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1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho é o relatório das ações desenvolvidas na disciplina de Metodologia e Prática de 

Ensino - Estágio Supervisionado, ofertada no terceiro ano do curso de Licenciatura em Matemática 

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná.  Contém as principais características da escola na qual 

desenvolvemos o estágio e do projeto político pedagógico da mesma,  uma descrição dos momentos 

nos quais estivemos exercendo a prática docente como as atividades de observações e ambientações 

na rotina escolar, participação e colaboração em atividades de prática diária e regência propriamente 

dita. Essas ações ocorreram em dois momentos: inicialmente com a realização de 10 aulas de 

observações/ambientações e após com 8 aulas de regência. 

Tanto as observações como as regências ocorreram no Colégio Estadual Princesa Izabel, que 

fica no município de Três Barras do Paraná. Tivemos a oportunidade de realizar nosso estágio fora 

do município de Cascavel, devido ao fato das atividades terem sido ministradas no formato remoto, 

exigência imposta pela pandemia causada pelo coronavírus. Como consequência do isolamento 

social, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, bem como a Secretaria da Educação 

e do Esporte do Estado do Paraná – SEED, estabeleceram que os estágios acontecessem  de modo 

remoto. 

Nas observações/ambientações foram registradas o desenvolvimento da aula, recursos 

utilizados e a interação entre professor e aluno. As observações/ambientações ocorreram em 

diferentes turmas: 6°B, 7°A e 7°B,  todas do período da manhã. Ressaltamos que, com as 

observações/ambientações percebemos que os alunos tinham bastante dificuldades nos conteúdos 

abordados. Também nos foi informado pelas professoras da disciplina de matemática de cada turma, 

que  os alunos fizeram o ano letivo anterior de forma totalmente remota, , isto é, retiravam o material 

na escola e realizavam as atividades em casa sem auxílio diário do professor, depois devolviam o 

material para a correção. Portanto, os alunos traziam muitas dúvidas do ano anterior. A primeira aula 

de observação/ambientação ocorreu no dia 24 de maio e a última no dia 28 de maio, foram observadas 

mais de uma aula por dia. 

As aulas de regência foram realizadas na turma do 6°B. O conteúdo trabalhado foi Sólidos 

Geométricos. Os alunos demonstraram compreender o conteúdo trabalhado. Inicialmente não havia 

muita interação dos alunos, embora  já estivéssemos  com eles durante as 10 aulas anteriores. Depois 

de algumas aulas os alunos já estavam adaptados e interagiam conosco cada vez mais. A primeira 

aula de regência ocorreu no dia 31 de maio e a última no dia 14 de junho. Estava planejado para a 

última aula ser no dia 11 de junho, porém não foi possível realizar a aula do dia 8 de junho devido a 

aplicação da Prova Brasil. 



Inicia-se então este relatório de estágio, correspondente ao segundo semestre de 2020 com o 

cronograma de atividades, apresentado uma fundamentação teórica a respeito do uso do GeoGebra 

em sala. A escolha por este tema se deu pelo fato de termos utilizados o referido software durantes 

nossas aulas. Na sequência apresentamos a caracterização da escola, o projeto político pedagógico e 

todos os planos de aula e relatórios das observações realizadas e das aulas ministradas.  



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Este artigo foi uma das atividades que elaboramos durante o estágio neste semestre. Nele estão 

as nossas reflexões sobre a proposta desenvolvida na regência, embasada sobretudo no uso das 

tecnologiaas em sala de aula, o que marcou o nosso estágio, especialmente o uso do GeoGebra. As 

nossas reflexões estão corroboradas com o que autores relatam a respeito dessas temáticas.  

 
O uso do Geogebra como facilitador do ensino da geometria nas aulas remotas 
 
 

Resumo: O presente trabalho busca mostrar, por meio de uma pesquisa e uso prático da 
ferramenta GeoGebra em sala de aula os benefícios do uso da calculadora 3D como forma 
de ensinar os conceitos básicos de Geometria não plana, defendendo que ele possui 
ferramentas dinâmicas que facilitarão o entendimento dos alunos.  Também busca discutir 
como o software pode auxiliar no ensino da geometria, principalmente com as aulas 
remotas, que diminui a possibilidade de se trabalhar com materiais concretos. Dessa forma, 
o GeoGebra se torna uma alternativa de material manipulável para facilitar a visualização 
de figuras planas e dos sólidos geométricos. Trazemos algumas atividades, que podem ser 
aplicadas por professores aos seus alunos do ensino fundamental, visamos ganhar a atenção 
do aluno, de modo que eles participem de forma ativa do processo de ensino. 
 
 
 

Palavras-chave: GeoGebra; Geometria; Ensino remoto. 
 

Introdução 

O contexto educacional teve diversas mudanças com o cenário de pandemia causado pelo 

coronavírus. Adaptações na forma de ensinar e aprender foram necessárias. Com o ensino remoto as 

salas de aula foram substituídas por plataformas de reuniões por vídeo chamada, lousas foram 

trocadas por quadros digitais, atividades que antes eram impressas foram substituídas por documentos 

em formatos PDF, Word ou formulários on-line. Dessa forma os professores e alunos precisaram se 

adaptar às tecnologias necessárias para o ensino remoto. 

  Ensinar matemática é uma atividade desafiadora para o professor, que sempre precisou se 

adaptar a cada novo contexto. E no aspecto das tecnologias no ensino, já representava um desafio 

antes mesmo da pandemia, devido à falta de recursos adequados e acesso as ferramentas eficientes 

para todos 

  Segundo Moram (2015), “[...] o professor precisa seguir comunicando-se face a face com os 

alunos, mas também digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando a interação com todos e 

com cada um”. Especialmente no contexto atual, é fundamental o professor utilizar de diferentes 

ferramentas que os auxiliem na condução do ensino. Neste sentido, os professores precisam buscar 

artifícios tecnológicos para tornar o ensino mais interativo mesmo à distância.   

Professores e alunos enfrentaram desafios com salas de aula virtuais, afinal, as mudanças 



foram inesperadas. A adaptação às mudanças requeridas, da sala de aula presencial a um ambiente 

virtual, necessitou de um investimento de tempo, tecnologia e treinamento, não só no ensino, tarefa 

do professor, mas também, na participação e na interação nas aulas, atitude dos alunos.  

Neste trabalho, utilizamos uma ferramenta digital com o propósito de melhorar o nível de 

aprendizagem dos discentes e proporcionando aulas dinâmicas. Trazemos uma sugestão de utilização 

de tecnologia digital com o intuito de tornar as aulas de Matemática mais atrativas, despertando o 

interesse para o estudo e visando melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

É relevante destacar que este trabalho visa discutir sobre as contribuições do GeoGebra no 

ensino de Matemática, principalmente no contexto atual, com aulas remotas. Apresentamos também 

como este software nos auxiliou em nossas aulas sobre sólidos geométricos. Neste contexto 

educacional não há possibilidade de trabalhar com materiais concretos.  Dessa forma, o GeoGebra se 

torna uma alternativa de material manipulável para facilitar a visualização de figuras planas e de 

sólidos geométricos. O objetivo deste trabalho é discutir como o Software GeoGebra é um facilitador 

do ensino de geometria nas aulas remotas, além de discutir sobre as condições que são significativas 

na prática docente para o ensino da Matemática com o uso de ferramentas tecnológicas. 

  

As tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino 

 

Os recursos tecnológicos quando inseridos no contexto educacional podem facilitar os 

processos de ensino e aprendizagem. Estes recursos se tornam indispensáveis no ensino remoto, pois 

não conseguimos trabalhar com materiais concretos como é possível em uma aula presencial. De 

acordo com isso 

 

A educação não se reduz à técnica, mas não se faz educação sem ela. Utilizar computadores 
na educação, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa de nossos 
meninos e meninas. Dependendo de quem o usa, a favor de que e de quem e para quê. O 
homem concreto deve se instrumentar com o recurso da ciência e da tecnologia para melhor 
lutar pela causa de sua humanização e de sua libertação (FREIRE, p. 98, 2001). 
 

Para Araújo e Pereira (2020),  com o uso adequado da tecnologia podemos abordar o conteúdo 

por meio de ações da realidade do aluno e que, internet, aplicativos interativos, portais de notícias, 

tablets, entre outros, podem ser utilizados como facilitadores da aprendizagem. 

O uso de tecnologias requer que os docentes realizem cursos de aperfeiçoamento para utilizar 

corretamente e de maneira eficaz este meio dinâmico que são as ferramentas tecnológicas. Ainda, 

segundo Araújo e Pereira (2020), um dos grandes desafios da atualidade é superar as limitações que 

existem na integração e relação entre tecnologia e educação. Os atures ainda evidenciam que devemos 

aprender a lidar com a diversidade, abrangência e rapidez do acesso à informação e com as 

possibilidades de comunicação e interação. Isto proporciona novas formas de aprender, ensinar e 



produzir conhecimento. 

Segundo, Queiroz (2012), os estudos sobre o uso de tecnologias e mídias na educação e, em 

particular, sobre a integração de mídias na prática pedagógica, apontam o papel da tecnologia como 

um aliado extremamente importante para uma aprendizagem mais ativa, dinâmica e variada. Há 

resultados promissores do uso das tecnologias da informação e comunicação, utilizadas de forma 

adequada, orientando o seu uso para a aprendizagem, a autoria, o desenvolvimento e produção de 

conhecimento. Apesar disto, é importante que o docente vá além da transmissão, na exposição e 

demonstração do conteúdo, e permita que o educando reflita sobre o que está sendo trabalhado, seja 

por meio do diálogo na mediação do professor do conhecimento até o aluno. 

Ressaltamos que, mesmo o uso da tecnologia centrada na exposição de conteúdo não ser a 

forma mais eficaz para se trabalhar em sala de aula, às vezes não é possível fugir disso. Esse foi o 

nosso caso durante às aulas de regência. Diante do contexto das aulas remotas e como não tínhamos 

garantia de que todos os alunos tinham possibilidades de manipular o software GeoGebra, ao 

contrário do que aconteceria se estivéssemos na escola e poderíamos utilizar o Laboratório de 

Informática, optamos por uma aula expositiva.  

 

Sobre o GeoGebra 

 

Uma interessante ferramenta tecnológica que pode ser utilizada no ensino de conteúdos da 

disciplina de matemática em todos os níveis de ensino é o software GeoGebra. Este software foi 

criado no ano de 2001, como parte da tese de Markus Hohenwarter. O GeoGebra possui inúmeras 

funções que permitem construções de gráficos de funções, figuras geométricas planas, figuras 

geométricas não planas, retas e pontos. Também pode ser utilizado como uma calculadora para 

realizar operações matemáticas, entre diversas outras funções. Este software está disponível 

gratuitamente para download ou uso on-line. De acordo com o Instituto São Paulo Geogebra, o 

software permite que professores e alunos possam explorar, conjecturar e investigar conteúdos de 

geometria, álgebra, cálculo e estatística, contribuindo para a construção do conhecimento 

matemático.  

O GeoGebra possui interface com vários recursos sofisticados. Ele apresenta ferramenta de 

produção de aplicativos interativos em páginas WEB e está disponível em vários idiomas para 

milhões de usuários em torno do mundo.  

Os softwares de geometria dinâmica, como o GeoGebra, estimulam a investigação por meio 

da experimentação proporcionada pelo contato com a ferramenta durante a criação das figuras. A 

utilização do programa proporciona maior praticidade na resolução das atividades, além de facilitar 

a compreensão do conceito que está sendo trabalhado. De acordo com Allevato e Prado (2010), o 



GeoGebra possui suporte tecnológico que permite o desenho, a manipulação, a verificação de 

conjecturas e a investigação dos processos. 

 

Utilização do GeoGebra em nossas aulas 

 

 Em nossas aulas utilizamos a versão online do software. Esta versão possui diversos modos 

de utilização. A seguir apresentamos uma tabela com os modos de utilização e suas respectivas 

funções. Todas as informações foram retiradas do site do GeoGebra. 

 

 

Tabela 1: Modos de utilização do software GeoGebra versão online. 
Fonte: https://www.geogebra.org/calculator. 

 

 O principal modo utilizado por nós foi o modo Calculadora 3D. Neste modo é possivel fazer 

construções geométricas planas e tridimensionais. A janela de visualização possui três eixos, x, y e z 

que na Figura 1, aparecem  identificados, respectivamente, pelas cores vermelho, verde e azul.  

Modo de 

utilização 

Função 

Calculadora Gráficos de funções, tabelas, construções geométricas. 

Calculadora 3D Desenhar sólidos, vizualisar rotações e secões transversais em 

3D, explorar objetos com realidade aumentada. 

Calculadora 

CAS 

Resolver equações, expandir e fatorar expressões, encontrar 

derivadas e integrais. 

Geometria Criar poligonos, vizualizar transformações, formatrar 

construções. 

Calculadora 

Gráfica  

Gráficos de funções, investigar equações, plotar dados. 

Calculadora 

Científica  

Calculadora científica para frações, trigonometria e 

estátistica. 

GeoGebra 

Clássica 

Gráficos de funções. Geometria, CAS, investigar dados, 

probabilidade, álgebra. 

Testing Utilizado para exames. 

Notas Ecrever, fazer anotações, funciona como um caderno ou 

quadro virtual, permite criar slides com imagens e vídeos. 



 

Figura 1: Janela de visualização do Geogebra. 

Fonte: https://www.geogebra.org/3d. 

 

Em nossa primeira aula utilizamos o GeoGebra para ilustrar as figuras planas e não planas 

(sólidos geométricos). A Calculadora 3D nos permitiu mostrar que as figuras planas possuem todos 

os seus pontos no plano e os sólidos geométricos possuem pontos contidos e também fora do plano. 

Como exemplo de figuras planas mostramos o quadrado, o triângulo, o pentágono e a circunferência. 

E como exemplos de figuras não planas, mostramos o cubo, a pirâmide, a esfera, o cilindro e o 

cone. A Figura 2,  representa as figuras geométricas exibidas durante a aula. 

 

Figura 2: Sólidos geométricos e figuras planas. 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

 As figuras não foram apenas mostradas na forma estática, como apresentada na Figura 2. O 

software Geogebra, por ser dinâmico,  permite girar o plano em torno dos três eixos, o que possibilita 

uma visualização mais detalhada, de vários pontos de vista: de frente, de cima e de baixo. Foi possível 

observar, por exemplo, que quando olhamos o plano de frente não conseguimos ver as figuras planas, 

apenas enxergamos as não planas.  



  Como utilizávamos o livro didático e os slides disponibilizado pela Secretaria de Educação e 

do Esporte do Estado do Paraná (SEED) como apoio para preparar nossas aulas, e o foco desses dois 

materiais na parte de planificação eram os sólidos geométricos, utilizamos a função de planificação 

disponível no GeoGebra para planificar um cubo, uma pirâmide e um prisma pentagonal,. É 

importante ressaltar que desta forma conseguimos trabalhar com a planificação de sólidos de maneira 

mais dinâmica, do que apenas mostrando imagens de planificações de sólidos como a que estava no 

livro dos alunos ou nos slides da SEED. A Figuras 3 e a Figura 4 apresentam, respectivamente, as 

planificações que realizamos com o software GeoGebra e as planificações apresentadas nos slides 

disponibilizado pela SEED, os quais  utilizamos em nossas aulas.  

 

Figura 3: Planificação de sólidos geométricos no Geogebra. 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

 

Figura 4: Planificação de sólidos geométricos. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/12alV737N6piCpbnnBb8cIp9fwH-a8I7V/view 

 Ressaltamos que os alunos não conheciam o software GeoGebra até o momento das nossas 



aulas. Os alunos se mostravam interessados nas aulas em que utilizávamos o software, respondiam 

corretamente todas as nossas perguntas sobre as construções dos sólidos e das planificações. 

 

Considerações finais 

O aplicativo Geogebra pode ser utilizado pelo professor de matemática como ferramenta 

pedagógica, uma vez que o mesmo abre a possibilidade do entendimento de vários conteúdos no 

ambiente escolar, além de aproveitar de uma forma útil e vantajosa celulares e computadores que 

atraem as crianças e adolescente, e que neste período de pandemia passaram a ser ferramentas quase 

que obrigatórias. 

É valido lembrar que o uso das tecnologias de informação para funções pedagógicas exige 

preparo por parte não somente do professor, como também por parte da escola que por vezes enfrenta 

o acesso escasso e por vezes de má qualidade de meios tecnológicos de informação e comunicação. 

Neste sentido se faz necessário a existência de políticas púbicas que proporcionem as instituições 

educacionais maior preparo para uso de meios tecnológicos de maneira mais efetivas, propiciando 

atendimento aos menos favorecidos, de maneira que todos possam ter uma aprendizagem de 

qualidade com internet acessível e aparelhos eletrônicos em boas condições de uso. Também é 

interessante ressaltar que em razão de questões atuais, um tanto quanto distantes da realidade dos 

alunos e professores, deve haver condições e espaços seguros e fáceis para que se faça valer a vontade 

de ambos de buscar a aprendizagem 

 

 

 

 

  



 
3.CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

3.1 Caracterização da escola e dos alunos 

 

Dados gerais da unidade escolar 

 O colégio em que realizamos nosso estágio é denominado Colégio Estadual Princesa Izabel - 

Ensino Fundamental, Médio e Normal. Está situado na  Avenida Paraná, n° 540, no centro de Três 

Barras do Paraná. É um Colégio estadual, que tem como entidade mantenedora o Governo do Estado 

do Paraná. Ele pertence ao Núcleo Regional de Educação de Cascavel. 

 

Histórico da instituição 

 

O colégio iniciou suas atividades no ano de 1983 com o curso Normal, ou seja, curso do 2° 

grau para habilitação do magistério. No ano de 1991 foi criado o curso de Educação Geral do 2° grau, 

isto é, curso para preparação universal. Em 2001 o Colégio passou a ofertar o Ensino fundamental de 

5a a 8a série.  

O curso de Educação Geral transformou-se em Ensino Médio e as atividades do Curso de 

Habilitação em Magistério cessaram em 2001, mas neste mesmo ano o colégio passou a ofertar o 

curso de Formação de Docentes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em Nível Médio. 

No ano de 2006 o colégio passou a oferecer o Ensino Especial, com salas de recursos para 

alunos de 5ª a 8ª série (atual 6° a 9° ano). Neste mesmo ano o estabelecimento tornou-se escola base 

da Casa Familiar Rural. O colégio sendo escola base da Casa Familiar Rural, tem as funções de incluir 

os alunos no SERE (Sistema Estadual de Regimento Escolar), prever turmas, guardar documentos, 

expedir transferências, certificação e documentação referente a vida escolar do aluno. 

Em 2004 o colégio passou a ofertar o Curso de Formação de Docentes para a Educação Infantil 

e Anos Iniciais do Ensino Fundamental em Nível Médio Integrado, na modalidade Normal. Porém 

em 2010, o curso foi descentralizado para o Colégio Paulo VI, no munícipio de Boa Vista da 

Aparecida, município que necessitava de professores para a Educação Infantil e os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Novamente em 2013 ocorreu a descentralização do Curso de Formação de 

Docentes para o Colégio Estadual Antônio de Castro Alves, no Município de Capitão Leônidas 

Marques, esta descentralização cessou em 2016. 

 Ainda em 2010, foi implantado no colégio o CELEM (Centro de Estudos em Língua 

Estrangeira Moderna) que oferta aulas do idioma de espanhol como um Curso Básico. Tem duração 

de 2 anos e é oferecido para os alunos, para a comunidade, professores e funcionários. 

O nome Colégio Estadual Princesa Izabel - Ensino Fundamental, Médio e Normal se deve ao 



fato da emancipação do município de Três Barras do Paraná ter ocorrido no dia 13 de maio, no mesmo 

dia em que a princesa Izabel libertou os escravos. Até 13 de maio de 1980 Três Barras do Paraná era 

distrito do município de Catanduvas. 

