

- Cortar a atadura em pedaços pequeno e mergulhe-os na bacia com água. - Cobrir o 

rosto com a atadura, deixando livre os olhos, a boca e as entradas das narinas. - Esperar 5 

minutos para secar. A máscara se soltará com os movimentos da bochecha e da testa. Lavar 

o rosto em seguida. - Cole pedaços de papel por toda a superfície da máscara de ambos os 

lados. Utilize o pincel para passar a cola, não se preocupe com o acabamento ainda. - 

Depois que a cola estiver seca, cubra a parte de fora da máscara com massa corrida. Deixe 

secar. - Lixar sobre um pano úmido. - Pintar com tinta branca tipo látex. Deixe secar. 

É conveniente passar vaselina nos cílios, sobrancelhas e onde começam os fios de 

cabelo e (ou colocar uma touca plástica) para facilitar a retirada da máscara. Também é 

interessante colocar-se ao menos três camadas da atadura gessada para que a peça fique mais 

firme ao ser manuseada. Soprando-se para cima, além dos movimentos da bochecha e da 

testa, a retirada do molde do rosto é mais rápida. Se houver necessidade de se fazer outra 

máscara igual, pode-se cobrir um dos lados com papel alumínio antes de colar os papéis em 
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várias camadas. Estas devem ser feitas com papéis diferentes para que se possa perceber o 

início de cada uma delas. Em seguida, após secagem, retira-se esta parte deixando a de gesso 

só para molde.   
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OFICINA DE MATEMÁTICA: “APRENDENDO MATEMÁTICA DE FORMA 

LÚDICA”  

 

 

Laura Isabel Marques Almeida Vasconcelos 

 Cilene Maria Lima Antunes Maciel 
 

Resumo 

Com o intento de contribuir com o processo de ensino e aprendizagem de Matemática no Ensino 

Fundamental, a oficina “Aprendendo Matemática de forma lúdica” tem como objetivo auxiliar 

didaticamente o professor durante as aulas de Matemática e criar situações de aprendizagem 

desafiadoras que despertem o interesse do aluno por meio de jogos e brincadeiras, 

constituindo-se como práticas culturais que envolvam os conceitos matemáticos nas 

operações aritméticas e na resolução de situações problemas. 
 

Palavras-chave: Oficina de Matemática; Ludicidade; Ensino-aprendizagem de Matemática.  

 

 

Revisão de Literatura 

 

Ensinar é dar condições para que o aluno construa seu próprio conhecimento. Essa 

concepção se consolida somente quando, em decorrência do ensino houver aprendizagem.  

O educando tem o direito de receber do professor um conteúdo correto e tratado 

didaticamente com clareza e objetividade e, para que isso ocorra é fundamental que o 

professor conheça a Matemática e sua didática. No entanto, sabe-se que a falta de 

compreensão do aluno o conduz a acreditar que a Matemática é difícil e que ele não é 

inteligente, entre inúmeras outras consequências maléficas. Todo professor tem o dever de 

conhecer o que vai ensinar, o professor que ensina com conhecimento conquista respeito, 

confiança e admiração de seus alunos.  

O ambiente por mais rico e construtivo que seja não é suficiente para promover 

contextos propícios para a construção do conhecimento. No contexto da sala de aula, os 

jogos podem tornar-se uma atividade pedagógica indispensável às aprendizagens, porém 

sem o respaldo teórico corre-se o risco de realizar observações e avaliações poucas efetivas, 

sendo assim indispensável um planejamento com objetivos de cada jogo. 

Neste sentido, considera-se nesta oficina pedagógica, a relevância da mediação do 

professor que desempenha um papel determinante, à medida que cria situações desafiadoras 

possibilitando aos alunos deslocarem-se muitas vezes do problema principal, olhando-o e 

percebendo-o sob outra perspectiva. Este caminho possibilita a busca de novas descobertas 

e a reavaliação constante do aluno e do professor por meio das estratégias utilizadas e 
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objetivos a serem alcançados, envolvendo-se cada vez mais no processo de construção do 

conhecimento. 

A realização de jogos no Ensino Fundamental é muito significativa e Piaget (1979) 

afirma que o jogo tem uma relação estreita com a construção da inteligência e possui uma 

efetiva influência como instrumento incentivador e motivador no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Além de considerados ambientes de aprendizagem que não fornecem o conteúdo 

diretamente ao aluno, mas que se utilizam do cognitivo para despertar no aluno a 

aprendizagem por meio da busca, descoberta e do raciocínio, são situações que a criança 

revela maneira própria de ver e pensar o mundo. Aprende a se relacionar com os 

companheiros, a trocar seu ponto de vista com outras perspectivas possíveis, a raciocinar, a 

aprimorar as coordenações de movimentos variados.  