 

Descrição física da escola, turmas e alunos 

 

O colégio é composto por um bloco administratico e por três blocos pedagógicos e de serviços. 

Nestas estruturas o colégio conta com almoxarifados, banheiros adaptados, salas para a equipe 

pedagógica, refeitório e cantina comercial, laboratório de informática, laboratório de ciências, 

biblioteca, duas quadras para esportes, uma biblioteca e um espaço destinado para auditório. 

A biblioteca possui livros técnicos, livros didáticos, livros de literatura, revistas e periódicos. 

A escola também possui alguns materiais tecnológicos como aparelhos de televisão, impressoras, 

aparelhos de som, projetor multimídia, lousa digital, DVD/bluray, computadores de mesa e portáteis 

e tablets.  

 

 
Figura 5: Laboratório de informática. 

Fonte: http://www.tsrpizabel.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4. 

 



 
Figura 6: Biblioteca. 

Fonte: http://www.tsrpizabel.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4. 

 
Em 2021, o colégio possui 1259 alunos matriculados em turmas do ensino fundamental, médio 

e nos programas ofertados pela escola. A seguir está uma tabela com a quantidade de alunos 

matriculados em cada modalidade de ensino. Cabe notar que um mesmo aluno matriculado no ensino 

fundamental ou médio pode estar matriculado em algum programa oferecido pela escola, por isso na 

tabela tem-se o total de 1287 alunos. 

 

Modalidade de ensino Quantidade de 

matriculados 

Ensino Fundamental 533 

Ensino Médio 379 

Curso de Formação de Docentes 110 

CELEM 100 

Sala de Recursos Multifuncionais  44 

Programa Mais Aprendizagem 81 

Programas Extracurriculares, na AEET – 

Aula Especializada de Treinamento 

Esportivo 

17 

Programa JAA - Jovem Agricultor 

Aprendiz 

23 

 
Tabela 2: Modalidades de Ensino e quantidades de alunos no ano de 2021. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico.  



  
 As Salas de Recursos Multifuncionais possuem atendimento escolar especializado para alunos 

com algum tipo de deficiência física, mental, auditiva, visual ou superdotados. As SRM 

complementam o atendimento educacional em classes comuns do Ensino Fundamental. O 

ambiente conta com um professor especializado em Educação Especial. O funcionamento 

ocorre em horário contrário ao da classe comum, ou seja, ocorre no período matutino para os 

alunos que estudam na classe comum no período vespertino e ocorre no período vespertino 

para os que estudam na classe comum no período matutino. 

 Programa Mais Aprendizagem é voltado a estudantes com dificuldades de aprendizagem, com 

objetivo de saná-las e ajudar para que os estudantes progridam nos estudos. O atendimento 

ocorre no contraturno da mesma forma que as SRM. 

 Além de complementar os conteúdos e esportes trabalhados nas aulas de Educação Física a 

Aula Especializada de Treinamento Esportivo  tem como objetivo tratar especialmente do 

voleibol, para aperfeiçoar as capacidades físicas como força e resistência, e também treinar 

os alunos para jogos colegiais, locais e regionais. 

 O CELEM é um curso de oferta extracurricular gratuito do ensino do idioma Espanhol. O 

curso além de possibilitar aprender uma língua estrangeira também possibilita conhecer uma 

nova cultura. As aulas acontecem dois dias da semana, sendo quatro horas semanais e 

disponíveis em dois momentos, das 17:30h às 19:10h e das 19:15 às 20:55h.  

 

 
Caracterização socioeconômica dos alunos 

 
De acordo com uma pesquisa realizada pela escola em 2019, a principal atividade econômica 

dos moradores do munícipio de Três Barras do Paraná é a agricultura e pecuária, sendo que 36,2% 

dos alunos do Colégio Estadual Princesa Izabel - Ensino Fundamental, Médio e Normal são oriundos 

do campo.  

Além das famílias que obtém renda do campo, as famílias da área urbana são compostas por 

pessoas que trabalham em indústrias, comércios, são funcionários públicos ou obtém renda de pensão 

INSS ou aposentadoria, totalizando 63,8% dos familiares dos alunos do colégio. Como fonte de 

renda, algumas famílias também recebem Bolsa Família. De acordo com a pesquisa realizada, 25,8%  

recebem o benefício. 

Vale destacar que em algumas famílias os alunos também desenvolvem alguma atividade 

remunerada. Dos 810 alunos que responderam a pesquisa realizada pela escola, 31,4% desenvolvem 

algum tipo de atividade remunerada. Sobre a residência dos alunos, alguns moram com pai e mãe, 

outros apenas com o pai ou apenas com a mãe, alguns moram com tios ou avós e também alguns dos 



alunos residem sozinhos. 

Outra informação importante, principalmente no momento emq que estamos vivendo,  é sobre 

os recursos tecnológicos que os alunos dispõe em suas residências. Segundo a pesquisa feita pelo 

colégio,  83,8% dos alunos possuem celular edestes , 79% tem acesso a internet  

  
Projeto político pedagógico 
 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) foi pautado nas pesquisas e discussões das práticas 

pedagógicas do colégio  e para que o mesmo fosse elaborado foi fundamental conhecer a realidade 

na qual os educandos estão inseridos. 

Denomina-se Projeto porque faz uma projeção da intencionalidade educativa. Denomina-se 

Político porque define uma proposta do grupo e expressa um conhecimento próprio, 

contextualizado, consciente e partilhado, com vistas à formação do cidadão.Denomina-se Pedagógico 

porque define a intencionalidade formativa, refletida e fundamentada, ou seja, a efetivação da 

finalidade da escola na formação para a cidadania.  

Segundo o PPP, espera-se que os educandos possam se desenvolver com a capacidade de 

assimilar os conteúdos ensinados e a interpretá-los de modo que possam participar mais ativamente 

das ações da sociedade e é fundamental partir do conhecimento prévio do educando e ir além desse 

conhecimento. O PPP ressalta ainda que cabe ao professorinstigar os alunos, .com o objetivo de torná-

los críticos e agentes transformadores,  a refletir e perceber quais correlações o seu conhecimento 

estabelece com o conhecimento científico construído historicamente. 

 
Critérios de avaliação 
 

 Para o Colégio Princesa Izabel a avaliação tem a função de diagnosticar o nível de apropriação 

do conhecimento pelo aluno. Dessa forma, a avaliação é contínua, cumulativa e processual. A 

avaliação deve “dar relevância a atividade crítica, à capacidade de síntese e à elaboração pessoal, 

sobre a memorização.” (Colégio Princesa Izabel, 2021)  

 Os conteúdos avaliados são os que integram a Proposta Pedagógica Curricular. São utilizados 

métodos e instrumentos avaliativos diversificados, estes métodos e instrumentos estão estabelecidos 

no Plano de Trabalho Docente e devem conter a identificação da escola, da disciplina, do professor e 

do aluno, data, valor das questões valor do instrumento avaliativo e a nota obtida pelo aluno. Os 

conteúdos de cada disciplina são divididos em três trimestres e registrados no Plano de Trabalho 

Docente. 

 Segundo o Projeto Político Pedagógico (2021), os critérios de avaliação têm por objetivo: 



I. Orientar a prática pedagógica; 

II. Observar os diversos processos cognitivos do aluno: memorização, observação, percepção, 

descrição, argumentação, análise crítica, interpretação, criatividade, formulação de hipóteses, 

entre outros; 

III. Servir de base para o julgamento do nível de aprendizagem dos alunos e, consequentemente 

do ensino; 

IV. Proporcionar subsídios para as decisões a serem tomadas a respeito do processo educativo; 

V. Auxiliar a prática do professor identificando o que retomar e o que reavaliar. 

 

   



 
4. OBSERVAÇÕES E PARTICIPAÇÕES 
 

4.1. Observações de vídeo aulas 

 

Nesta parte do relatório estão as fichas referentes às observações de 5 videoaulas do site Aula 

Paraná. As Aulas Paraná são aulas em formato de vídeo desenvolvidas pelo estado do Paraná. 

Escolhemos observar aulas disponíveis para o 6° ano, já que sabíamos que nossa regência seria em 

uma turma de 6° ano. As descrições estão a seguir. 

4.1.1 Ficha de observação 1 

 

Disponível em (link): https://www.youtube.com/watch?v=c9XIWBUeZv0  

Data da observação: 25/04/21 

Tema da aula: Números e álgebra 

Conteúdo da aula: Sistema de numeração decimal 

Prof. Ministrante: Marytta Rennó Masseli  

Duração: 23 minutos e 50 segundos. 

Recursos utilizados: Slides, televisão. 

Descrição da aula: Esta aula trata sobre sistema de numeração. São apresentados sistemas de 

numeração diferentes do sistema decimal, como por exemplo, o sistema de numeração egípcio, 

e o sistema de numeração babilônico. 

 

1. A partir do recurso/aula que você acompanhou, exemplifique quais foram as primeiras 

impressões da aula no que se refere ao ensino remoto de Matemática na Educação Básica: 

a) Videoaula: A videoaula é interessante, não se torna cansativa pois a professora faz 

questionamentos sempre que possível, a comunicação é clara e fácil de entender. 

b) Slides: Os slides são simples com um fundo branco, a fonte do texto é grande e na cor 

preta e possuem algumas imagens para auxiliar na explicação do conteúdo. 

c) Trilhas de aprendizagem: A trilha de aprendizagem era apenas um resumo da 

videoaula. 

2. Sobre a metodologia utilizada pelo professor: 

a) Há contextualização/problematização? Sim, existe problematização quando a 

professora questiona se  os números podem ser escritos de qualquer jeito, se quando 

colocados os algarismos em posições diferentes eles tem o mesmo valor. A história do 

sistema de numeração decimal também é contada na aula. 



b) Quais os recursos/estratégias didáticas utilizadas? A professora utiliza a história do 

sistema de numeração e um quiz com questões sobre o conteúdo, ao final da aula 

retoma pontos importantes do conteúdo.  

3. Se fosse você o professor ministrante, usaria os mesmos recursos e estratégias didáticas 

utilizadas pelo professor? Justifique sua resposta. Sim, utilizaria a mesma metodologia, pois 

trazer aos alunos a história da matemática faz a aula ser interessante. 

4. Em relação à aula de Matemática assistida, há um “convite” para a reflexão e o 

desenvolvimento crítico? Exemplifique. Sim, a professora sempre está questionando aos 

alunos sobre as respostas dos exercícios propostos na aula, chama a atenção para 

pensarem nas informações que os enunciados apresentam e no conteúdo abordado na 

aula. 

5. Os conteúdos matemáticos são tratados de forma que se aproxime do cotidiano dos alunos? 

Cite exemplos. Caso negativo, descreva como poderia ser feito. Apenas mostra que o 

sistema de numeração que utilizamos é o decimal, mas poderiam ser abordados 

exemplos em que é utilizado, como as unidades de medidas de comprimento, ou seja, 10 

milímetros correspondem a 1 centímetro, 10 centímetros correspondem a 1 decímetro, 

10 decímetros correspondem a 1 metro.  

6. Houve indicativo de alguma forma de autoavaliação sugerida pelo professor para que o aluno 

realize a autorregulação de aprendizagem? Descreva-a. Não. 

7. Quanto à postura do professor diante das câmeras ou em relação as novas tecnologias digitais, 

pondere: 

a) O professor busca interagir diretamente com o aluno, direcionando seu olhar a câmera 

durante a explicação (videoaula)? Sim, o professor olha para a câmera como se 

estivesse em uma sala de aula com alunos e está sempre interagindo. 

b) No caso das aulas na plataforma Classroom, de quais modos o professor busca estabelecer 

diálogo com os alunos (usando o chat, microfones, apresentações, etc,..)? 

c) No caso das aulas na plataforma Classroom, o professor consegue estabelecer diálogo nas 

aulas? Exemplifique. 

8. Tabela para avaliar a prática docente do professor observado: 

 

Momento  Sim Não 
Às 

vezes 

1- Fala do professor 

A – O título/tema do vídeo aula condiz 
com a fala do professor? 

X   

B – Ao introduzir um tema, o professor 
cita exemplos de conhecimentos 
prévios? 

X   



C – O professor faz a ponte entre o 
conteúdo e o cotidiano? 

  X 

D – O professor é claro em suas 
explicações? 

X   

E – O professor utiliza uma linguagem 
adequada? 

X   

F – Descreva (se possível) algo 
relevante sobre a fala do professor que 
não estão contemplados nos itens 
anteriores. 

 

2 – Trabalho com recursos 
audiovisuais (gráficos, 
figuras, tabelas, vídeos, 
sons) 

A – O professor explica claramente 
todos os dados presentes no recurso 
utilizado? 

X   

B – O professor estimula os alunos a 
interpretar e a refletir? 

X   

C – O conteúdo presente no recurso 
utilizado é de fácil compreensão? 

X   

3 – Organização Didática 

A – A organização da sequência 
didática realizada pelo professor é de 
fácil compreensão? 

X   

B – A quantidade de informações 
apresentadas favorece à aprendizagem? 

X   

C – A organização do material 
apresentado favorece à aprendizagem? 

X   

4 – As questões elaboradas 
pelo professor durante a 
exposição são: 

A – O professor não faz     
B – Retóricas (busca respostas já 
esperadas e prontas) 

 X  

C – Sem sentido/desconexas  X  
D – Requerem que o aluno reflita sobre 
o conceito e sua aplicação 

X   

E – Exigem raciocínio X   

5 – Utilização de conceitos 
não relacionados com o 
tema principal da aula 

A – O professor introduz novos 
conceitos relacionados com conteúdo 
anteriores? 

X   

B – A descrição teórica apresentada é 
suficientemente clara? 

X   

Tabela 3: Tabela da prática docente observada. 
Fonte: Acervo dos autores. 

 
9. Com base nos aspectos observados o que você considera positivo na prática docente do 

professor e o que faria diferente? Justifique sua resposta. Apresentar a história do sistema 

de numeração decimal é algo positivo, mas mostraria exemplos da utilização do sistema 

decimal. 

4.1.2 Ficha da observação 2 

 

Disponível em (link): https://www.youtube.com/watch?v=eBm9KAmuTO8  

Data da observação: 28/04/21 



Tema da aula: Números e Álgebra 

Conteúdo da aula: Sistema de numeração decimal 

Prof. Ministrante: Neumar Albertoni 

Duração: 25 minutos e 33 segundos. 

Recursos utilizados: Slides, televisão. 

Descrição da aula: A aula se inicia com um lembrete para que os alunos fizessem as atividades 

das apostilas em casa. Em seguida a professora retoma a aula anterior, explicando sobre o 

sistema de numeração romano. É exemplificado as classes de ordens e logo após foi apresentada 

uma atividade para fixação do conteúdo para que os alunos preenchessem os campos 

correspondentes. É dado um exemplo com um número de seis ordens e nomeado cada uma das 

ordens correspondentes. Na sequência é dado um novo exercício e feito a correção. A professora 

faz um quiz para que os alunos relacionem as fichas que representam um mesmo número. A 

aula é finalizada com um exercício da prova paraná. No fim ainda é comentado resumidamente 

o que foi trabalhado na aula. 

 

10. A partir do recurso/aula que você acompanhou, exemplifique quais foram as primeiras 

impressões da aula no que se refere ao ensino remoto de Matemática na Educação Básica: 

d) Videoaula: Aula tradicional, definição, exemplos e exercícios. 

e) Slides: Os slides são simples, mas algumas das imagens chamam a atenção, como ao 

mostrar a ordem dos números e as classes dos números em cores distintas. 

f) Trilhas de aprendizagem: A trilha de aprendizagem faz um resumo do que foi 

apresentado na videoaula. 

11. Sobre a metodologia utilizada pelo professor: 

c) Há contextualização/problematização? Não 

d) Quais os recursos/estratégias didáticas utilizadas? São utilizados slides para explicação 

do conteúdo e propostos alguns exercícios. Para visualização dos slides, é utilizado 

uma televisão. 

12. Se fosse você o professor ministrante, usaria os mesmos recursos e estratégias didáticas 

utilizadas pelo professor? Justifique sua resposta. Sim, porém faria uma breve 

contextualização, pois esta aula é uma sequência do conteúdo trabalhado anteriormente, 

então poderia ter uma breve retomada do contexto para que os alunos relembrem o 

conteúdo. 

13. Em relação à aula de Matemática assistida, há um “convite” para a reflexão e o 

desenvolvimento crítico? Exemplifique. A professora está sempre questionando os alunos 

e pedindo que pensem nas respostas dos exercícios. 



14. Os conteúdos matemáticos são tratados de forma que se aproxime do cotidiano dos alunos? 

Cite exemplos. Caso negativo, descreva como poderia ser feito. Não, como a aula trata de 

ordens e classes o professor não consegue se aproximar do contexto dos alunos, talvez 

em uma aula presencial poderia pedir exemplos de números que encontrassem em casa, 

em notícias. Mas na videoaula não existe esta possibilidade. 

15. Houve indicativo de alguma forma de autoavaliação sugerida pelo professor para que o aluno 

realize a autorregulação de aprendizagem? Descreva-a. A professora sugere para os alunos 

estudarem mais sobre o conteúdo, mas não consideramos isso como forma de 

autoavaliação. 

16. Quanto à postura do professor diante das câmeras ou em relação as novas tecnologias digitais, 

pondere: 

d) O professor busca interagir diretamente com o aluno, direcionando seu olhar a câmera 

durante a explicação (videoaula)? Sim, sempre interagindo, olhando para a câmera e 

chamando a atenção dos alunos para o conteúdo e os exercícios. 

e) No caso das aulas na plataforma Classroom, de quais modos o professor busca estabelecer 

diálogo com os alunos (usando o chat, microfones, apresentações, etc,..)? 

f) No caso das aulas na plataforma Classroom, o professor consegue estabelecer diálogo nas 

aulas? Exemplifique. 

17. Tabela para avaliar a prática docente do professor observado: 

Momento  Sim Não 
Às 
vezes 

1- Fala do professor 

A – O título/tema do vídeo aula condiz 
com a fala do professor? 

X   

B – Ao introduzir um tema, o professor 
cita exemplos de conhecimentos 
prévios? 

X   

C – O professor faz a ponte entre o 
conteúdo e o cotidiano? 

 X  

D – O professor é claro em suas 
explicações? 

X   

E – O professor utiliza uma linguagem 
adequada? 

X   

F – Descreva (se possível) algo 
relevante sobre a fala do professor que 
não estão contemplados nos itens 
anteriores. 

 

2 – Trabalho com recursos 
audiovisuais (gráficos, 
figuras, tabelas, vídeos, 
sons) 

A – O professor explica claramente 
todos os dados presentes no recurso 
utilizado? 

X   

B – O professor estimula os alunos a 
interpretar e a refletir? 

X   



C – O conteúdo presente no recurso 
utilizado é de fácil compreensão? 

X   

3 – Organização Didática 

A – A organização da sequência didática 
realizada pelo professor é de fácil 
compreensão? 

X   

B – A quantidade de informações 
apresentadas favorece à aprendizagem? 

X   

C – A organização do material 
apresentado favorece à aprendizagem? 

X   

4 – As questões elaboradas 
pelo professor durante a 
exposição são: 

A – O professor não faz     
B – Retóricas (busca respostas já 
esperadas e prontas) 

  X 

C – Sem sentido/desconexas  X  
D – Requerem que o aluno reflita sobre 
o conceito e sua aplicação 

  X 

E – Exigem raciocínio X   

5 – Utilização de conceitos 
não relacionados com o 
tema principal da aula 

A – O professor introduz novos 
conceitos relacionados com conteúdo 
anteriores? 

X   

B – A descrição teórica apresentada é 
suficientemente clara? 

X   

Tabela 4: Tabela da prática docente observada. 
Fonte: Acervo dos autores. 

 
18. Com base nos aspectos observados o que você considera positivo na prática docente do 

professor e o que faria diferente? Justifique sua resposta. Abordaria o conteúdo da mesma 

forma. Se existisse a possibilidade de se comunicar com os alunos pediria exemplos de 

números para trabalhar ordens e classes.  

 

4.1.3 Ficha da observação 3 

 

Disponível em (link): https://www.youtube.com/watch?v=HKmwj4o3AEY  

Data da observação: 30/04/2021 

Tema da aula: Números e álgebra 

Conteúdo da aula: Sistema de numeração decimal: Reta Numérica Antecessor e Sucessor 

Prof. Ministrante: Marytta Rennó Masseli 

Duração: 24 minutos e 59 segundos. 

Recursos utilizados: Slides e televisão. 

Descrição da aula: A aula iniciou com um resumo sobre o que seria visto e solicitado como 

material o caderno, lápis e uma régua para construção da reta numérica. Foi explicitada  a 

definição de sucessor e antecessor e pedido para que os alunos fizessem anotações.  

Posteriormente foram colocados dois exercícios de múltipla escolha. Em seguida a professora 

através de um passo a passo construiu com os alunos a reta numérica. Foi feito um quiz e dado 



um tempo para que os alunos respondessem cada questão. Logo após foi comentado sobre o uso 

da reta numérica no dia a dia dos alunos em diversos ambientes. A aula foi finalizada com dois 

exercícios para os alunos praticarem, que a professora, após um tempo fez a correção.  

 

19. A partir do recurso/aula que você acompanhou, exemplifique quais foram as primeiras 

impressões da aula no que se refere ao ensino remoto de Matemática na Educação Básica: 

g) Videoaula: A videoaula é simples, apenas o professor e os slides para a explicação do 

conteúdo. Uma aula tradicional, com a explicação do conteúdo e exercícios de 

prática. 

h) Slides: Os slides são fáceis de visualizar, nada que chame muita atenção. 

i) Trilhas de aprendizagem: Na trilha de aprendizagem possui uma explicação sobre a 

reta numérica e um exercício resolvido. 

20. Sobre a metodologia utilizada pelo professor: 

e) Há contextualização/problematização? Não ocorre problematização, a professora 

apenas inicia a aula questionando se os alunos sabem o que é sucessor e antecessor 

de um número. Depois de apresentar os conceitos ela contextualiza o uso da reta 

numérica, relacionando, por exemplo, o uso da régua com o trabalho com 

construções, da fita métrica para quem trabalha com tecidos. 

f) Quais os recursos/estratégias didáticas utilizadas? Os recursos utilizados são slides e 

televisão. Para a explicação do conteúdo ela associa os conceitos com os significados 

das palavras. Para explicar o que são antecessor e sucessor de um número, a 

professora destaca a palavra “ante” de antecessor, algo que vem antes do tempo, 

antes de outra coisa. Já a palavra sucessor significa algo que vem depois. Para 

explicar o que é a reta numérica ela associa a palavra “reta” com a palavra “linha” 

e “numérica” com a palavra “numerada”. A professora também utiliza como 

estratégia uma régua numerada para os alunos fazerem a reta numérica, neste 

momento ressalta que os alunos comecem medir do zero. Após cada conceito é 

aplicado um exercício. 

g) Se fosse você o professor ministrante, usaria os mesmos recursos e estratégias didáticas 

utilizadas pelo professor? Justifique sua resposta. Utilizaria também o GeoGebra e 

alguns exercícios mais contextualizados . 

21. Em relação à aula de Matemática assistida, há um “convite” para a reflexão e o 

desenvolvimento crítico? Exemplifique. Nesta aula não identifico que haja nenhum 

convite para reflexão. 



22. Os conteúdos matemáticos são tratados de forma que se aproxime do cotidiano dos alunos? 

Cite exemplos. Caso negativo, descreva como poderia ser feito. Sim, o conteúdo não é 

complexo, os números utilizados nos exemplos não são números “absurdos” do aluno 

imaginar sucessor e antecessor, ou imaginá-los na reta numérica. Há também a 

aplicação da reta numérica. 

23. Houve indicativo de alguma forma de autoavaliação sugerida pelo professor para que o aluno 

realize a autorregulação de aprendizagem? Descreva-a. Não. 

24. Quanto à postura do professor diante das câmeras ou em relação as novas tecnologias digitais, 

pondere 

g) O professor busca interagir diretamente com o aluno, direcionando seu olhar a câmera 

durante a explicação (videoaula)? Sim, sempre interagindo e olhando para a câmera 

como se estivesse em uma sala de aula. 

h) No caso das aulas na plataforma Classroom, de quais modos o professor busca estabelecer 

diálogo com os alunos (usando o chat, microfones, apresentações, etc,..)? 

i) No caso das aulas na plataforma Classroom, o professor consegue estabelecer diálogo nas 

aulas? Exemplifique. 

25. Tabela para avaliar a prática docente do professor observado: 

Momento  Sim Não 
Às 
vezes 

1- Fala do professor 

A – O título/tema do vídeo aula condiz 
com a fala do professor? 

X   

B – Ao introduzir um tema, o professor 
cita exemplos de conhecimentos 
prévios? 

 X  

C – O professor faz a ponte entre o 
conteúdo e o cotidiano? 

X   

D – O professor é claro em suas 
explicações? 

X   

E – O professor utiliza uma linguagem 
adequada? 

X   

F – Descreva (se possível) algo 
relevante sobre a fala do professor que 
não estão contemplados nos itens 
anteriores. 

 

2 – Trabalho com recursos 
audiovisuais (gráficos, 
figuras, tabelas, vídeos, 
sons) 

A – O professor explica claramente 
todos os dados presentes no recurso 
utilizado? 

X   

B – O professor estimula os alunos a 
interpretar e a refletir? 

   

C – O conteúdo presente no recurso 
utilizado é de fácil compreensão? 

X   



3 – Organização Didática 

A – A organização da sequência didática 
realizada pelo professor é de fácil 
compreensão? 

   

B – A quantidade de informações 
apresentadas favorece à aprendizagem? 

X   

C – A organização do material 
apresentado favorece à aprendizagem? 

X   

4 – As questões elaboradas 
pelo professor durante a 
exposição são: 

A – O professor não faz     
B – Retóricas (busca respostas já 
esperadas e prontas) 

  X 

C – Sem sentido/desconexas  X  
D – Requerem que o aluno reflita sobre 
o conceito e sua aplicação 

  X 

E – Exigem raciocínio   X 

5 – Utilização de conceitos 
não relacionados com o 
tema principal da aula 

A – O professor introduz novos 
conceitos relacionados com conteúdos 
anteriores? 

 X  

B – A descrição teórica apresentada é 
suficientemente clara? 

X   

Tabela 5: Tabela da prática docente observada. 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

26. Com base nos aspectos observados o que você considera positivo na prática docente do 

professor e o que faria diferente? Justifique sua resposta. A aula foi muito interessante, 

trousse a reta numérica e construiu-se a reta através de alguns passos. Além disso teve 

uma contextualização, onde a professora envolveu os alunos com assuntos do cotidiano 

relacionados a aula. Embora acreditamos que os exercícios são muito simples. 

Buscaríamos abordar problemas contextualizados.  

4.1.4 Ficha da observação 4 

 

Disponível em (link):  https://youtu.be/ZAbI5vIbm6Q   

Data (observação): 02/05/2021 

Tema da aula: Tratamento da informação 

Conteúdo da aula: Organização, leitura e interpretação de tabelas 

Prof. Ministrante: Neumar Albertoni 

Duração: 24 minutos e 4 segundos. 

Recursos utilizados: Slides e televisão. 

Descrição da aula:  Nesta aula foi abordado o conceito de tabelas. Iniciou-se mostrando uma 

tabela organizada com a área, população e cidade correspondente mostrando e interpretando 

o gráfico com os alunos. Em seguida foi passado três exercícios para que os alunos resolvessem, 

e realizado as correções pela professora. 



27. A partir do recurso/aula que você acompanhou, exemplifique quais foram as primeiras 

impressões da aula no que se refere ao ensino remoto de Matemática na Educação Básica: 

j) Videoaula: Aula tradicional. Conteúdo, exemplos e exercício. 

k) Slides: Slides simples, com o conteúdo. Algumas tabelas são coloridas e outras 

brancas. 

l) Trilhas de aprendizagem: A trilha de aprendizagem é apenas um resumo do que foi 

dado na aula. 

28. Sobre a metodologia utilizada pelo professor: 

h) Há contextualização/problematização? Não há problematização, a professora já inicia 

a aula com a explicação de tabelas. Alguns dos exercícios são contextualizados. 

i) Quais os recursos/estratégias didáticas utilizadas? Os recursos utilizados são slides com 

o conteúdo e exercícios e uma televisão para mostrar os slides. Em cada exercício é 

deixado um tempo para que os alunos copiem e enquanto passa o tempo há uma 

música. 

29. Se fosse você o professor ministrante, usaria os mesmos recursos e estratégias didáticas 

utilizadas pelo professor? Justifique sua resposta. Como é uma aula gravada sim, também 

iria pesquisar tabelas em notícias disponíveis na internet para mostrar a utilização de 

tabelas. Caso fosse uma aula presencial existiria a possibilidade de fazer uma pesquisa 

com os alunos sobre um tema que os interessassem, e então organizar os dados coletados 

em uma tabela. 

30. Em relação à aula de Matemática assistida, há um “convite” para a reflexão e o 

desenvolvimento crítico? Exemplifique. Não. 

31. Os conteúdos matemáticos são tratados de forma que se aproxime do cotidiano dos alunos? 

Cite exemplos. Caso negativo, descreva como poderia ser feito. Sim, alguns exercícios são 

contextualizados, por exemplo, há um exercício de interpretação de tabelas com 15 

nomes de alunos, quanto tempo cada um gasta estudando e o resultado em uma certa 

prova. 

32. Houve indicativo de alguma forma de autoavaliação sugerida pelo professor para que o aluno 

realize a autorregulação de aprendizagem? Descreva-a. Não. 

33. Quanto à postura do professor diante das câmeras ou em relação as novas tecnologias digitais, 

pondere: 

j) O professor busca interagir diretamente com o aluno, direcionando seu olhar a câmera 

durante a explicação (videoaula)? A professora está sempre interagindo como se tivesse 

alunos na sala e também sempre olhando para a câmera como se estivesse olhando 

para os alunos. Ela parece animada para explicar o conteúdo. 



k) No caso das aulas na plataforma Classroom, de quais modos o professor busca estabelecer 

diálogo com os alunos (usando o chat, microfones, apresentações, etc,..)? 

l) No caso das aulas na plataforma Classroom, o professor consegue estabelecer diálogo nas 

aulas? Exemplifique. 

34. Tabela para avaliar a prática docente do professor observado: 

Momento  Sim Não 
Às 
vezes 

1- Fala do professor 

A – O título/tema do vídeo aula condiz 
com a fala do professor? 

X   

B – Ao introduzir um tema, o professor 
cita exemplos de conhecimentos 
prévios? 

 X  

C – O professor faz a ponte entre o 
conteúdo e o cotidiano? 

  X 

D – O professor é claro em suas 
explicações? 

X   

E – O professor utiliza uma linguagem 
adequada? 

X   

F – Descreva (se possível) algo 
relevante sobre a fala do professor que 
não estão contemplados nos itens 
anteriores. 

 

2 – Trabalho com recursos 
audiovisuais (gráficos, 
figuras, tabelas, vídeos, 
sons) 

A – O professor explica claramente 
todos os dados presentes no recurso 
utilizado? 

X   

B – O professor estimula os alunos a 
interpretar e a refletir? 

  X 

C – O conteúdo presente no recurso 
utilizado é de fácil compreensão? 

X   

3 – Organização Didática 

A – A organização da sequência didática 
realizada pelo professor é de fácil 
compreensão? 

X   

B – A quantidade de informações 
apresentadas favorece à aprendizagem? 

X   

C – A organização do material 
apresentado favorece à aprendizagem? 

X   

4 – As questões elaboradas 
pelo professor durante a 
exposição são: 

A – O professor não faz     
B – Retóricas (busca respostas já 
esperadas e prontas) 

   

C – Sem sentido/desconexas  X  
D – Requerem que o aluno reflita sobre 
o conceito e sua aplicação 

  X 

E – Exigem raciocínio X   

5 – Utilização de conceitos 
não relacionados com o 
tema principal da aula 

A – O professor introduz novos 
conceitos relacionados com conteúdos 
anteriores? 

  X 

B – A descrição teórica apresentada é 
suficientemente clara? 

X   

Tabela 6: Tabela da prática docente observada. 



Fonte: Acervo dos autores. 

 

35. Com base nos aspectos observados o que você considera positivo na prática docente do 

professor e o que faria diferente? Justifique sua resposta. Mesmo sendo uma aula gravada, 

pesquisaria exemplos de tabelas na internet, pois existem notícias, textos, até em 

embalagens de comidas existem tabelas. 

4.1.5 Ficha da observação 5 

 

Disponível em (link): https://www.youtube.com/watch?v=GgkDnPA9iuk  

Data (observação): 04/05/2021 

Tema da aula: Cálculo com números naturais 

Conteúdo da aula: Adição: Processos de adição 

Prof. Ministrante: Marytta Rennó Masseli 

Duração: 25 minutos e 5 segundos 

Recursos utilizados: Televisão e slides. 

Descrição da aula: A aula se iniciou com alguns questionamentos, para que os alunos pensassem 

sobre os processos de adição. Na sequência foi dado um exercício envolvendo os jogos olímpicos, 

que foi resolvido de duas formas: pelo método da decomposição e pelo algoritmo usual. 

Posteriormente foi passado dois exercícios e realizado as correções. 

36. A partir do recurso/aula que você acompanhou, exemplifique quais foram as primeiras 

impressões da aula no que se refere ao ensino remoto de Matemática na Educação Básica: 

m) Videoaula: Nesta videoaula a professora inicia com um problema que no slide está 

como um exemplo, mas ela propõe que os alunos tentem resolver, diferente da 

maioria das outras aulas observadas. A professora ensina duas formas para resolver 

o exercício proposto aos alunos, a primeira pela decomposição e a segunda pelo 

algoritmo usual. 

n) Slides: Os slides são simples, não são muito coloridos. 

o) Trilhas de aprendizagem: 

37. Sobre a metodologia utilizada pelo professor: 

j) Há contextualização/problematização? Ela inicia comentando que a aula se trata sobre 

adição e inicia com um exercício que é deixado um tempo para que os alunos 

resolvam. E depois mostra duas soluções, uma resolução pela decomposição e outra 

pelo algoritmo. O exercício é um problema contextualizado sobre os jogos Olímpicos 

de 2016 no Rio de Janeiro, ele pergunta qual era o total de atletas sendo que havia 

256 atletas homens e 209 atletas mulheres. 



k) Quais os recursos/estratégias didáticas utilizadas? São utilizados uma televisão e slides. 

Os slides são mostrados na televisão. A professora utiliza o exercício dos jogos 

Olímpicos pra ensinar duas formas de se fazer uma adição. 

38. Se fosse você o professor ministrante, usaria os mesmos recursos e estratégias didáticas 

utilizadas pelo professor? Justifique sua resposta. Nesta aula sim, a professora explicou 

muito bem e a aula ficou  interessante com a utilização de problemas. Além disso, a 

professora apresentou o método da decomposição, o que não é comum ser ensinado nas 

escolas. 

39. Em relação à aula de Matemática assistida, há um “convite” para a reflexão e o 

desenvolvimento crítico? Exemplifique. Não. 

40. Os conteúdos matemáticos são tratados de forma que se aproxime do cotidiano dos alunos? 

Cite exemplos. Caso negativo, descreva como poderia ser feito. Sim, tanto o problema 

contextualizado como frases ditas no cotidiano como “vai um” quando estamos 

realizando uma soma, são fatores que se aproximam do cotidiano dos alunos. Quando 

ela soma os números 256+209 pelo algoritmo usual ela explica que ao somar 6+9=15 há 

1 dezena e 5 unidades, então está 1 dezena deve ser somada com as dezenas 5 e 0, ou seja, 

é isso que acontece quando falamos “vai um”. 

41. Houve indicativo de alguma forma de autoavaliação sugerida pelo professor para que o aluno 

realize a autorregulação de aprendizagem? Descreva-a. Não identificamos na fala da 

professora nenhuma forma que sugere autoavaliação para os alunos. Ela apenas faz 

alguns questionamentos, mas não são questionamentos que irão levar os alunos a pensar 

muito sobre o conteúdo ou fazer uma autoavaliação. 

42. Quanto à postura do professor diante das câmeras ou em relação as novas tecnologias digitais, 

pondere: 

m) O professor busca interagir diretamente com o aluno, direcionando seu olhar a câmera 

durante a explicação (videoaula)? Sim, sempre está falando como se estivesse em uma 

sala de aula, sempre com o olhar voltado para a câmera. 

n) No caso das aulas na plataforma Classroom, de quais modos o professor busca estabelecer 

diálogo com os alunos (usando o chat, microfones, apresentações, etc,..)? 

o) No caso das aulas na plataforma Classroom, o professor consegue estabelecer diálogo nas 

aulas? Exemplifique. 

43. Tabela para avaliar a prática docente do professor observado: 

Momento  Sim Não 
Às 
vezes 

1- Fala do professor 
A – O título/tema do vídeo aula condiz 
com a fala do professor? 

X   



B – Ao introduzir um tema, o professor 
cita exemplos de conhecimentos 
prévios? 

X   

C – O professor faz a ponte entre o 
conteúdo e o cotidiano? 

X   

D – O professor é claro em suas 
explicações? 

X   

E – O professor utiliza uma linguagem 
adequada? 

X   

F – Descreva (se possível) algo 
relevante sobre a fala do professor que 
não estão contemplados nos itens 
anteriores. 

 

2 – Trabalho com recursos 
audiovisuais (gráficos, 
figuras, tabelas, vídeos, 
sons) 

A – O professor explica claramente 
todos os dados presentes no recurso 
utilizado? 

X   

B – O professor estimula os alunos a 
interpretar e a refletir? 

  X 

C – O conteúdo presente no recurso 
utilizado é de fácil compreensão? 

X   

3 – Organização Didática 

A – A organização da sequência didática 
realizada pelo professor é de fácil 
compreensão? 

X   

B – A quantidade de informações 
apresentadas favorece à aprendizagem? 

X   

C – A organização do material 
apresentado favorece à aprendizagem? 

X   

4 – As questões elaboradas 
pelo professor durante a 
exposição são: 

A – O professor não faz     
B – Retóricas (busca respostas já 
esperadas e prontas) 

  X 

C – Sem sentido/desconexas  X  
D – Requerem que o aluno reflita sobre 
o conceito e sua aplicação 

  X 

E – Exigem raciocínio   X 

5 – Utilização de conceitos 
não relacionados com o 
tema principal da aula 

A – O professor introduz novos 
conceitos relacionados com conteúdos 
anteriores? 

X   

B – A descrição teórica apresentada é 
suficientemente clara? 

X   

Tabela 7: Tabela da prática docente observada. 
Fonte: Acervo dos autores. 

 
44. Com base nos aspectos observados o que você considera positivo na prática docente do 

professor e o que faria diferente? Justifique sua resposta. A explicação de duas formas para 

fazer uma adição é algo positivo e também a utilização dos exercícios contextualizados. 

  



4.2 Observações 

 

No dia 24 de maio iniciamos as atividades do estágio supervisionado, que foram realizadas no 

Colégio Estadual Princesa Isabel EFMN.  

Nesta parte estão os relatórios das aulas observadas no Colégio Princesa Izabel. Foram 

observadas 10 aulas, sendo 5 na turma 6°B, 3 na turma 7°A e 2 na turma 7°B, todas turmas no período 

da manhã. A professora de matemática do 6° ano é a professora Tavânia e a dos 7° A e B é a professora 

Loriane. Dentre as aulas observadas a professora Tavânia solicitou ajuda em uma delas, porém 

poderíamos, se necessário, ajudar com atividades durante todo período da observação. 