Partindo desta premissa que nos propomos a desenvolver esta oficina de jogos 

matemáticos com a finalidade de facilitar a compreensão dos conteúdos de Matemática 

atribuindo significado e relevância para a compreensão dos conceitos matemáticos 

trabalhados pelo professor em sala de aula. 

 

Objetivo geral: 

- Subsidiar o trabalho do professor em sala de aula criando situações de aprendizagem 

desafiadoras que despertem o interesse do aluno por meio de jogos e brincadeiras, 

constituindo-se como práticas culturais que envolvam os conceitos matemáticos nas 

operações aritméticas e na resolução de situações problemas. 

 

Objetivos específicos: 

- Facilitar a compreensão de conceitos matemáticos utilizando jogos e brincadeiras com 

recursos alternativos. 

- Instrumentalizar o professor por meio da oficina oportunizando atividades diferenciadas com 

Jogos e brincadeiras abrangendo diversos conceitos matemáticos. 

- Confeccionar os materiais pedagógicos no desenvolvimento da oficina. 

 

Metodologia: 

As atividades serão ministradas em dois momentos: no primeiro momento a parte 

teórica trabalhando os conceitos matemáticos e posteriormente o segundo momento, a 

oficina com os jogos matemáticos como recurso pedagógico que até hoje inspiram estudos 
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e facilitam a compreensão dos conteúdos de matemática. Os jogos apresentados serão 

desenvolvidos pelos participantes com a confecção dos jogos utilizando materiais 

alternativos e a participação dos professores. 

1. Jogos dos Cartões 

Objetivos: Desenvolver a capacidade de observação; estabelecer regras e critérios. 

Material (para um grupo de 5 alunos): 1 saco não-transparente; 5 cartões amarelos e 5 cartões 

azuis. 

Desenvolvimento: As crianças deverão colocar no saco o número de cartões igual ao número 

de crianças, sendo que um dos cartões deverá ter cor diferente da dos demais. Exemplo: 4 

cartões amarelos e 1 cartão azul; cada criança, sem olhar, deverá pegar um dos cartões no 

saco; cada criança que pegar o cartão de cor diferente sairá do jogo; Na rodada seguinte, com 

menos número uma criança, o grupo terá de rearrumar o saco com o mesmo critério já 

estabelecido: um cartão de cor diferente dos demais e a mesma quantidade de cartões e 

crianças; vence o jogo a criança que conseguir ficar até a última rodada. 

 

2. Adivinhe se puder 

1ª Parte – Objetivo: Desenvolver a percepção tátil. 

Material (para a turma toda): 1 saco de pano, sucatas: tampinhas de refrigerantes, palitos, 

rolha, tampas de caneta, giz, lápis preto, pincel, lápis de cera, borracha e caneta. 

Desenvolvimento: O professor coloca dentro do saco apenas um objeto; uma criança, na 

frente da turma, tenta pelo tato, sem abrir o saco, descobrir qual é o objeto; sem dizer o nome 

do objeto, ela terá de passar para a turma as suas características, para que alguma criança 

possa descobri-lo; Depois de descoberto, o objeto será desenhado no quadro por alguma 

criança. O professor repetirá a brincadeira até acabarem todos os objetos que foram 

selecionados. 

 

2ª Parte: Objetivo: Classificar objetos. 

Material: Desenhos feitos no quadro (os mesmos selecionados na 1ª parte da atividade). 

Desenvolvimento: O professor perguntará às crianças de que maneira poderá separar aqueles 

objetos em grupos; Exemplo: Grupo de tampas, e grupo dos objetos que escrevem. Uma 

criança deverá envolver cada um dos grupos para que a turma determine as suas 

características; fazer a exploração desses grupos através de questionamentos do tipo:  

a) Qual dos grupos possui mais objetos? 

b) Qual dos grupos possui menos objetos? 

c) Quantos objetos um grupo possui a mais do que o outro? 

d) Para que os grupos possuam a mesma quantidade de objetos, o que precisamos fazer? 