Ressaltamos que todas as aulas de observação, assim como as de regência ocorreram de forma 

remota por meio do aplicativo Google Meet. O link de cada aula era disponibilizado diariamente no 

aplicativo Classroom. No formato das aulas remotas adotado pela escola alguns alunos participavam 

das aulas de modo síncrono enquanto outros, que não tinham possibilidades de acompanhar as 

aulas por meio eletrônico, retiravam na escola, semanalmente, material preparado pelos professores e 

realizavam as atividades em suas residências.  

 

4.2.1 Relatório da primeira aula de observação, turma 6°B 

 

 No dia 24 de maio realizamos observação na turma do 6°B. O horário previsto para o início 

da aula era 10:55 h. O link foi disponibilizado, às 10:53. Nessa aula estavam conectados 12 

alunos. Nenhum participante relatou problemas de acesso.   

A professora comentou que estava começando o segundo trimestre e nessa primeira semana 

os conteúdos do primeiro trimestre seriam retomados. O primeiro conteúdo retomado seria tratamento 

da informação relembrando tabelas e gráficos. Enquanto a professora conversava com os alunos 

ela desconectou-se duas vezes da aula, pois havia problemas de conexão com sua internet, quando 

retornou para a aula estava sem áudio, desligou seu microfone por um momento e ligou novamente, 

então o áudio voltou ao normal.  

Em seguida a professora pediu para os alunos que pegassem o livro didático e abrissem na 

página 24 para trabalharem um exercício sobre tabela. O título do conteúdo exposto 

nessa página era “Organização, leitura e interpretação de tabelas” que foi lido e solicitado que os 

alunos copiassem em seus cadernos. A professora comentou que a utilização de uma tabela facilita a 

organização de informações. Foi lido um texto contextualizado sobre a Copa do Mundo de 

Futebol que estava abaixo do título e depois solicitado que os alunos analisassem a tabela existente 

abaixo do texto.  



Logo após, a professora pediu que os alunos fizessem quatro exercícios sobre a Copa 

do mundo que estavam na página 25. As respostas poderiam ser encontradas a partir da 

tabela. O primeiro exercício perguntava que informação representava cada coluna. O segundo 

exercício perguntava qual era a fonte dos dados, o terceiro,  quantas vezes entre 1930 até 2018 cada 

um dos países: Brasil, Argentina, Uruguai, Itália, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha 

foi campeão mundial. Já o quarto exercício perguntava neste mesmo período, quantas vezes a Copa 

do Mundo de futebol foi realizada no continente europeu, no continente asiático, no continente 

americano e no continente africano.   

Para auxiliar na interpretação da tabela a professora fez algumas perguntas aos alunos 

como, por exemplo, em que ano e onde ocorreu a primeira Copa do Mundo, os alunos responderam 

em 1930 e no Uruguai. Logo após perguntou em que anos o Brasil sediou a Copa do Mundo e qual 

país foi campeão, as respostas dos alunos foram 1950 e o país campeão foi o Uruguai, e em 2014 e o 

país campeão foi a Alemanha. Outra das perguntas foi quantas vezes o Brasil foi campeão, para a 

qual os alunos responderam cinco vezes. A professora também explicou que toda tabela possui 

uma fonte de onde as informações são retiradas, neste caso a fonte das informações era a FIFA. Em 

todo momento a interação dos alunos ocorreu pelo microfone da plataforma.  

Logo depois, um dos alunos perguntou se precisava copiar a tabela do livro, a 

professora explicou que apenas era para copiar o título da página e analisar a tabela para responder 

as perguntas, sem precisar copiá-la. Outro aluno comentou que faltaram na tabela os pontos dos países 

que perderam, mas a professora explicou que era apenas uma tabela com os anos, os países que 

sediaram a Copa do Mundo e cada país campeão.  

Neste momento um dos alunos perguntou qual time a professora torcia, ela 

respondeu Palmeiras, então o aluno disse que torcia para o são Paulo. Com isso se iniciou uma 

conversa sobre time de futebol entre os alunos e isso criou uma distração dos exercícios, sendo 

necessário a intervenção da professora para retornarem ao foco da aula.  

Enquanto os alunos respondiam os exercícios, a professora perguntava se estavam com 

dúvidas. Um aluno teve dúvida no primeiro exercício, então a professora fez a leitura com eles e 

perguntou qual informação estava na primeira coluna, obteve como resposta dos alunos que na 

primeira coluna estavam os anos que ocorreram a Copa. Fez a mesma pergunta sobre a segunda e a 

terceira coluna, os alunos responderam que a segunda coluna continha os países que sediaram a Copa 

e na terceira os países que ganharam. 

A professora pediu que os alunos se apressassem em resolver os exercícios, pois queria 

acrescentar no último. E começou a fazer a chamada. Enquanto isso, outras dúvidas foram surgindo 

dos alunos. Uma aluna perguntou se era necessário colocar “www” na resposta do segundo 

exercício, a professora explicou que podiam responder apenas “Fifa” como fonte dos 



dados. Outro aluno não entendeu o terceiro exercício, então foi feito a leitura novamente e 

explicado que deveriam olhar a tabela e dizer quantas vezes o Brasil foi campeão, assim como 

a Argentina, Uruguai, Itália, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha.  

No quarto exercício a professora pediu que os alunos fizessem uma pesquisa em casa que 

seria trabalhada na aula seguinte. Para a pesquisa fez os seguintes questionamentos: “Vocês sabem o 

que é um continente?”, “Quantos continentes têm?”. Os alunos não responderam quantos continentes 

existem e nem o que é um continente, porém deram alguns exemplos como o continente africano e o 

continente asiático. Então foi pedido que pesquisassem o que é continente e quantos existem. Os 

alunos perguntaram quantas linhas deixar para escrever as respostas, a professora respondeu que uma 

linha para cada pergunta era suficiente. Neste momento a aula foi finalizada, os exercícios ficaram 

para serem corrigidos na próxima aula.  

 

4.2.2 Relatório da segunda aula de observação, turma 7°A  

 

No dia 25 de maio realizamos observação na turma do 7°A. O horário previsto para o início 

da aula era 7:25 h. O link foi disponibilizado às 7:20. Nessa aula estavam conectados 

15 alunos. Nenhum participante relatou problemas de acesso.    

Inicialmente  os estagiários foram apresentados à turma. Após isso a professora prosseguiu a 

aula com o conteúdo: Operações com números inteiros. Foram retomados os conteúdos da aula 

anterior por meio da apresentação de um documento do Word com os seguintes exercícios. 

A) (45−9) : (−30+21) + (−8)(45−9) : (−30+21) + (−8) 

  

B)  (−6) − (−32−22): (19−10) (−6) −(−32−22): (19−10) 

  

C)  (−67+23):(−4)+(−13+11) (−67+23):(−4)+(−13+11) 

  

D) 28:(79−93)+(−65−31):(18−42)28:(79−93)+(−65−31):(18−42) 

  

Na sequência, foi relido o exercício B pela professora, o qual tinha sido deixado como 

exercício na aula anterior. Após este momento, foi solicitado que os alunos enviassem fotos das 

resoluções via WhatsApp, enquanto iriam terminando os itens de B e C. Neste momento a aula 

prosseguiu com a professora revisando os exercícios enviados via WhatsApp, enquanto mediava 

orientações individuais, chamando os alunos por seus nomes, revisava as respostas, pedia atenção 

quanto ao uso de parênteses e orientava quanto ao uso dos sinais. Um dos educandos ligou o 

microfone e perguntou “menos 4 menos 8 é igual a 12?”. Neste momento a 



professora apresentou uma imagem que havia utilizado na aula anterior para exemplificar novamente 

o uso dos sinais, devido à dificuldade que os alunos estavam tendo. A imagem utilizada pela 

professora está abaixo.  

 

 
Figura 7: Print 01 durante a aula 

Fonte: acervo dos autores 

 
Em seguida a professora continuou verificando as resoluções enviadas e fazendo as 

ponderações necessárias. Um aluno ligou o microfone novamente para esclarecer a seguinte 

dúvida: “Por exemplo na B, menos 66 e menos 1010 multiplicando vai ficar negativo ou 

positivo?”. A docente exemplificou, apontando com o mouse, na imagem acima. Destacou que 

na multiplicação de dois números negativos, obtém-se um número positivo e também explicou que na 

soma de dois números negativos deve-se somar os números e repetir o sinal. Ainda disse que primeiro 

faz-se a operação dentro do parêntese e depois analisa o sinal que está fora do parêntese. O aluno 

continuou com dúvidas na letra B e pediu para enviar para a professora e perguntou novamente: 

“deve repetir o −6 e – (−54) e multiplicar por 9?”. Então a professora explicou que devia dividir 

por 9, desta forma:  

(−6)−(−32−22): (19−10) 

  

−6−(−54):9 

Surgiu uma nova dúvida de um dos alunos que perguntou utilizando o microfone “menos 22 

menos 32 tem que pôr parêntese?”, a professora pediu que colocassem o parêntese, pois ainda 

deveriam analisar o sinal negativo que estava fora do parêntese.   

Em seguida a professora pediu novamente que os alunos que não tinham enviado as respostas 

enviassem. E começou a corrigir a letra B. Explicou para manter o (−6) e resolver o que está dentro 

do segundo parêntese, ela escreveu no Word “(−6) −(−54):9”, então explicou que deviam continuar 

mantendo o (−6) e fazer a divisão de (−54) por 9. Perguntou: “o que se obtém dividindo um número 

negativo por um positivo?” e os alunos respondem que obteríamos um número negativo. Então a 

professora escreveu no quadro “(−6) − (−6)”. Novamente fazendo a rega de sinal em −(−6) tem-se 

−6 + 6 = 0. A professora ressaltou que os alunos deveriam sempre resolver as contas uma embaixo 

da outra para que não se perdessem nos resultados. 



 Às 07:55 a professora fez a chamada. Em seguida reforçou o pedido para que os alunos 

enviassem imagens das resoluções dos exercícios. E finalizou a aula afirmando que a próxima aula 

seria às 10:55 do mesmo dia.   

 

4.2.3 Relatório da terceira aula de observação, turma 7°B  

 

No dia 25 de maio realizamos observação na turma do 7°B. O horário previsto para o início 

da aula era 8:15 h. O link foi disponibilizado, às 8:11. Nessa aula estavam conectados 13 

alunos. Nenhum participante relatou problemas de acesso. O conteúdo trabalhado era sequência da 

aula anterior, sendo operações com números inteiros.  

 A professora disponibilizou um exercício com quatro expressões e pediu que copiassem as 

duas primeiras. As expressões estão abaixo:  

 

A)(45−9):(−30+21)+(−8) 

 

B)(−6)−(−32−22):(19−10) 

 

C)(−67+23):(−4)+(−13+11) 

 

D)28:(79−93)+(−65−31):(18−42) 

  

   Em seguida questionou os alunos sobre qual era a ordem de prioridade para resolver uma 

expressão numérica. Os alunos responderam que primeiro se calculam raízes, em seguida resolve as 

operações dentro dos parênteses, depois as multiplicações e divisões na ordem em que aparecerem e 

depois as adições e subtrações na ordem em que aparecerem.   

Enquanto os alunos resolviam, começaram a conversar sobre o clima. Alguns minutos depois 

a professora perguntou se estavam conseguindo resolver, então os alunos começaram a apresentar 

suas dúvidas. 

Algumas perguntas foram: “Resolve primeiro o parêntese (-30+21)?”, no item b perguntaram: 

“Antes de fazer o primeiro parêntese menos o segundo parêntese tem que fazer o segundo parêntese 

dividido pelo terceiro parêntese?”, “O menos no meio do parêntese prevalece quando faz a divisão?”. 

Sempre interagiram com a professora pelo microfone e mandaram mensagens no chat apenas para 

dizer que acabaram de resolver o exercício. 

 



Foi possível perceber que os alunos tinham dúvidas sobre a multiplicação de 

sinais. A professora explicou que quando temos um sinal positivo antes do parêntese não muda o 

sinal que está dentro, então pode resolver a operação e deixar o resultado fora do parêntese. Ela 

também explicou que é indiferente fazer o jogo do sinal antes ou depois da divisão. Enquanto os 

alunos faziam os exercícios começaram a mandar suas resoluções para a professora.  

Os alunos ainda não tinham compreendido claramente soma e multiplicação de números com 

sinais iguais e números com sinais diferentes. A professora voltou em uma imagem que tinha sido 

trabalhada na aula anterior para esclarecer as dúvidas.   

Às 8:40 a professora iniciou a chamada, neste momento os alunos começam a conversar sobre 

um dos alunos que faltou na aula, comentaram que o aluno não conseguiu acessar a aula pois estava 

sem conexão com a internet.  

Após a chamada, a professora continuou olhando as resoluções dos alunos. Neste 

momento ela percebeu que alguns alunos não haviam enviado suas respostas e pediu que enviassem. 

Um dos alunos falou que não enviou as fotos de suas resoluções, pois não tinha entendido como 

resolver a expressão da letra b, a professora retornou para a expressão e explicou para resolverem as 

operações que estavam dentro dos parênteses e depois fazer a divisão.  

Por fim, foram resolvidas as expressões das letras a e b utilizando o Power point. Com as 

resoluções os alunos compreenderam melhor a soma e multiplicação de números com sinais iguais 

e com sinais diferentes. E a aula foi finalizada sendo deixado para terminarem de resolverem as letras 

c e d. 

 

4.2.4 Relatório da quarta aula de observação, turma 6°B   

 

No dia 25 de maio realizamos observação na turma do 6°B. O horário previsto para o início 

da aula era 10:05 h. O link foi disponibilizado, às 10:05. Nessa aula estavam conectados 

10 alunos. Nenhum participante relatou problemas de acesso.  

A professora iniciou a aula pedindo para os alunos ligarem as câmeras, cumprimentou os 

mesmos e prosseguiu a aula utilizando o livro didático, nas páginas 24 e 25, e iniciou as resoluções 

dos exercícios da aula anterior. Comentou que a interpretação de tabelas é muito importante para tirar 

as informações e resolver os exercícios.   

Explicou para manter o (−6) e resolver o que está dentro do segundo parêntese, ela escreveu 

no Word “(−6) −(−54):9”, então explicou que deviam continuar mantendo o (−6) e fazer a divisão de 

(−54) por 9. Perguntou: “o que se obtém dividindo um número negativo por um positivo?” e os alunos 

respondem que obteríamos um número negativo. Então a professora escreveu no quadro “(−6) − 

(−6)”. Novamente fazendo a rega de sinal em −(−6) tem-se −6 + 6 = 0. A professora ressaltou que os 



alunos deveriam sempre resolver as contas uma embaixo da outra para que não se perdessem nos 

resultados. A professora orientou os educandos a verificarem a tabela e comentarem as 

respostas referentes a cada item. Os alunos não apresentaram dúvidas durante o desenvolvimento da 

atividade.  

Durante a resolução do exercício 4, a professora solicitou ajuda do estagiário Edivaldo para 
que comentasse sobre os continentes com os alunos. Então foram compartilhadas imagens que 
ilustram os continentes e os países em seus respectivos continentes, segue algumas das ilustrações 
usadas:  

  
Figura 8: Continentes 

Fonte: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbeduka.com%2Fblog%2Fmaterias%2Fgeografia%2F
continentes%2F&psig=AOvVaw3B1_dk67PdKxTtsRjoka5M&ust=1627525840501000&source=images&cd=vfe&ved

=0CAsQjRxqFwoTCLjo-JjchPICFQAAAAAdAAAAABAD  

  
Figura 9: Países 

 
Fonte: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F78243013524225871
5%2F&psig=AOvVaw3L9YRZO30zcf5y0S1IQbtd&ust=1627526011588000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQj

RxqFwoTCKi2w-zchPICFQAAAAAdAAAAABAD  

 
A professora e o estagiário foram mostrando os países sedes da copa do mundo e os 

continentes em que se localizavam. Neste momento um dos alunos comentou que não se recordava 

onde se localizavam os continentes, por este motivo ainda não havia concluído a atividade 4. Em 

seguida foi dado um tempo para que os alunos concluíssem as atividades 4, 5 e 6. Posteriormente a 

professora retomou as atividades fazendo a correção oralmente, pediu para que os alunos fizessem 

análises da tabela e respondessem as atividades. Foram obtidas diversas respostas corretas, tais 



como: Em resposta à pergunta “Qual país foi campeão da copa do mundo no mesmo ano em que foi 

sede da competição?”, disseram: “Uruguai, Itália, Inglaterra, Alemanha, Argentina”. A professora 

prosseguiu: “Ainda falta um. Observem bem a tabela. Temos também a França!”. 

Posteriormente a professora organizou, no word, o início do exercício 7, que consistia em 

fazer uma tabela expressando a quantidade de vezes que uma seleção foi campeã. Foi organizado nas 

linhas as respectivas seleções e a quantidade de vezes que a mesma foi campeã. Foi citado a 

importância de uma tabela ter um título e estar bem organizada, para que os dados fiquem fáceis 

de serem visualizados. Este exercício foi deixado como tarefa. Ao final da aula a professora percebeu 

que vários alunos estavam com a câmera desligada e fez uma brincadeira, perguntou “estão 

embolados nas cobertas?”. Por este motivo não estão ligando a câmera?”. Ainda, sugeriu aos 

alunos que tomassem muita água nesse frio para se proteger do coronavírus.  Nesse momento vários 

alunos ligaram a câmera para interagir com a docente. Este momento demonstrou uma importante 

conexão entre a docente e a turma. Essa conexão e empatia pode facilitar de forma relevante a 

aprendizagem.  

 

4.2.5 Relatório da quinta aula de observação, turma 7°A   

 

No dia 25 de maio realizamos observação na turma do 7°A. O horário previsto para o início 

da aula era 10:55 h. O link foi disponibilizado, às 10:52. Nessa aula estavam conectados 16 

alunos. Nenhum participante relatou problemas de acesso.  

A docente iniciou verificando o item C que faltava ser corrigido. A professora fez alguns 

questionamentos aos alunos: “Qual das operações (−67+23): (−4) precisa fazer primeiro: a subtração 

ou a divisão”. Os alunos responderam “divisão”. A professora prosseguiu questionando “De 23 

para 67, falta quanto?” então foi respondido “44”, como a resposta estava correta a docente 

prosseguiu, “Por que −67+23 resulta em um valor negativo?”. Então os alunos responderam: “Porque 

o módulo de 67 é maior do que o modulo de 23” e é preciso “encontrar a diferença entre os dois 

números e permanece o sinal do número de maior módulo”. Nós fomos surpreendidos por essas 

respostas que envolviam a utilização do módulo de um número. Mas as duas respostas demonstraram 

que os alunos falaram com familiaridade sobre o assunto, indicando que essas abordagens já tinham 

sido feitas pela professora em aulas anteriores.  

Na sequência da aula prosseguiu-se resolvendo o item D.  

 D) 28:(79−93)+(−65−31):(18−42) 

 A professora mediava o conteúdo questionando “Por que (79−93) é −14?”, então os alunos 

disseram que “fica negativo pois o número de maior modulo é negativo.”  

Em seguida, a professora perguntou: “Na D quanto é 28: (−14)28: (−14)” e os alunos 



responderam "−2""−2". Então a professora prosseguiu resolvendo as operações junto com eles.  

Após terminarem as correções dos quatro exercícios, a professora pediu que os 

alunos resolvessem os exercícios a seguir:  

2) Após encontrar o resultado da potência (−15)� multiplicá-lo por −30, encontra-se:  

a)125 

 

b)225 

 

c)1700 

 

d)3750 

 

3) Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou −15°C pela manhã. Se a temperatura 

descer mais 13°C, qual temperatura o termômetro vai marcar?  

4) Uma indústria utilizou no processo de produção de certo alimento uma etapa em que, para 

eliminar bactérias, o alimento é aquecido a 103°C e, em seguida, sofre um resfriamento chegando 

a −15°C. Qual é a variação de temperatura que o alimento sofre nessa etapa de produção?  

a) 88°C 

   

b) 118°C 

  

 c) −88°C 

  

d) −18°C  

 

A professora pediu que os alunos fizessem a leitura do enunciado e montassem a expressão e 

não apenas resolvessem. Os alunos foram enviando as resoluções por meio do WhatsApp para a 

professora, que os orientava a chegarem na resposta correta.  

Em seguida a professora prosseguiu comentando sobre as resoluções dos alunos que enviaram 

as fotos. Alguns dos alunos calcularam a potência, outros estavam calculando raiz quadrada sem 

necessidade, alguns ainda não haviam montado a expressão. Um aluno perguntou se quando dois 

números são negativos vai resultar em um número positivo, e a professora respondeu que depende da 

operação: na multiplicação e divisão de dois números negativos resulta um número positivo, já uma 

soma de números negativos, resulta em um número negativo.  

Os alunos perguntaram se precisava montar a expressão do exercício 3 também, ao que 

a professora respondeu que sim. Um aluno destacou que tinha dúvida se no exercício 3, os 13 

graus eram positivos ou negativos. Então foi sugerido pela professora que escrevesse a reta numérica 

e localizassem os números do termômetro nesta reta.  

Para explicar melhor o exercício 3 a professora deu um exemplo: descendo os degraus de uma 

escada, você desce 3 degraus e depois sobe 3, quanto deu? O aluno respondeu “0”. Agora imagine 

que você vai descer mais 15 degraus, vai dar +15 degraus ou -15 degraus? Neste momento o aluno 

entende a situação exemplificada e também o exercício e diz: “Então tenho que juntar -15 com -13.”  

 Em seguida foi feita resolução do segundo exercício, e aprofessora registrou a 

potência (−5)� da seguinte forma (−5) × (−5) × (−5). Depois explicou que a multiplicação dos 



dois primeiros números resulta em um número positivo, que multiplicado com o terceiro número 

resulta em um negativo.  

De modo geral, observou-se que os alunos tiveram dúvidas nas regras de sinais em adições e 

multiplicações. Não compreenderam com clareza que somando dois números negativos resulta um 

número negativo e multiplicando dois números negativos resulta em um número positivo.  

A professora fez a chamada às 11:12, e percebemos que às 11:13 alguns alunos se 

desconectaram da aula, que ficou apenas com 14 alunos. 

4.2.6 Relatório da sexta aula de observação, turma 6°B  

 

No dia 26 de maio realizamos observação na turma do 6°B. O horário previsto para o início 

da aula era 7:25 h. O link foi disponibilizado, às 7:22. Nessa aula estavam conectados 9 

alunos. Nenhum participante relatou problemas de acesso.  

A professora iniciou corrigindo o exercício 7 que havia sido deixado como tarefa no dia 

anterior. Para isso, fez uma tabela em um quadro branco com duas colunas e perguntou aos alunos o 

nome de um país e a quantidade de vezes que cada um deles foi campeão da Copa do Mundo de 

Futebol. A primeira coluna foi preenchida com os países e a segunda coluna com a quantidade de 

vezes que foram campeões. As respostas dos alunos foram: “Brasil cinco vezes”, “Uruguai duas 

vezes”, “Itália quatro vezes, “Inglaterra uma vez”, “Argentina duas vezes”, “Espanha uma vez”, 

“França uma vez”. A professora percebeu que os alunos responderam errado a quantidade de vezes 

que a França ganhou a Copa, então falou para os alunos olharem melhor a tabela, pois a França foi 

campeã duas vezes. Apenas um aluno comentou que escreveu uma ordem diferente da que a 

professora fez no quadro. Os alunos utilizaram o microfone para interagir e apenas um aluno utilizou 

o chat para enviar o seguinte comentário: “a espanha1 vez”.  

Após a correção do exercício, foi trabalhado interpretação de gráficos. A professora pediu que 

os alunos escrevessem nos seus cadernos a data da aula e o título “Interpretação de Gráficos”. Então 

iniciou uma apresentação no Power point e a explicação. No Power point havia um gráfico de 

barras, seu título era: “Aniversariantes da Escola Novo Milênio-6° ano”, com o eixo horizontal tendo 

os meses de janeiro a dezembro e o eixo vertical tendo a quantidade de alunos que faziam aniversário 

em cada mês. Foi dito aos alunos que poderiam fazer o gráfico do Power point com os dados da 

turma, porém para coletar os dados necessários seria utilizado mais que duas aulas e eles 

não tinham esse tempo.    

Para interpretar o gráfico foi questionado a quantidade de aniversariantes nos meses de 

janeiro, fevereiro, abril, outubro e dezembro. Os alunos responderam utilizando o microfone que em 

janeiro foram 15 e em fevereiro responderam 60. Como a resposta estava errada a professora 

acompanhou com o ponteiro do mouse a barra deste mês até o final da barra que estava na altura do 



65 no eixo vertical. Então os alunos perceberam que 65 era a resposta correta. Para os meses de abril, 

outubro e dezembro as respostas foram 35, 30 e 15, respectivamente.   

Em seguida a professora prosseguiu a explicação dizendo que analisando o gráfico é 

possível tirar esses dados. Os gráficos possuem alguns elementos como título, eixo horizontal, neste 

caso sendo os meses e eixo vertical, que neste gráfico é a quantidade de aniversariantes da turma. 

O eixo vertical está na escala de cinco em cinco, pois os valores de aniversariantes são números 

grandes e o valor máximo é 65 e o eixo deve ser graduado com a mesma medida, neste caso de 5 em 

5. A professora também observou que no mês de maio a quantidade de aniversariantes passou um 

pouco de 10, mas estava abaixo de 15 e que entre 10 e 15 estão os números 11, 12, 13 e 14, e pelo 

gráfico o mês de maio possui aproximadamente 13 aniversariantes. Com essa análise podemos ter 

qualquer quantidade de aniversariantes, não apenas múltiplos de cinco. Após isso ela questionou se 

os alunos tinham dúvidas, porém eles não mencionam nada e a professora seguiu a aula.  

Logo depois, ela fez a leitura de um texto no PowerPoint e deixou um tempo para os alunos 

copiarem o texto lido. Neste momento a professora aproveitou para fazer a chamada. Após a 

chamada, perguntou se os alunos haviam copiado e questionou sobre os dados que tinham no 

texto. Os alunos responderam utilizando o microfone: “Jogo de basquete”, “dos pontos marcados no 

jogo”. Com isso, a professora mostrou o gráfico em que um dos eixos marcava a pontuação e no outro 

marcava o nome dos jogadores Beto, Paulo, César, Dário e Lucas. Em seguida, perguntou aos alunos 

quantos pontos cada jogador fez, eles responderam utilizando o microfone que Beto fez vinte pontos, 

Paulo fez trinta, César fez trinta e cinco, Dario fez cinco e Lucas fez dez.   

Terminando esta análise do gráfico a professora pediu que usando a régua os alunos 

desenhassem o gráfico em seus cadernos, os alunos perguntaram quantas linhas deixariam para o 

desenho, a professora disse que onze linhas eram suficientes e podiam usar uma escala para ficar 

padronizado, também sugeriu que se possível fizessem em uma folha quadriculada.   

Após algum tempo, a professora pediu que os alunos que não tivessem terminado deveriam 

tirar um print da tela para terminar em casa. pois a aula já estava sendo finalizada. 

4.2.7 Relatório da sétima aula de observação, na turma do 7° A 

 

No dia 27 de maio realizamos observação na turma do 7°A. O horário previsto para o início 

da aula era 7:25 h. O link foi disponibilizado, às 7:22 h. Nessa aula estavam conectados 16 

alunos. Nenhum participante relatou problemas de acesso.  

 A professora iniciou a aula cumprimentando os alunos e estagiários, e questionou se haviam 

terminado as atividades deixadas como tarefa na aula anterior. Obteve apenas a resposta: “a única que 

eu resolvi mais ou menos foi a letra A”. A professora então chamou a atenção dos alunos dizendo que 

as atividades já haviam sido feitas em aulas anteriores e em seguida compartilhou a tela do seu 



computador com os alunos e iniciou a resolução da atividade, a qual está descrita a seguir, 

5) Resolva as operações abaixo: 

a) −10 − 20 − 30 

b) −50 + 30 + 20 × (−5) 

c) (−4) × (−32) + 10 

d) 2400: (−20 + 30) + 12 

Durante a resolução da atividade a professora fez as seguintes colocações:   

 “na letra a) só tem subtração então junta-se os números e repete-se o sinal; 

 na letra b) deve-se primeiro resolver a multiplicação”; 

  “As expressões numéricas estarão presentes na vida escolar de vocês, e é importante que 

resolvam as expressões passo a passo e não pulem etapas, em caso de necessidade de resolver 

uma conta separada, façam em outro espaço do caderno”; 

Ainda se referindo ao item b) da atividade, a docente diz, 

 

 “Antes da multiplicação devemos resolver o que está dentro dos parênteses” 

Antes de resolver a letra c) a docente retomou a regra de sinais para a multiplicação utilizando-se da 

seguinte ilustração: 

 
Figura 10: Print durante a aula. 

Fonte: Acervo dos autores. 
 

Após a correção a professora realizou a chamada e pediu para  que os alunos escrevessem em 

seus cadernos a data e o título “Tabela e gráficos”, o qual também foi apresentado aos alunos por 

meio da tela compartilhada. 

Um aluno novo da turma interrompeu o compartilhamento de tela da professora e ela pediu 

para que ele ligasse a câmera para que conversassem. O aluno respondeu ser tímido. Então, a 

professora o orientou para que não interrompesse o compartilhamento de tela e para que pegasse o 

caderno e anotasse as atividades e as informações dadas durante a aula. 

Foi iniciado um conteúdo novo: de tabelas e gráficos. A professora propôs iniciar o conteúdo 

realizando uma pesquisa na própria turma. Pediu ideias sobre o tema a ser pesquisado. Surgiram 

inúmeras ideias, dentre elas: 

“Cavalos, gatos, estudantes, tabelas e gráficos, futebol.” 

Então partindo de uma das ideias dos alunos a professora retomou o compartilhamento de tela 



e escreveu: “Pesquisa sobre o time de futebol preferido dos alunos do 7°A. Logo abaixo construiu 

uma tabela. Na primeira coluna colocou nomes de times e na segunda coluna a quantidade de 

torcedores. A professora decidiu também colocar na tabela o seu time de futebol e o time dos 

estagiários. Ela foi questionando cada aluno sobre seu time preferido e a acrescentava cada resposta 

na tabela. A tabela construída com os alunos é apresentada abaixo: 

 
Tabela 8: Times preferidos dos alunos do 7°A. 

Fonte: acervo dos autores. 
 

Durante a atividade surgiram várias discussões relacionadas ao futebol que tendiam a desfocar 

a aula, porém a docente conduziu a aula tranquilamente sempre tomando medidas a respeito das 

distrações dos alunos. Foram feitas intervenções quanto ao linguajar utilizado pelos educandos, o que 

tornou a discussão muito sadia e prendeu atenção dos alunos, além de permitir a interação entre a 

turma, tanto por meio do chat como oralmente. 

Após dar um tempo para que todos os alunos copiassem a tabela produzida pela turma, a 

docente apresentou a ilustração seguinte, solicitou aos alunos  que tirassem um print e fizessem o 

gráfico como atividade de casa. Foi sugerido que os alunos desenhassem os eixos do gráfico e para 

cada clube de futebol escrevesse a quantidade de torcedores que havia logo no eixo horizontal e as 

quantidades no eixo da vertical. 

 A aula teve algumas interrupções devido a problemas de acesso dos alunos na plataforma 

Google Meet, mas todos conseguiram assistir a aula e interagiram nos momentos que precisavam. A 

professora demonstrou-se tranquila e paciente quanto aos questionamentos e intervenções dos alunos 

no decorrer da aula. Alguns alunos ficaram agitados durante a atividade de pesquisa relacionada aos 

times de futebol, houve neste momento a necessidade de interromper a atividade para adverti-los e 

orientá-los. Porém, este momento também trouxe uma dinâmica interativa que proporcionou aos 

alunos interligarem acontecimentos do cotidiano com o conteúdo da sala de aula. 

 

4.2.8 Relatório da oitava aula de observação, na turma do 6°B 

 



No dia 27 de maio realizamos observação na turma do 6°B. O horário previsto para o início 

da aula era 10:05 h. O link foi disponibilizado, às 10:05. Nessa aula estavam conectados 

11 alunos. Nenhum participante relatou problemas de acesso.  

 A professora cumprimentou os alunos e iniciou a aula comentando sobre a tabela deixada na 

aula anterior como tarefa de casa. Neste momento alguns alunos comentaram que haviam terminado 

a atividade. Então a docente prosseguiu falando sobre a importância de montar uma tabela, de 

adicionar um título, organizar os dados visualmente, deixar claro os dados coletados e pôr as 

referências de onde foram retirados os dados. Em seguida a professora perguntou para um dos alunos 

qual era o título do gráfico visto na aula anterior, então foi feita a leitura do título, porém o aluno 

estava com o som do microfone baixo, e assim a professora prosseguiu compartilhando a tela no Word 

e leu novamente o título, a saber: “Pontuação do clube Marte.” Posteriormente reexplicou os 

significados dos eixos dos gráficos de barras, e solicitou que os alunos realizassem a atividade a 

seguir, referente à pontuação dos jogadores.  

 

 
Figura 11: Pontuação do Clube Marte. 

Fonte: acervo dos autores. 

 
a) Quem fez mais pontos? Quantos pontos fez? 

b) Quem fez menos pontos? Quantos pontos fez? 

c) Quantos pontos a mais Dario precisaria ter feito para empatar com César?  

d) Quantos pontos foram marcados durante o jogo? 

e) Organize uma tabela classificando os jogadores pela ordem de pontos feitos. 

 Um dos alunos disse que a professora poderia ter colocado perguntas mais difíceis. A docente 

respondeu que o que possibilita responder as perguntas com facilidade é a boa organização dos dados 

e a clareza na visualização das informações.  

Durante a realização da atividade um aluno perguntou: “Na letra D é para somar todos os 

pontos dos jogadores?” A professora respondeu que sim. Então foi dado um tempo para que os alunos 



copiassem a atividade, enquanto a professora fez a chamada.  

A aula foi retomada fazendo a tabela do item e). A atividade foi conduzida pela professora 

utilizando, algumas perguntas mediadoras, tais como “Qual jogador fez a maior pontuação?” Foi 

respondido “Cezar” que é a resposta correta. A professora ainda ressaltou, “Quando organizamos uma 

tabela é importante deixarmos claros os dados e informações”. Somente neste momento alguns alunos 

disseram que terminaram de copiar os exercícios, e então a professora perguntou se todos terminaram. 

Com a resposta afirmativa a professora prosseguiu questionando os alunos e organizando a tabela do 

exercício, utilizando um documento do Word: “Quantos pontos Cezar fez?”. A resposta foi “35”. Após 

elogiar os alunos pela boa resposta prosseguiu, perguntando: “Quem fez menos pontos?” Obteve a 

resposta “Lucas, que fez 10 pontos”. A professora ressaltou que os alunos estavam muito bem e 

prosseguiu perguntando, “Dario fez quantos pontos, e Cezar fez quantos?”  Os alunos responderam 

que “Dario fez 25 e Cezar fez 35”. A docente fez mais um questionamento: “Então 35 para 25 falta 

quanto?” Os alunos então responderam, “Se Cezar tem 35 e Dario tem 25, com mais 10 pontos Dario 

empataria com Cezar”. Após explicar como fazer a tabela, a partir das respostas que os alunos deram, 

a docente encerrou a aula pedindo aos alunos que terminassem de construir a tabela em casa. 

 

4.2.9 Relatório da nona aula de observação, turma 7°B 

No dia 27 de maio realizamos observação na turma do 7°B. O horário previsto para o início 

da aula era 10:55 h. O link foi disponibilizado, às 10:52. Nessa aula estavam conectados 

16 alunos. Nenhum participante relatou problemas de acesso. Nesta aula a professora começou com 

a correção de alguns exercícios da aula anterior que eram sobre expressões com números inteiros. 

Os exercícios estavam em um arquivo do Word que foi compartilhado na tela do computador, 

e neste mesmo arquivo ela fez as resoluções. O primeiro exercício pedia o resultado de -5 elevado ao 

cubo, multiplicado por -30. A professora pediu que além de fazerem a conta, os alunos montassem a 

expressão. Alguns alunos chegaram na resposta correta, porém outros não conseguiram resolver. 

Então a professora fez a resolução, como abaixo. 

 
Figura 12: Print da aula. 

Fonte: Acervo dos autores. 
 

O segundo exercício, perguntava qual temperatura um termômetro em uma cidade do Alasca 

ia marcar, sendo que pela manhã marcou -15°C e desceu mais 13°C. Para auxiliar os alunos na 

resolução, a professora comentou que poderiam desenhar a reta numérica marcando os números dados 



pelo exercício. Alguns dos alunos perceberam que no exercício estava falando que a temperatura 

desceu mais 13°C, porém não somariam esse valor em -15°C, mas deveriam subtrair. A professora 

comentou que este pensamento estava correto e começou a correção. Ela explicou que a temperatura 

inicial estava em -15°C e como desceu mais 13°C esse valor seria subtraído do valor inicial. Após 

isso, ela escreveu a conta “−15 − 13 =  −28” em vermelho no arquivo do Word. 

O terceiro exercício perguntava qual era a variação de temperatura que um alimento sofreu, 

sendo que estava aquecido a 103°C e em seguida foi resfriado chegando a -15°C.  Após algum tempo 

a professora iniciou a resolução. Explicou que neste exercício era necessário subtrair a temperatura 

final da inicial. A resolução escrita em vermelho foi na “103 − (−15) = 103 + 15 = 118”. 

Quando havia multiplicação de números com sinais contrários ou sinais iguais nas expressões, 

a professora comentava “para resolver o sinal, precisa lembrar da regra de sinais” e mostrava a 

imagem abaixo.  

 
Figura 13: Print durante a aula. 

Fonte: Acervo dos autores. 
 

Mostrando a imagem ela explicava que a multiplicação de dois números com sinais contrários 

resulta em um número negativo, e a multiplicação de dois números com sinais iguais resulta em um 

número positivo. 

Em seguida, ela começou mais um exercício que ainda não havia sido feito na aula. Neste 

deveriam ser resolvidas as seguintes operações: “a) −10 − 20 − 30 =”, “b) −50 + 30 +

20. (−5) =”, “c) (−4). (−32) + 10 =” e “d) (+2400): (−20 + 30) + 12”. 

As resoluções foram feitas no mesmo arquivo que estavam indicados os exercícios. Cada um 

dos exercícios a professora resolveu perguntando aos alunos as respostas. Eles não demonstraram 

dúvidas e a maioria respondia corretamente. Eram poucos os alunos que não participavam.  

Ao terminar os exercícios e para começar a trabalhar com gráficos, a professora pediu que os 

alunos copiassem em seus cadernos a data da aula e o título “Tabelas e gráficos” e o título da pesquisa 

“Pesquisa sobre os times de futebol preferido dos alunos do 7° B”. Enquanto os alunos copiavam a 

professora fez a chamada.  

Após um tempo, ela iniciou a pesquisa perguntando para cada um dos alunos e para os 

estagiários qual era seu time preferido, também decidiu adicionar o seu próprio time. As informações 

coletadas foram colocadas em uma tabela com duas colunas, a primeira era o time e a segunda para 

a quantidade de torcedores, e a cada novo time ela acrescentava uma linha. Ao todo foram 5 times, 



Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Santos, Grêmio e uma linha para quem não tinha time preferido 

em que a professora escreveu “nenhum”. A quantidade de torcedores eram, 2 pessoas torciam para o 

Palmeiras, 4 para o Corinthians, 1 para o Botafogo, 1 para o Santos, 1 para o Grêmio e 3 para 

“nenhum”. 