Observação: É necessário que o professor esteja atento para o fato de que um objeto não 

poderá mudar de grupo por causa da classificação feita anteriormente. Caso haja a sugestão 

de mudança de um determinado objeto de um grupo para outro, a fim de igualar a quantidade 

de objetos dos grupos, o professor deverá questionar a validade dessa ação. As crianças 

poderão solucionar o problema de duas maneiras: A retirada de um ou mais objetos do grupo 

que tem mais ou a entrada de um ou mais objetos no grupo que tem menos, sempre 

obedecendo à característica desse grupo. 

 

3. Bingo sonoro 

Objetivo: Desenvolver a percepção auditiva. 

Material: Fita cassete ou CD com gravação; toca CD; cartelas (uma para cada criança) feijões 

ou milhos. 

Confecção do Material: Todos os sons gravados deverão ser de fácil identificação. 
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Sugestões: Água caindo de uma torneira, martelo batendo sobre um prego, palmas, estalo de 

um beijo, assovio, campainha de uma porta tocando, som de tambor, de piano, de violão, 

choro de criança, campainha do telefone tocando, latido de cachorro, som de sino e outros 

sons. Deverá haver um espaço entre a gravação de um som e a de outro. 

Cartelas: Deverão ser diferentes umas das outras, com alguns desenhos dos sons gravados. 

Poderão ser de cartolina com espaço para 9 desenhos. 

Desenvolvimento: Distribuir para cada criança uma cartela e um punhado de feijões ou 

milho; cada criança deverá marcar em sua cartela, o desenho que representa o som 

identificado. Vence quem preencher, primeiro, a cartela toda. 

 

4. Álbum de retratos 

1ª Parte – Objetivo: Explorar a noção de subclasse. 

Material: Cartões coloridos (5 cores diferentes), um para cada criança; Papel tamanho ofício 

(cada folha cortada com 8 partes); cola ou durex; cartazes. 

Observação: Esses cartazes deverão ser fixados no quadro negro. 

 

PRETO     VERMELHO    AZUL      AMARELO    VERDE 

 

Desenvolvimento: Cada criança recebe um cartão colorido e um pedaço de papel ofício; 

Todas as crianças deverão desenhar seu retrato no pedaço de papel. O professor pedirá que 

cada criança cole, no quadro negro, seu retrato no cartaz correspondente à cor do seu cartão. 

Em seguida, o professor poderá explorar os cartazes, perguntando: 

a) Quantos cartazes foram feitos? 

b) Quais de vocês conseguiram colar seu retrato no cartaz vermelho? Levantem o braço. 

c) Quantas crianças levantaram o braço? 

d) Alguém não colou seu retrato nos cartazes? 

e) O que tem mais: retratos ou crianças? 

f) Em qual cartaz foram colocados mais retratos? Em qual foram colocados menos 

retratos? 

g) Vamos arrumar os cartazes do que tem menos retratos para o que tem mais? 

h) Vamos montar um álbum com todos esses retratos. Que título poderíamos dar a esse 

álbum? 

Observação: No último questionamento, está implícita a reunião de classes: fomos do todo 

para as partes e das partes para o todo. 

 

5. Álbum de família 

Objetivo: Montar uma sucessão temporal através de idades. 

Material: Folhas de papel tamanho ofício (uma para cada criança); folhas de papel tamanho 

ofício cortadas em 8 partes; cola. 

Desenvolvimento: Cada criança deverá desenhar, nos pedaços de papel, o retrato de cada 

pessoa da sua família; na folha inteira de papel, as crianças deverão colar esses retratos do 

mais velho para o mais novo. 

Observação: O professor deverá ficar atento para que a criança não deixe de se incluir na 

família. As crianças poderão fazer frases relacionadas ao quadro das gerações, utilizando as 

relações mais novas e mais velhas, que poderão ser exploradas através de questionamentos. 

Comparar a quantidade de membros da família dos diversos alunos, através das seguintes 

perguntas: 

a) Quem tem a família mais numerosa? 

b) Quem tem a família menos numerosa? 

c) Vamos ordenar, no quadro negro, todas essas famílias, da menos numerosa para a 
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mais numerosa? 

Observações: O professor deverá incentivar os alunos a colorirem os retratos e colocarem 

moldura no papel onde esses retratos serão colados. Outra sugestão para a montagem de uma 

linha de tempo:  

a) pedir que à criança que pesquise junto à família os acontecimentos importantes desde 

o seu nascimento até os dias de hoje (nascimentos de parentes, festas, viagens, entrada 

na escola etc.). 