Enquanto a professora fazia a pesquisa com os alunos, ela se desconectou da aula. Então nós 

estagiários começamos a conversar com os alunos sobre a pesquisa. Perguntamos se alguém torcia 

para algum time diferente dos que já estavam na tabela, os alunos que ainda não tinham respondido 

disserem que o nome de seus times preferidos, já estavam escritos e não havia nenhum time novo a 

ser acrescentado. Alguns dos alunos estavam copiando a tabela, mas quando a professora se 

desconectou da aula seu arquivo também parou de ser compartilhado. Então eles começaram a nos 

perguntar os times e a quantidade de torcedores, respondemos a eles conforme a sequência que estava 

na tabela, a sequência que foi mencionada anteriormente. 

Alguns minutos depois a professora conseguiu conectar novamente e terminou de preencher 

a tabela. Enquanto os alunos terminavam de copiar, ela pediu que pegassem suas réguas para construir 

um gráfico com os dados coletados. No Excel, a professora mostrou e pediu que desenhassem em 

seus cadernos dois eixos que já estavam construídos no arquivo, o eixo vertical sendo o número de 

alunos e o eixo horizontal sendo os times preferidos. 

 Após um tempo para que desenhassem os eixos, ela começou a construir um grafico de barras. 

Para cada time da tabela ela construiu uma barra com altura sendo o número de torcedores. As barras 

também estavam desenhadas no gráfico conforme a sequência da tabela. 

 

 
Figura 14: Gráfico de barras com os times preferidos do 7°B. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 
Como já estava no horário de terminar a aula, a professora pediu que os alunos tirassem um 

print e terminassem o gráfico em casa. Se despediu dos alunos e finalizou a aula. 

 



4.2.10 Relatório da décima aula de observação, turma 6°B 

 

No dia 28 de maio realizamos observação na turma do 6°B. O horário previsto para o início 

da aula era 9:05 h. O link foi disponibilizado, às 9:04. Nessa aula estavam conectados 

6 alunos. Nenhum participante relatou problemas de acesso.  

A professora começou escrevendo em um quadro branco o número 99 e relembrou qual o 

antecessor e o sucessor deste número, explicou que para o sucessor deste número mudam-se também 

as classes, que possui dois algarismos, unidade, dezena e centena. 

Em seguida retomou o algoritmo da subtração realizando uma conta no quadro branco e 

comentou que os alunos encontram dificuldades na subtração e divisão e na interpretação de 

problemas. Na divisão não compreendem quantas vezes um número cabe dentro de outro. A conta 

resolvida pela professora utilizando o algoritmo foi 26 menos 18, em cima das unidades 8 e 6 escreveu 

a letra U e explicou que eram unidades e nas dezenas 1 e 2 escreveu a letra D e explicou que eram 

dezenas. Também reelembrou aos alunos que dividir é repartir em partes iguais e que 5 dezenas são 

50 unidades. 

 Logo após, a professora disponibilizou dois exercícios que estavam em um formulário para 

os alunos copiarem e resolverem. Pediu que escrevessem os cálculos no caderno. Enquanto resolviam 

os problemas ela fez a chamada. Os enunciados dos problemas eram: 

1) A soma de três parcelas é 8740. A primeira é 4319 e a segunda é 1843. Determine a terceira 

parcela.  

a)  3261  b) 2578  c) 4421  d) 6162 

2) Um caminhão, em uma viagem, só transporta no máximo 60 caixas. Ele fez 54 viagens com 

carga máxima em todas elas. Quantas caixas esse caminhão levou ao todo nessas viagens? 

a)  3240  b) 3350  c) 3450  d) 3850 

 Depois de algum tempo a professora perguntou se os alunos haviam terminado, porém 

alguns deles não estavam entendendo o que deveriam fazer para resolver o exercicio 1. Um aluno 

comentou que pegou todos os valores e somou, mas a professora disse que isso não estava correto. 

Então ela explicou que poderiam fazer apenas contas de subtração ou uma adição e depois uma 

subtração para encontrar a terceira parcela. Após isso alguns alunos começaram a mandar suas 

resoluções pelo chat, algumas delas eram como essas: “87404319 = 4421 4421-1843 = 2578”, “Eu 

também fiz assim”, “b é esse resultado”. Utilizando o microfone também explicaram suas resoluções, 

alguns dos alunos somaram as duas parcelas e subtraíram do valor total, e outros subtraíram as duas 

parcelas do valor total. Posteriormente a professora falou que as duas formas estavam corretas e 

resolveu no quadro da primeira forma. 

 No segundo exercício a professora solicitou que um dos alunos fizesse a leitura em voz alta 



com a turma. Neste exercício não encontraram dúvidas e quando a professora perguntou como 

resolveram, eles disseram que para encontrar a resposta bastava fazer 60 vezes 54. Algumas respostas 

enviadas no chat foram: “se o caminhão tem capacidade de 60 e ele fez 54 viagens, 60.54=3240”, 

“Prof deu 3.240”. Após isso a professora realizou a conta em seu quadro. Com isso a aula foi 

finalizada, mas antes que os alunos se desconectassem da aula, a professora disse que na próxima 

semana os estagiários Milena e Edivaldo trabalhariam o conteúdo de sólidos geométricos. Assim, a 

professora desejou um bom final de semana a todos e os alunos se desconectaram da aula. 

  



5. REGÊNCIA  

 

No dia 31 de maio iniciamos a regência na turma 6°B. Realizamos 8 aulas de regência e 

trabalhamos o conteúdo de sólidos geométricos. Já mencionamos que alguns alunos não participavam 

das aulas remotas, cabe observar que apesar de não termos preparado material para estes alunos, parte 

do material elaborado para a regência, à escolha da professora, foi encaminhado para eles. 

Para preparar nossas aulas utilizamos o material disponibilizado pela SEED e a versão em pdf 

do livro didático dos alunos. Sempre que necessário buscamos atividades e definições matemáticas 

em outros materiais. Abaixo estão nossos planos de aula e os relatórios de cada aula. 

Os links para as aulas eram disponibilizados pela professora Tavânia no Classrom e as aulas 

ocorriam na plataforma Google Meet. Em todas as nossas aulas esperávamos a professora 

disponibilizar o link. 

 

5.1 Plano de aula 1 

 

Conteúdo: Sólidos Geométricos 

Recursos didáticos: Power point, bloco retangular de papel, GeoGebra. 

Duração: 40 minutos. 

Objetivo Geral: Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de 

prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a 

percepção espacial, fazendo uso de diversos materiais. 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar figuras planas e não planas; 

 Identificar os sólidos geométricos; 

 Diferenciar poliedro de corpo redondo; 

 Associar figuras espaciais e suas planificações. 

Encaminhamento metodológico: 

Iniciaremos a aula comentando sobre os conceitos de figuras geométricas planas e não planas. 

Trabalharemos estes conceitos utilizando o GeoGebra. 

 

Figuras planas e figuras não-planas 

As figuras geométricas que estão contidas em um plano (combinar com os alunos que o tampo 



da mesa ou o piso de suas casas representa um plano), isto é, que têm todos os seus pontos em um 

mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas planas.  

Já as figuras geométricas que não estão contidas em um único plano, ou seja, aquelas que não 

têm todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas não planas. 

Utilizaremos o GeoGebra para mostrar algumas figuras planas e não planas como por exemplo o 

cone, o cubo, o cilindro, a pirâmide, o quadrado, a circunferência e o triângulo.  

 

 

Figura 15: Sólidos geométricos e figuras planas. 
Fonte: Acervo dos autores. 

 
Após utilizar o GeoGebra, mostraremos exemplos de figuras planas e não planas como as 

seguintes, relatando as características que cada uma delas possui. 

 

Figuras planas  

 

 
Figura 16: Figuras planas. 

Fonte: Acervo online do Microsoft Word. 

 
Observação: relembrar os conceitos de paralelogramo, pois será importante quando falarmos 

de prismas. 

 

Figuras não planas 



 

 
Figura 17: Figuras não planas. 

Fonte: Acervo online do Microsoft Word. 
 

 
Após apresentar aos alunos o que são sólidos geométricos. 

As figuras não planas recebem o nome de sólidos geométricos. Sólidos geométricos são 

figuras tridimensionais. 

Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. 

Os corpos redondos têm como principal característica a superfície arredondada. 

 

 
Figura 18: Exemplos de corpos redondos 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/12alV737N6piCpbnnBb8cIp9fwH-a8I7V/view 

 
Já os poliedros (Poli = muitos; edros = faces) têm como principal característica ter faces 

planas. 

 

 
Figura 19: Exemplos de poliedros 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/12alV737N6piCpbnnBb8cIp9fwH-a8I7V/view 

 
Elementos de um Poliedro 

 
 Todos os poliedros possuem faces, arestas e vértices. 



Face de um poliedro: são os polígonos que limitam o poliedro. O que está destacado de verde 

é uma das faces. 

 
Figura 20: Cubo. 

Fonte: Acervo online do Microsoft Word. 

 
Aresta de um poliedro: é a intersecção de suas faces. As arestas estão destacadas em 

vermelho. 

 
Figura 21: Pirâmide pentagonal. 

Fonte: Acervo online do Microsoft Word. 

 
Vértice de um poliedro: é o ponto comum a três ou mais arestas. Os vértices estão destacados 

em rosa. 

 
Figura 22: Cubo. 

Fonte: Acervo online do Microsoft Word. 

 
  Em seguida será realizado uma atividade com os alunos, para refletirem sobre os conceitos 

estudados, daremos um tempo para responderem e em seguida faremos a resolução. Será pedido para 

que abram o livro didático na página 93 para que visualizem as imagens e identifiquem os elementos 

que formam as figuras. 

Construiremos com os alunos um sólido geométrico para que tenham anotado em seus 

cadernos os elementos de um poliedro. 

 



 
Figura 23: Desenho de um poliedro 

Fonte: Acervo dos autores 

 
Avaliação: 

Será observado durante a interação com os alunos através do chat e oralmente se são capazes 

de caracterizar figuras planas e não planas e identificar os sólidos geométricos. 

 

Referências 

GeoGebra. Disponível em: https://www.geogebra.org/calculator. Acesso em: 23 mai 2021. 

GIOVANNI Júnior, José Ruy. A conquista da matemática: 6º ano: ensino fundamental: anos finais 

/ José Ruy Giovanni Júnior, Benedicto Castrucci. — 4. ed. — São Paulo: FTD, 2018. 

Provas OBMEP. Disponível em: <http://www.obmep.org.br/provas.htm>. Acesso em: 21 mai 2021. 

SOUZA, Joamir Roberto de. Matemática realidade & tecnologia: 6º ano: ensino fundamental: anos 

finais – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2018. 

 

5.1.1 Relatório aula 1 

 

No dia 31 de maio realizamos a primeira aula de regência na turma 6° B. O link da aula foi 

disponibilizado às 9:01, porém o horário para começar a aula era às 09:05. Quando havia 6 alunos 

conectados, comentamos que nesta semana iriamos trabalhar com eles o conteúdo de sólidos 

geométricos e ficaríamos juntos por 8 aulas. 

Iniciamos a aula mostrando uma apresentação no Power Point. No primeiro slide havia o título 

“Sólidos geométricos” e imagens de alguns sólidos. Pedimos que os alunos copiassem o título e 

mencionamos que antes de vermos o que são sólidos geométricos relembraríamos as figuras planas e 

não planas. 

Em seguida passamos para o próximo slide e pedimos que os alunos copiassem o título 



“Figuras planas e não planas” e as definições que estavam abaixo. Explicamos que as figuras planas 

estão contidas em um plano, já as figuras não planas não possuem todos os seus pontos contidos em 

um mesmo plano. Para ilustrar pedimos que os alunos pensassem no chão de suas casas ou em uma 

folha de papel representando um plano. Assim, mostramos uma folha de papel aos alunos, um 

retângulo de papel e uma caixa de remédio.  Explicamos que o retângulo é uma figura plana, pois não 

conseguíamos vê-lo sobre o papel se olhássemos de frente, já a caixa de remédio é uma figura não 

plana, pois mesmo sobre o papel ainda conseguíamos enxergá-la. 

No GeoGebra, como exemplo de figuras planas mostramos o quadrado, o triângulo, o 

pentágono e a circunferência. E de figuras não planas mostramos o cubo, a pirâmide, a esfera, o 

cilindro e o cone. Questionamos os alunos qual eram os nomes das figuras não planas e eles 

responderam corretamente todos os nomes mencionados acima. Mostramos que no cubo, na pirâmide, 

na esfera, no cilindro e no cone existiam pontos que não estavam contidos em um mesmo plano como 

na definição de figura não plana. Depois de mostrar as figuras no GeoGebra, apresentamos outros 

exemplos que estavam na apresentação do Power Point, havia um retângulo, um losango, um bloco 

retangular, um prisma quadrangular, uma circunferência, um triângulo, um quadrado, um cone, um 

cubo, uma esfera e um cilindro. Neste momento também explicamos que as figuras planas com quatro 

lados e os lados opostos paralelos são chamadas de paralelogramos. 

Em seguida apresentamos o conceito de sólido geométrico e pedimos que copiassem a 

definição que estava no slide, então explicamos que os sólidos geométricos são figuras não planas ou 

tridimensionais, e são classificados em poliedros ou corpos redondos. Como exemplo de corpos 

redondos e para associarem a objetos do cotidiano, mostramos uma imagem com uma esfera e do 

lado uma bola de futebol, um cilindro e uma pilha e um cone e uma casquinha de sorvete. Como 

exemplos de poliedros mostramos um bloco retangular e ao seu lado uma caixa, um cubo e um cubo 

mágico e uma pirâmide e um brinquedo em formato de pirâmide. Para diferenciar os poliedros dos 

corpos redondos voltamos ao slide com exemplos de sólidos e perguntamos aos alunos quais daqueles 

sólidos eram corpos redondos, os alunos responderam utilizando o microfone: “o cone, a esfera e o 

cilindro”.  

Em seguida apresentamos a definição de poliedro e explicamos que a palavra poliedro 

significa “muitas faces”. Comentamos sobre as características dos lados de um poliedro, que seus 

lados recebem o nome de faces e são figuras planas como, quadrados, retângulos, triângulos e 

losangos. Por exemplo, as faces do bloco retangular são retângulos ou losangos, da pirâmide são 

triângulos e do cubo são quadrados. 

Após isso, pedimos que os alunos copiassem o título: “Elementos de um poliedro.” 

Explicamos que todos os poliedros possuem faces, arestas e vértices. Mostramos esses elementos em 

um bloco retangular  e em uma pirâmide. Para que os alunos tivessem anotados esses elementos em 



seus cadernos, desenhamos junto com eles, utilizando o One Note, um bloco retangular e destacamos 

cada um destes elementos.  

 No final da aula pedimos para os alunos desenharem em seus cadernos os dois poliedros que 

estavam no slide e que poderiam ser encontrados na página 93 do livro didático. Os dois poliedros 

faziam parte da atividade 1, que devido ao tempo, deixamos para trabalhar na aula seguinte. 

Agradecemos a participação dos alunos, nos despedimos e finalizamos a aula.  

 

5.2 Plano de aula 2 

Conteúdo: Sólidos Geométricos 

Recursos didáticos: Power point, recorte de papel, GeoGebra. 

Duração: 40 minutos. 

Objetivo Geral: Apresentar o conceito de planificação de sólidos geométricos e resolver problemas. 

Objetivos específicos: 

 Retomar o conceito de sólidos geométricos; 

 Associar figuras espaciais e suas planificações. 

Encaminhamento metodológico: 

Iniciaremos a aula retomando o conceito de sólidos geométricos conforme abordamos no 

plano 1. Após isso vamos corrigir a atividade abaixo. Iniciamos a atividade na primeira aula, mas 

devido ao tempo deixamos como tarefa de casa. 

 

Atividade 1: Observe os sólidos e responda;  

 Quantas faces possui?  

 Quantos vértices possui? 

 Quantas arestas possui?   

 

 
Figura 24: Sólidos geométricos. 



Fonte: https://pnld2020.ftd.com.br/colecao/a-conquista-da-matematica/?1=a-conquista-da-matematica. 

 
Resolução:  

Quantas faces?     a)5;  b) 7; 

Quantos vértices? a)5;  b) 10;  

Quantas arestas?  a)8;             b) 15;  

 

Planificação 

 

Alguns sólidos geométricos podem ter sua superfície planificada. Planificação é o arranjo de 

polígonos, de lados comuns, que ao serem dobrados retornam à forma espacial que lhe deu origem. 

Vamos utilizar o GeoGebra para mostrar a planificação de sólidos geométricos. 

 

 
Figura 25: Exemplo de planificação de sólidos geométricos no livro didático 

Fonte: Fonte: https://drive.google.com/file/d/12alV737N6piCpbnnBb8cIp9fwH-a8I7V/view. 

 
Depois de apresentarmos o conceito de planificação, vamos trabalhar oralmente com os alunos 

as atividades abaixo. Mostraremos as imagens no Power point. 

 

Praticando 1: Desmontando um cubo, temos qual forma? 

 
Figura 26: Planificações de sólidos geométricos. 



Fonte: https://drive.google.com/file/d/12alV737N6piCpbnnBb8cIp9fwH-a8I7V/view. 

 
Após dado um tempo para os alunos resolverem vamos apresentar a solução. 

 

Resolução: 

 
Figura 27: Planificação de um cubo. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/12alV737N6piCpbnnBb8cIp9fwH-a8I7V/view. 
 
 

Praticando 2: Desmontando uma caixa de creme dental fechada, temos qual forma? 

 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Acervo online do Microsoft Word. 

 

 
Figura 29: Planificações de sólidos geométricos. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/12alV737N6piCpbnnBb8cIp9fwH-a8I7V/view. 

 
Após dado um tempo para os alunos resolverem vamos apresentar a solução. 

 

Resolução: 

 

Figura 28: Bloco retangular. 



 
Figura 30: Planificação de um bloco retangular. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/12alV737N6piCpbnnBb8cIp9fwH-a8I7V/view. 

 
Praticando 3: (Momento prova Paraná) Observe os desenhos abaixo. Quais desses 

desenhos representam a planificação de um cubo? 

 

 
Figura 31: Planificações. 

 Fonte: https://drive.google.com/file/d/12alV737N6piCpbnnBb8cIp9fwH-a8I7V/view. 

 
Após dado um tempo para os alunos resolverem vamos apresentar a solução. 

 

Resolução: 

 
Figura 32: Planificações de um cubo. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/12alV737N6piCpbnnBb8cIp9fwH-a8I7V/view. 

 
Praticando 4: (OBMEP, 2018) Observe como montar um cubo de papel: 

 

 
Figura 33: Montagem de um cubo de papel. 

Fonte: Provas OBMEP. 

 
Qual das figuras abaixo pode ser usada para montar um cubo em que as faces opostas tenham 

a mesma cor? 



 
Figura 34: Planificações de um cubo. 

Fonte: Provas OBMEP. 

 
Após dado um tempo para os alunos resolverem vamos apresentar a solução. 

 

Resolução: 

Vamos numerar os lados da figura inicial e localizar as faces opostas. 

 
Figura 35: Montagem de um cubo de papel. 

Fonte: Provas OBMEP. 

 
A face oposta de1 é a face 3, assim as faces 1 e 3 devem ter a mesma cor. A face oposta de 2 

é a face 4, assim as faces 2 e 4 devem ter a mesma cor. E a face oposta de 5 é a face 6, assim as faces 

5 e 6 devem ter a mesma cor. 

Comentar com os alunos que não precisamos encontrar as faces opostas de 3, 4 e 6 pois se a 

face oposta de 1 é a face 3 então a face oposta de 3 é a face 1, da mesma forma para as outras. 

Agora vamos numerar as figuras das alternativas e encontrar qual delas possuem faces opostas 

da mesma cor. 



 
 

Figura 36: Planificações de um cubo. 
Fonte: Provas OBMEP. 

 
Concluímos que a figura da alternativa B formará um cubo com as faces opostas de mesma 

cor. 

 

Avaliação: 

Será observado durante a interação com os alunos através do chat e oralmente se são capazes 

de identificar os sólidos geométricos e associar figuras espaciais e suas planificações. 

 

Referências 

 

GeoGebra. Disponível em: https://www.geogebra.org/calculator. Acesso em: 23 mai 2021. 

GIOVANNI Júnior, José Ruy. A conquista da matemática: 6º ano: ensino fundamental: anos finais 

/ José Ruy Giovanni Júnior, Benedicto Castrucci. 4. ed. São Paulo: FTD, 2018. 

Provas OBMEP. Disponível em: <http://www.obmep.org.br/provas.htm>. Acesso em: 21 mai 2021. 

SOUZA, Joamir Roberto de. Matemática realidade & tecnologia: 6º ano: ensino fundamental: anos 

finais. 1. ed. São Paulo: FTD, 2018. 

 

5.2.1Relatório aula 2 

No dia 01 de junho realizamos a segunda aula de regência na turma do 6°B. O horário previsto 



para o início da aula era 7:25. O link foi disponibilizado, às 7:21. Nessa aula estavam conectados 12 

alunos. Nenhum participante relatou problemas de acesso. Iniciamos retomando o conteúdo da aula 

anterior: sólidos geométricos. Relembramos o que é um sólido geométrico e suas características. 

Comentamos que um sólido geométrico pode ser um poliedro, que têm suas faces formadas por 

figuras planas. 

A seguir deixamos alguns minutos para os alunos que não participaram da aula anterior 

copiarem a atividade que foram deixadas como tarefa. Na sequência perguntamos aos alunos se 

conseguiram fazer o desenho das figuras em seus cadernos. Um dos alunos ligou o microfone e tentou 

explicar como fez seu desenho, ele disse “Eu não sei muito bem explicar. Mas eu peguei e comecei 

fazer a parte de cima e depois fui puxando as outras partes”. 

Após isso, explicamos a construção da figura utilizando a ideia sugerida pelo aluno citado: o 

colega de vocês desenhou primeiro o pentágono em cima e depois traçou as arestas até chegar no 

pentágono da base de baixo. No caso da pirâmide ele fez o vértice lá em cima e foi construindo as 

arestas ligando o vértice do topo com os vértices da base. 

Perguntamos se mais alguém havia terminado a atividade. Alguns alunos disseram que ainda 

não.  Deixamos mais alguns minutos para que eles construíssem as figuras. 

Em seguida, no software GeoGebra mostramos para os alunos como construir um prisma 

pentagonal. Iniciamos fazendo dois pentágonos regulares (bases). Para construir estes pentágonos 

perguntamos aos alunos quantos vértices um pentágono possui. Como os alunos responderam 5 

vértices, marcamos 5 pontos e os ligamos, isto é, traçamos as suas arestas das bases e os vértices das 

bases foram ligados aos vértices da base correspondente (uma vez que o prisma pentagonal possui 

duas bases idênticas). Assim construímos o prisma pentagonal. 

 

 
Figura 37: Pirâmide quadrangular e prisma pentagonal 

Fonte: Acervo dos autores. 

 
Em seguida construímos a pirâmide, comentamos que sua base possui 4 vértices e então 

começamos sua construção desenhando um losango (base da pirâmide), inicialmente fixando um 

ponto na parte superior da figura e em seguida ligamos cada vértice da base a este ponto. Fizemos a 

correção comentando que a base da pirâmide que desenharam era um quadrado e não um losango, e 

aproveitamos a oportunidade para mostrar, por meio de uma figura, a diferença entre um quadrado e 

um losango. Explicamos a diferença dos ângulos internos destes dois polígonos. Então, questionamos 

se sabiam as características de um retângulo. Os alunos responderam que um retângulo "possui dois 



lados iguais e os outros dois lados menores, também iguais". Dissemos que esta era uma das 

características, mas que além disso, os retângulos possuem todos os ângulos internos iguais a 90 

graus. 

Durante a resolução da atividade perguntamos aos alunos quantos vértices, quantas arestas e 

quantas faces possuem os poliedros que desenhamos. Obtivemos várias respostas corretas, porém 

alguns alunos confundiram a quantidade de faces. Então utilizamos o GeoGebra para pintar as faces 

e contá-las junto com os alunos e solicitamos que anotassem as respostas em seus cadernos. 

Em seguida prosseguimos com a aula abordando o conceito de planificação. Explicamos que 

a planificação de um sólido é sua representação no plano e com o auxílio do GeoGebra 

planificamos alguns sólidos geométricos conhecidos, como o cubo, uma pirâmide e um prisma 

pentagonal. Cabe ressaltar que o GeoGebra realiza a planificação de forma dinâmica. 

De maneira geral os alunos demonstraram uma boa compreensão do que foi abordado na aula 

e apesar do equívoco quanto ao nome da base da pirâmide, os assuntos foram bem explicados 

posteriormente e com isso não gerou dúvidas. Cabe ressaltar que toda a aula se baseou em um único 

exercício, uma vez que os alunos necessitaram de um tempo considerável para construírem os sólidos 

geométricos. 

 

5.3 Plano de aula 3 

Conteúdo: Sólidos Geométricos – Prismas I 

Recursos didáticos: Power point, GeoGebra. 

Duração:  40 minutos. 

Objetivo Geral: Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de 

prismas, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção 

espacial, fazendo uso de diversos materiais. 

Objetivos específicos: 

 Conceituar prismas; 

 Identificar elementos de um prisma. 

 Utilizar recursos manipuláveis e digitais para visualização e análise de diferentes tipos de 

prismas. 

Encaminhamento metodológico: 

Vamos retomar o conteúdo da aula anterior pedindo que os alunos liguem a câmera e 

mostrem o sólido geométrico que escolheram, também pediremos que digam se o sólido é um corpo 



redondo ou um poliedro. 

 

Sólidos geométricos 

 

Poliedros: têm como principal características as faces planas. 

 
Figura 38: Poliedros. 

Fonte: Acervo online do Microsoft Word. 

 
Corpos redondos: têm como principal característica a superfície arredondada. 

 

 
Figura 39: Corpos redondos. 

Fonte: Acervo online do Microsoft Word. 

 
Prismas 

Após retomar os conceitos de poliedros e corpos redondos introduzir o conceito de prisma: 

Os poliedros ainda podem ser classificados em prismas e pirâmides. 

Os prismas possuem suas faces laterais sendo paralelogramos e duas bases idênticas e 

paralelas entre si. O nome do prisma depende do formato de suas bases. 

 
 
 



 
Figura 40: Prismas. 

Fonte: https://pnld2020.ftd.com.br/colecao/a-conquista-da-matematica/?1=a-conquista-da-matematica. 

 
Elementos do prisma 

 
Base: são duas e sempre congruentes. Pode ser um polígono na forma de triângulo, quadrado, 

pentágono, hexágono, etc. 

Face: é o polígono que limita um prisma. 

Face lateral: qualquer face que não seja uma base em um prisma é uma face lateral. A face 

lateral de um prisma é sempre um paralelogramo. 

Arestas: são os segmentos de reta formados pelo encontro de duas faces de um prisma; 

Arestas da base: são os segmentos de reta formados pelo encontro de uma das bases com 

uma face lateral; 

Arestas laterais: são os segmentos de reta formados pelo encontro de duas faces laterais; 

Vértices: são os pontos de encontro entre duas ou mais arestas; 

No OneNote vamos desenhar um prisma e destacar cada um dos elementos como no desenho 

abaixo: 

 
Figura 41: Desenho de um prisma. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 
Após desenhar o prisma, vamos relembrar o que é um paralelogramo utilizando a imagem 

abaixo. Um paralelogramo é uma figura geométrica plana com quatro lados e os lados opostos 

paralelos. 



 
Figura 42: Poligonos e prismas. 

Fonte: Acervo de imagens online do Power Point. 

 
Como tarefa de casa deixaremos os quatros prismas e a tabela abaixo para que os alunos 

desenhem e tragam para a próxima aula para preenchermos com eles a tabela a partir das 

características dos prismas. 

Atividade 1: Observe os prismas abaixo: 

 
Figura 43: Prismas. 

Fonte: https://pnld2020.ftd.com.br/colecao/a-conquista-da-matematica/?1=a-conquista-da-matematica. 

 
 

 

 
1 2 3 4 

Faces laterais 
    

Faces das bases 
    

Arestas laterais 
    



Arestas das bases  
    

Vértices 
    

Polígono da base 
    

Nome do prisma  
    

Tabela 9: Tabela com características de um prisma. 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

Avaliação: 

Será observado durante a interação com os alunos através do chat e oralmente se são capazes 

de conceituar prismas, identificar elementos de um prisma e perceber por meio de recursos 

manipuláveis e digitais características de diferentes tipos de prismas. 

 
Referências: 

GIOVANNI Júnior, José Ruy. A conquista da matemática: 6º ano: ensino fundamental: anos finais 

/ José Ruy Giovanni Júnior, Benedicto Castrucci. 4. ed. São Paulo: FTD, 2018. 

SOUZA, Joamir Roberto de. Matemática realidade & tecnologia: 6º ano: ensino fundamental: anos 

finais – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2018. 

5.3.1Relatório aula 3 

 

No dia 02 de junho realizamos aula de regência na turma do 6°B. O horário previsto para o 

início da aula era 8:15. O link foi disponibilizado, às 8:11. Nessa aula estavam conectados 12 alunos. 

Iniciamos retomando o conteúdo de planificações de sólidos, iniciado na aula anterior. 

Inicialmente mostramos aos alunos utilizando um arquivo no Power Point as imagens de 

algumas figuras planificadas. Salientamos que a planificação de um sólido geométrico é a 

representação plana de sua forma tridimensional. Posteriormente comentamos que faríamos algumas 

atividades que os alunos podiam responder oralmente. 

Na atividade 1, apresentamos a figura abaixo e fizemos, oralmente, algumas perguntas. 

 



 
Figura 44: Planificações de sólidos geométricos. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/12alV737N6piCpbnnBb8cIp9fwH-a8I7V/view. 

 
Relatamos a seguir, nossas perguntas, bem como as respostas dos alunos: 

Estagiários: “Qual dessas três formas representam a planificação de um cubo?”. 

Alunos: “A do meio”. 

Estagiários: "Por que vocês escolheram a forma do meio (a segunda)?”. 

Alunos: “Porque ela tem esses negócios iguais, há, não sei explicar”, “Porque ela possui 6 

faces e também tem faces em forma de quadrado”.  

Professores: “Como vocês destacaram o cubo possui 6 faces e também tem suas faces em 

forma de quadrado, e por que não poderiam ser as figuras 1 e 3?”. 

Alunos: “Por que possui um círculo e a outra possui um retângulo e no cubo não tem retângulo 

e nem o círculo.” 

Na sequência, para o desenvolvimento da segunda atividade, apresentamos um bloco 

retangular e opções de planificação. Questionamos qual era a planificação do bloco retangular. Os 

alunos responderam corretamente comentando que o bloco retangular possui dois lados quadrados e 

suas faces laterais em forma de retângulos. 

Em seguida foi disponibilizado a terceira atividade. Esta atividade pedia para marcar a 

alternativa correta referente a planificação de um cubo que tem as faces opostas pintadas da mesma 

cor. Os alunos, novamente responderam corretamente, comentando que para encontrar as respostas 

apenas observaram a figura. Então os estagiários resolveram a atividade numerando de 1 a 6 as faces 

dplanificadas e montando o cubo, como ilustrando na figura a seguir. 

 

 
Figura 45: Montagem e planificação de um cubo. 

Fonte: Provas OBEMEP. 

 



Seguimos a aula retomando alguns conceitos das aulas anteriores, sobre poliedros e corpos 

redondos utilizando imagens. Os alunos não demonstraram dúvidas quanto as características destes 

sólidos geométricos. 

Na sequência iniciamos um novo conteúdo. Apresentamos   o conceito de poliedro utilizando 

figuras e destacando os elementos que os caracterizam. Também destacamos as propriedades de um 

paralelogramo que possui arestas opostas paralelas, ou seja, que nunca se encontram. Neste momento 

um dos alunos disse, mostrando a face do seu caderno que ele não representava um paralelogramo 

pois não parecia com nenhuma das figuras que apresentamos. Dissemos que trouxemos algumas das 

figuras como exemplo, que no caso do caderno, ele tem uma forma retangular que é um exemplo de 

paralelogramo, pois se pensarmos nas arestas laterais opostas do caderno elas nunca iriam se cruzar. 

Prosseguimos mostrando a relação de um sólido geométrico com o número de lados do 

polígono das bases. Comentamos que os prismas possuem suas faces laterais sendo paralelogramos e 

duas bases idênticas. Mostramos por meio de exemplos com imagens que o nome do prisma depende 

do formato de sua base.  

Finalizamos a aula desenhando no OneNote um prisma e destacamos os seus elementos (faces, 

vértices e arestas) conforme estava planejado. 

 
 

5.4 Plano de aula 4 

Conteúdo: Sólidos Geométricos – Prismas II 

Recursos didáticos: Power point. 

Duração:  40 minutos. 

Objetivo Geral: Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de 

prismas, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção 

espacial, fazendo uso de diversos materiais. 

Objetivos específicos: 

 Relembrar os elementos de um prisma; 

 Classificar os prismas. 

Encaminhamento metodológico: 

Para retomar o conteúdo da aula anterior faremos os seguintes questionamentos: 

 Vocês lembram o que é um prisma? 

 E quais os elementos que compõe um prisma? 



 

Após um tempo para os alunos responderam vamos retomar esses conceitos. 

 
 

 
Figura 46: Prismas. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1CFBFZ8NqZ-KxggdYIheFQ6JMFdg6wZqs/view. 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 47: Elementos de um prisma. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1CFBFZ8NqZ-KxggdYIheFQ6JMFdg6wZqs/view. 

 
Classificação de um prisma 

Podemos classificar um prisma de acordo com suas bases. Vejamos: 

Um prisma cujas bases são triângulos é chamado de prisma triangular. 

 
Figura 48: Prisma triangular. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1CFBFZ8NqZ-KxggdYIheFQ6JMFdg6wZqs/view. 

 
Um prisma cujas bases são quadriláteros é chamado de prisma quadrangular. 

Prismas são poliedros que possuem duas bases idênticas e paralelas entre si. 

Os elementos de um prisma são: Vértices, aresta, faces.  



 
Figura 49: Prisma quadrangular. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1CFBFZ8NqZ-KxggdYIheFQ6JMFdg6wZqs/view. 

 
 Comentar com os alunos que um prisma quadrangular também é conhecido como 

paralelepípedo e que o cubo é um caso particular de prisma quadrangular em que todas as arestas de 

um cubo possuem medidas iguais e todas as suas faces são quadrados. 

 Um prisma cujas bases são pentágonos é chamado de prisma pentagonal. 

 
Figura 50: Prisma pentagonal. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1CFBFZ8NqZ-KxggdYIheFQ6JMFdg6wZqs/view. 

 
Um prisma cujas bases são hexágonos é chamado de prisma hexagonal. 

Após apresentar as classificações dos prismas vamos trabalhar a atividade abaixo. 

 

Atividade 1: Observe os prismas abaixo: 

 
Figura 51: Prismas. 

Fonte: https://pnld2020.ftd.com.br/colecao/a-conquista-da-matematica/?1=a-conquista-da-matematica. 
 



 
Tabela 10: Características de um prisma. 

Fonte: Acervo dos autores. 
 

Exercício 1: (Página 94 do livro) Preciso construir um cubo de arame usando 15 cm de arame 

para cada aresta. De quantos centímetros vou precisar? 

 
Figura 52: Cubo. 

Fonte: Acervo de imagens online do Power Point. 

 
Resolução:  

O cubo possui 12 arestas. Logo é necessário 12 vezes 15 cm de arame, ou seja, 180 cm. 

 

Exercício 2: (Página 94 do livro) Se um prisma possui 6 arestas na sua base, como ele é 

chamado? 

Resolução:  

É chamado de prisma hexagonal e possui 12 vértices. 

 
  Exercício 3: Laura está organizando o estoque da loja de brinquedos. Para armazenar os 

cubos mágicos, ela vai utilizar uma caixa como a representada abaixo. 



 
Figura 53: Caixa. 

Fonte: https://issuu.com/editoraftd/docs/matematica-realidade-e-tecnologia-mp-6_divulgacao. 

 
Quantos cubos mágicos de 10cm de aresta no máximo, podem ser armazenados nessa caixa? 
 
Exercício 4: As peças que formam esse boneco lembram blocos retangulares. Em um bloco 

retangular podemos estabelecer três dimensões: comprimento, largura e altura. 

 

Figura 54: Boneco e bloco retangular. 
Fonte: https://issuu.com/editoraftd/docs/matematica-realidade-e-tecnologia-mp-6_divulgacao. 

 

Quando as três dimensões do bloco retangular têm medidas iguais, ou seja, todas as arestas 

têm a mesma medida, ele recebe o nome de cubo. 

As peças do boneco lembram, quais sólidos geométricos? 

No exercício 4 questionaremos os alunos sobre quais sólidos geométricos eles conseguiam 

observar na figura.  

Prosseguimos para o próximo exercício que segue abaixo: 

 

Exercício 5: César é repositor de mercadorias em um supermercado e está empilhando 

caixas que lembram blocos retangulares, como o apresentado abaixo.  

 

Figura 55: Caixa de café. 
Fonte: https://issuu.com/editoraftd/docs/matematica-realidade-e-tecnologia-mp-6_divulgacao. 

 

Observe a seguir este empilhamento de diferentes posições e determine as dimensões dele.  



 

Figura 56: Empilhamento de caixas de café. 
Fonte: https://issuu.com/editoraftd/docs/matematica-realidade-e-tecnologia-mp-6_divulgacao. 

 

Resolução: 

 

 

Figura 57: Empilhamento de caixas de café. 
Fonte: https://issuu.com/editoraftd/docs/matematica-realidade-e-tecnologia-mp-6_divulgacao. 

 

Avaliação:  

 

Durante a aula será observado na interação com os alunos e na realização das atividades, se 

são capazes de relembrar quais os elementos de um prisma e classificar os prismas em função do seu 

polígono da base. 

 

Referências: 



GIOVANNI Júnior, José Ruy. A conquista da matemática: 6º ano: ensino fundamental: anos finais 

/ José Ruy Giovanni Júnior, Benedicto Castrucci. 4. ed. São Paulo: FTD, 2018. 

SOUZA, Joamir Roberto de. Matemática realidade & tecnologia: 6º ano: ensino fundamental: anos 

finais 1. ed. São Paulo: FTD, 2018. 

 

5.4.1Relatório	aula	4	

 
No dia 7 de junho realizamos a quarta aula de regência na turma do 6°B. O horário previsto 

para o início da aula era 9:05. O link foi disponibilizado, às 9: 00 . Nessa aula estavam conectados 12 

alunos. Antes de começarmos o conteúdo, retomamos o conteúdo da última aula que foi no dia 02 de 

junho.  

Em seguida, com algumas imagens que estavam na apresentação do Power Point relembramos 

a definição e os elementos de um prisma.  Antes de mostrarmos o slide com a definição perguntaos 

se os alunos lembravam o que eram prismas, uma das alunas respondeu: “Eles têm profundidade, 

altura e largura”. Dissemos que essas eram algumas das suas características e então explicamos 

novamente que os prismas são poliedros que possuem duas bases idênticas e paralelas entre 

si. Para relembrar os seus elementos utilizamos a imagem abaixo, 

 
Figura 58: Elementos de um prisma. 