 

Exemplo:  1 ano        2 anos       3 anos    4 anos      5 anos        6 anos     7 anos 
                                                                                                                                                                                                 

                                                           1ª viagem                  Entrada na escola 

 

b) cada criança irá fazer os seus retratos, de acordo com a época pedida: 

PASSADO             PRESENTE            FUTURO 

 

6. Jogo das palmas 

Objetivo: Desenvolver a percepção auditiva e a noção de quantidade. 

Material: Desenho do esquema abaixo: 

 ________________________________________ Linha de Chegada 

  

 

_________________________________________ Linha de Partida 

 

Desenvolvimento: O professor colocará 4 crianças na linha de partida; esse grupo de 

crianças deverá caminhar de acordo com o comando dado pelo professor através das 

palmas; as crianças irão caminhar da linha de partida em direção à linha de chegada; elas 

deverão obedecer ao comando das palmas, previamente estabelecido. 

Sugestão: 1 palma = 1 passo; 2 palmas = 2 passos; 3 palmas = 3 passos; O professor 

deverá criar uma sequência de palmas, sempre variando a quantidade. O aluno que não 

obedecer ao número de palmas retornará à linha de partida. Vence quem atingir primeiro 

alinha de chegada. 

 Observação: O restante da turma observa se os passos estão sendo dados conforme as 

palmas. 

 

7. Dança das cadeiras 

      Objetivo: Estabelecer a correspondência um a um. 

      Material: Cadeiras; música. 

Desenvolvimento: O professor deverá fazer a tradicional “dança das cadeiras” (onde há 

menos uma cadeira do que o número de crianças); depois, o professor deverá variar as 

situações. 

Sugestões: Colocar mais uma cadeira do que o número de crianças; colocar menos duas 

cadeiras do que o número de crianças; colocar mais duas cadeiras do que o número de 

crianças; colocar o mesmo número de cadeiras e de crianças. Em cada uma das situações 

questionar: 

a) Alguma criança ficou sem se sentar? Quantas? Por quê? 

b) Alguma cadeira ficou vazia? Quantas? Por quê? 

c) O que poderíamos fazer para que houvesse o mesmo número de cadeiras e de 

crianças? 

 

8. Jogo dos feijões 
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Objetivo: Relacionar o símbolo numérico à quantidade correspondente. 

Material (para um grupo de 4 crianças): 4 tabuleiros; feijões; 1 dado. 

Confecção do tabuleiro: Em cartolina, com 16 casas. 

     

     

     

     

 

Desenvolvimento: Cada criança deverá completar seu tabuleiro com um feijão em cada 

casa; 

    

9. Jogo do quadro total 

      Identificação: Associação entre numeral e número. 

      Objetivo: Relacionar o numeral à quantidade, ao número de letras de uma palavra, às 

      Quantidades de figuras e ao seu próprio nome escrito por extenso. 

      Material: 9 cartelas contendo, cada uma, um numeral específico; Cartelinhas com a  

      Mesma quantidade de figuras, palavras com o número de letras correspondentes ao  

      Numeral impresso e o nome do numeral por extenso em letras de imprensa para 

facilitar a contagem das letras. 

      Modo de Jogar: Individualmente ou em grupo. A criança simplesmente deverá reencher   

      A sua cartela encaixando as cartelinhas correspondentes ao seu numeral. 

 

10. Jogo das frações 

      Identificação: Reconhecimento de partes de um todo. 

      Objetivos:  

a) Identificar a relação todo e partes; 

b) Desenvolver o raciocínio lógico e o pensamento fracionário; 

c) Conhecer as cores; 

d) Conhecer as formas geométricas; 

e) Classificar por cores ou por partes. 

Composição: Cada figura geométrica (quadrado, círculo, triângulo e retângulo) deverá 

ser composta de um inteiro, metade, um quarto e um oitavo. As figuras e suas partes 

poderão apresentar cores diferentes (Ex: Todos os círculos em azul, todos os quadrados 

em verde) ou as partes correspondentes às figuras poderão ter uma cor específica (Ex: 

Todos os inteiros em azul, todas as metades em vermelho). 

       Modo de Jogar: Individualmente ou em grupo. A criança, frente ás figuras espalhadas  

       Diante de si, deverá agrupá-las em conjuntos utilizando-se de algum atributo. 

       Material: Cartolinas, lápis de cor, tesoura (sem ponta). 
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