Fonte: https://pnld2020.ftd.com.br/colecao/a-conquista-da-matematica/?1=a-conquista-da-matematica. 
 

  
Logo depois, utilizando o no OneNote retomamos a figura do prisma que havíamos 

desenhado na última aula. Destacamos cada elemento,  em colorido e questionamos como eram 

chamados. Os alunos responderam todos os elementos corretamente e o desenho feito em aula ficou 

da seguinte forma:  



 
Figura 59: Elementos de um prisma. 

Fonte: Acervo dos autores. 
 

Deixamos um tempo para que terminassem o desenho e logo depois voltamos para o 

Power Point para preencher uma tabela, que havia sido disponibilizada no Classroom, para que os 

alunos copiassem em casa. Esta tabela podia ser preenchida observado dados referentes a quatro 

prismas, um triangular, um quadrangular, um pentagonal e um hexagonal. Os desenhos dos prismas 

estavam no mesmo arquivo da tabela e foi pedido que os alunos os desenhassem.  Alguns alunos 

fizeram os prismas e a tabela e outros apenas desenharam os prismas. Então pedimos que prestassem 

atenção na aula e que depois podiam copiar a tabela de seus colegas ou fazer uma captura da tela.  

Completamos a tabela juntos com os alunos, sempre questionando-os quanto a quantidade de 

arestas, faces laterais, faces das bases, quantidade de vértices, o nome dos polígonos das bases e o 

nome dos prismas. As respostas dos alunos para todas as perguntas foram corretas. Com 

isso, observamos que os alunos entenderam claramente cada um dos elementos e a definição de 

prisma.  

Como já estávamos no final da aula, mostramos quatro exercícios sobre prismas. 

Disponibilizamos um arquivo no Classroom com todos esses exercícios e pedimos que trouxessem 

copiados para a próxima aula, e os alunos que quisessem fazer poderiam trazer feitos. Nos últimos 5 

minutos da aula explicamos o primeiro exercício. Ele pedia quantos centímetros de arame seria 

necessário para construir um cubo em que cada aresta teria 15 centímetros de arame. Comentamos 

que para resolvê-lo era necessário saber a quantidade de arestas do cubo. Após a explicação do 

primeiro exercício nos despedindo dos alunos e finalizamos a aula.   

 

5.5 Plano de aula 5 

Conteúdo: Sólidos Geométricos – Pirâmides 

Recursos didáticos: Power point. 



Duração:  40 minutos. 

Objetivo Geral: Conceituar pirâmides. 

Objetivos específicos: 

 Identificar os elementos de pirâmides; 

 Resolver exercícios que envolvam pirâmides. 

Encaminhamento metodológico: 

Inicialmente aproveitaremos que nosso assunto é pirâmides e apresentaremos algumas curiosidades 

para os alunos. 

Questionaremos: Vocês já ouviram falar em pirâmides do Egito? 

Vamos esperar pelos comentários dos alunos. Logo depois explicaremos sobre as pirâmides 

do Egito.  

 

Pirâmides do Egito 

As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. As três 

mais conhecidas são Quéops, Quéfren e Miquerinos, na península de Gizé. 

 

 
Figura 60: Pirâmides do Egito. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1JkWsw-_azVJsEB1b79rfaxsdbggv8DLf/view. 

  
 Após discutirmos sobre as pirâmides do Egito questionaremos: Vocês sabem nos dizer o que 

é uma pirâmide? 

Vamos esperar pelos comentários dos alunos. Logo depois apresentaremos sua definição e 

explicaremos sobre as pirâmides.  

As pirâmides possuem apenas uma base, suas faces laterais são triângulos e todas as suas arestas 

laterais se encontram em um mesmo vértice. 

 



 
Figura 61: Pirâmide. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1JkWsw-_azVJsEB1b79rfaxsdbggv8DLf/view. 

 
Elementos de uma pirâmide  

 

Base: Toda pirâmide possui uma única base. A base pode ser qualquer polígono como 

triângulo, retângulo, quadrado, pentágono, hexágono, etc.  

 
Figura 62: Pirâmide pentagonal. 

Fonte: Acervo online do Power Point. 

 
Figura 63: Pirâmide. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1JkWsw-_azVJsEB1b79rfaxsdbggv8DLf/view. 

 
 

Observação: As pirâmides do Egito possuem a base na forma de um quadrado 

 
Faces laterais: qualquer face que não seja a base em uma pirâmide é uma face lateral. Com 

isso, sabemos que toda face lateral de uma pirâmide é um triangulo. Uma face lateral está destacada 

em verde. 



 
Figura 64:  Pirâmide pentagonal. 

Fonte: Acervo online do Power Point. 

 
Arestas laterais: são os segmentos de reta formados pelo encontro de duas faces laterais. As arestas 

laterais estão destacadas em vermelho. 

 
Figura 65: Pirâmide pentagonal. 

Fonte: Acervo online do Power Point. 

 
 

Arestas da base: são os segmentos de reta formados pelo encontro da base com as faces 

laterais. As arestas da base estão destacadas em azul. 

 
Figura 66: Pirâmide pentagonal. 

Fonte: Acervo online do Power Point. 

 

Vértices: são os pontos de encontro entre duas ou mais arestas. 



 
Figura 67: Pirâmide pentagonal. 

Fonte: Acervo online do Power Point. 

 
Neste momento serão realizadas atividades oralmente com os alunos. O professor fará 

questionamentos, quanto às seguintes atividades. 

 

VAMOS PRATICAR: 

Observe a pirâmide a seguir e responda: 

 

 
Figura 68: Pirâmide heptagonal. 

Fonte: Acervo online do Power Point. 

 
Número de lados do polígono da base: 7 

Nome do polígono da base: heptágono  

Número de vértices: 8 

Número de arestas: 14 

Número de faces: 8 

 

Atividade 1 

Observe a pirâmide abaixo e marque a alternativa correta: 



 
Figura 69: Pirâmide pentagonal. 

Fonte: Acervo online do Power Point. 

 
a) Ela possui 10 arestas, 6 vértices e 6 faces 

b) Ela possui 10 arestas, 5 vértices e 1 face 

c) Ela possui 7 arestas, 5 vértices e 6 faces 

d) Ela possui 5 arestas, 6 vértices e 6 faces 

 

Resolução: 

 

Observe que a base desta pirâmide é um pentágono, um polígono de 5 lados, e portanto, temos 

5 arestas da base e a partir de cada vértice são levantadas uma aresta lateral, totalizando, portanto, 10 

arestas. 

Na base temos 5 vértices e mais o vértice superior, totalizando 6 vértices.A pirâmide é formada 

por uma base pentagonal e 5 faces laterais triangulares, totalizando 6 faces. Logo a alternativa correta 

é a letra a. 

 

Atividade 2 

As pirâmides do Egito têm o formato de uma pirâmide quadrangular. Sabendo disso, marque a 

alternativa incorreta: 

 
Figura 70: Pirâmides do Egito. 



Fonte: Acervo online do Power Point. 

 
a) A base desta pirâmide é um quadrado.  

b) Possui um total de 5 vértices com faces laterais quadrangulares. 

c) Possui um total de 5 vértices e 8 arestas.  

d) Possui 4 faces laterais triangulares. 

Resolução: 

O sólido geométrico é uma pirâmide de base quadrangular, pois temos somente uma base na 

forma de um quadrado e quatro faces laterais triangulares que terminam num vértice em comum. 

Possui um total de 5 vértices, 8 arestas e 5 faces, sendo 1 face da base quadrada e 4 faces laterais 

triangulares. 

Logo a alternativa incorreta é a letra b. 

 

Atividade 3 

Se uma pirâmide tiver 7 vértices, quantas arestas e faces ela terá? 

 
Resolução: 

Devemos lembrar que os vértices são os encontros de três arestas. Toda pirâmide possui um 

vértice no topo que é o encontro de todas as suas arestas laterais. Dessa forma a pirâmide possui um 

vértice em seu topo e seis em sua base, como o polígono da base possui seis vértices é um hexágono. 

Logo, a pirâmide possui a face da base e mais seis faces laterais. 

 

Avaliação: 

Durante a aula será observado na interação com os alunos e na realização das atividades, se são 

capazes de identificar os elementos de pirâmides e resolver exercícios que envolvam pirâmides. 

 

Referências: 

 

GIOVANNI Júnior, José Ruy. A conquista da matemática: 6º ano: ensino fundamental: anos finais 

/ José Ruy Giovanni Júnior, Benedicto Castrucci. — 4. ed. — São Paulo: FTD, 2018. 

SOUZA, Joamir Roberto de. Matemática realidade & tecnologia: 6º ano: ensino fundamental: anos 

finais – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2018. 

 

5.5.1Relatório aula 5 

 

No dia 08 de junho realizamos a quinta aula de regência na turma do 6°B. O horário previsto 



para o início da aula era 7:25. O link foi disponibilizado, às 7:32. Nessa aula estavam conectados 6 

alunos. A aula foi atrasada em alguns minutos, pois a professora Tavania, docente da disciplina, teve 

problemas de acesso ao Classroom. 

Iniciamos a aula retomando os exercícios deixados como tarefa na aula anterior. 

Questionamos se os alunos conseguiram copiar as atividades disponibilizadas, anteriormente, no 

mural do aplicativo Classroom. Alguns alunos comentaram que não haviam encontrado às atividades 

e outros ressaltaram terem encontrado e copiado. Neste momento sugerimos que os alunos copiassem 

todas as atividades depois da aula. 

Prosseguimos aula perguntando de quais informações precisaríamos para resolver o primeiro 

exercício que perguntava quantos centímetros de arame são necessários para construir um cubo de 

aresta de medida 15cm.  Os alunos comentaram que precisaríamos saber qual o número de arestas 

tem no cubo. Então perguntamos aos alunos qual o número de arestas do cubo. Eles respondem que 

o cubo possui 12 arestas. Antes de terminar a resolução perguntamos se alguém gostaria de 

compartilhar com a turma sua resposta. Então um aluno respondeu que multiplicou as 12 arestas por 

15 centímetros e obteve 180 centímetros de arame para construir o cubo. Os alunos não demonstram 

dificuldades para terminar a resolução deste exercício. 

Na sequência resolvemos, oralmente, o problema 2. Esse problema perguntava o nome do 

prisma que possui seis arestas na base. Os alunos responderam, prontamente que o nome é prisma 

hexagonal. Durante a resolução deste exercício retomamos para explicar que o polígono da base se 

trata de um hexágono, e portanto, o prisma é de fato um prisma hexagonal.  

Na sequência continuamos com alguns questionamentos. Pedimos que os alunos contassem 

os vértices do prisma, eles respondem que o prisma possuía 12 vértices. Quando questionados qual 

era o número de arestas, um dos alunos respondeu que eram 6 arestas. Então salientamos que o 

número de arestas era 18, 6 de cada base e 6 arestas laterais. 

 Em seguida, como alguns alunos não haviam copiado as atividades, explicamos a forma como 

deveriam acessar a atividade no mural.  Pedimos que copiassem os exercícios para a próxima aula. 

Os últimos instantes da aula foram utilizados pela professora da turma para dar um recado sobre a 

prova Paraná que iria ocorrer no dia seguinte. 

Cabe ressaltar que durante esta aula tivemos bastante problemas com a internet, o que 

ocasionou pouco rendimento de conteúdo. Os exercícios 3, 4 e 5 planejados para a aula quatro, ainda 

não tinham sido trabalhados na aula cinco, então foram deixados para a sexta aula. 

Consequentemente, também não começamos o conteúdo de pirâmide que estava preparado para a 

quinta aula. 

 



5.6 Plano de aula 6 

Conteúdo: Sólidos Geométricos – Pirâmides  

Recursos didáticos: Power point.  

Duração:  40 minutos.  

Objetivo Geral: Identificar os elementos de uma pirâmide e classificar as pirâmides. 

Objetivos específicos:  

 Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e 

pirâmides, em função do seu polígono da base. 

 Resolver problemas e desenvolver a percepção espacial, fazendo uso de diversos materiais. 

Encaminhamento metodológico:  

Iniciaremos a aula relembrando os alunos o que foi trabalhado na aula anterior através da 

seguinte imagem 

 Você lembra o que são pirâmides? 

 

Figura 71: Pirâmide. 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

As pirâmides possuem apenas uma base, suas faces laterais são triângulos e as todas as suas 

arestas laterais se encontram em um mesmo vértice. 

Neste momento mostraremos alguns elementos vistos na aula anterior, onde será preenchido 

com os alunos os campos correspondentes a vértices, arestas e faces. 

 E quais são os elementos de uma pirâmide? 



 

Figura 72: Pirâmide. 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

Em seguida vamos trabalhar a seguinte atividade para identificar os elementos de uma 

pirâmide. As respostas estão em vermelho, mas serão respondidas em aula com a participação dos 

alunos. 

Atividade: 

Vamos praticar: Observe a embalagem a seguir. Ela tem a forma de uma pirâmide de base 

quadrada. De acordo com a imagem, complete as informações: (Neste momento será pedido para que 

os alunos registrem suas respostas em seus cadernos).  

Figura 73: Caixa de presente em formato de pirâmide. 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

 

Nome do polígono da base: Quadrado.

Nome do polígono das faces laterais da pirâmide: triângulo

Nº de vértices da base: 4

Nº de total de vértices: 5



 

Em seguida será feito o seguinte questionamento: 

 E para identificar uma pirâmide? Posso dar um nome a ela? 

Sim, o nome depende do polígono de sua base. 

 

Classificação de uma pirâmide 

Uma pirâmide cuja base é um triângulo é chamada de pirâmide de base triangular. 

 

Figura 74: Pirâmide triangular. 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

 

Uma pirâmide cuja base é um quadrado é chamada de pirâmide de base quadrangular. 

 

Figura 75: Pirâmide quadrangular. 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

 

Uma pirâmide cuja base é um pentágono é chamada de pirâmide de base pentagonal. 

Nº de faces laterais: 4

Nº total de faces: 5

Nº de arestas laterais:4

Nº de arestas da base: 4

Nº total de arestas:8



 

Figura 76: Pirâmide pentagonal. 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

 

Uma pirâmide cuja base é um hexágono é chamada de pirâmide de base hexagonal. 

 

Figura 77: Pirâmide hexagonal. 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

 
 A atividade abaixo será trabalhada com os alunos de forma oral. Pediremos na ordem que esta 

na imagem qual nome corresponde a qual pirâmide. Assim, na apresentação do Power point ligaremos 

os nomes às pirâmides correspondentes. 

 

Atividade: Abaixo estão desenhadas algumas pirâmides e cada uma recebeu uma cor: 

amarela, cinza, azul e verde. Relacione cada pirâmide com o seu respectivo nome. Use a cor para 

identificar o desenho. 

 

Figura 78: Pirâmides. 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

 



Resolução: 

 

Figura 79: Pirâmides. 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

 

Classificação de uma pirâmide em oblíqua ou reta. 

Mostraremos a diferença entre uma pirâmide reta e uma oblíqua. Traçando uma reta 

perpendicular ao plano que contém a base da pirâmide e passando pelo vértice do topo, se esta reta 

passar pelo centro do polígono da base, então é uma pirâmide reta. Caso essa reta não passe pelo 

polígono da base, então é como se esta pirâmide estivesse “torta” e se trata de uma pirâmide oblíqua. 

 

Figura 80: Pirâmide reta e pirâmide oblíqua. 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

 

Será pedido para que os alunos observem a sua volta e busquem identificar objetos semelhante 

a pirâmides. 

 Em nosso cotidiano, onde percebemos a presença das pirâmides?  

Para auxiliar os alunos a associarem pirâmides com objetos do cotidiano o professor 

comentará: Olhe a sua volta, observe objetos, construções ao seu redor. Reflita e dívida seus 

pensamentos com seus colegas e professor. Você pode anotar suas respostas no chat ou utilizar o 

microfone. 



Em seguida mostraremos algumas figuras relacionadas as pirâmides que estão presente no dia 

a dia dos alunos. 

 

Figura 81: Objetos em formato de pirâmide. 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

 

Exercício 1: Se uma pirâmide possui 5 vértices. Qual polígono forma sua base? Quantas 

arestas ela possui? Quantas faces? 

Resolução: O polígono da base é um quadrilátero, ela possui 4 arestas na base e mais 4 arestas 

laterais sendo no total 8 arestas, e 5 faces. 

Avaliação: 

Será observado durante a aula na interação com os alunos se são capazes de quantificar e 

estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de pirâmides, em função do seu 

polígono da base, resolver problemas e desenvolver a percepção espacial, fazendo uso de diversos 

materiais. 

Referências: 

GIOVANNI Júnior, José Ruy. A conquista da matemática: 6º ano: ensino fundamental: anos finais 

/ José Ruy Giovanni Júnior, Benedicto Castrucci. — 4. ed. — São Paulo: FTD, 2018. 

SOUZA, Joamir Roberto de. Matemática realidade & tecnologia: 6º ano: ensino fundamental: 

anos finais – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2018. 

5.6.1Relatório	aula	6	

No dia 10 de junho realizamos a sexta aula de regência na turma do 6°B. O horário previsto 

para o início da aula era 10:55. O link foi disponibilizado, às 10:51. Nessa aula estavam conectados 



9 alunos. A aula foi atrasada em alguns minutos, pois a professora Tavania, docente da disciplina, 

teve problemas de acesso ao Classrrom. 

Iniciamos a aula corrigindo os exercícios deixados na aula anterior. Estes exercícios estavam 

previstos para a quarta aula. Porém, a aula não ocorreu no tempo planejado. Em nossa quinta aula, 

devido a alguns atrasos, conseguimos trabalhar apenas os exercícios 1 e 2, sendo necessário utilizar 

o começo da nossa sexta aula para os exercícios 3, 4 e 5.  

Inicialmente corrigimos o exercício 3. Neste exercício era necessário calcular quantos cubos 

mágicos de 10 cm de aresta poderiam ser armazenados em uma caixa com 20 cm de altura, 40 cm de 

largura e 60 cm de comprimento. 

Questionamos, enquanto era marcado na caixa da figura as arestas dos cubos de 10 cm, 

quantos cubos mágicos de 10 cm de aresta podemos pôr na caixa? Os alunos deram diversas respostas 

tais como 36, 60, 24, o que demonstra que estavam com dificuldade para fazerem os cálculos e na 

interpretação do problema. Então os exemplificamos desenhando quadrados de 10 cm x 10 cm nas 

faces da caixa e realizamos as multiplicações questionando os alunos. Mostramos que podemos 

colocar 6 cubos encostadas na frente da caixa que tem comprimento de 60 cm, 4 cubos no lado que 

possui 40 cm de largura e sobre esses cubos podemos empilhar mais uma camada, pois a altura da 

caixa é 20 cm. Deste modo, levamos os alunos a concluírem que podemos armazenar na 

caixa 6×4×2=48 cubos de 10 cm de aresta. 

Em seguida resolvemos o exercício 4 com os alunos. Neste exercício havia a imagem de um 

boneco e as peças que formavam o boneco eram sólidos geométricos. Também estava destacado que 

algumas peças eram blocos retangulares e que os blocos retangulares possuem comprimento, largura 

e altura. Quando estas três dimensões possuem mesma medida, então o bloco retangular recebe o 

nome de cubo. Além dessas informações o exercício perguntava quais sólidos geométricos as peças 

do boneco lembravam. 

Questionamos os alunos sobre quais sólidos geométricos eles conseguiam observar na figura. 

Os alunos responderam cubo, cilindro e paralelepípedo. Não demonstraram dificuldades em 

reconhecer os sólidos geométricos. 

Prosseguimos com a resolução do exercício 5. Neste exercício era necessário calcular as 

dimensões de um empilhamento de caixas de café. Cada caixa possuía as dimensões: 18 cm de altura, 

7 cm de largura e 10 cm de comprimento. O empilhamento possuía a altura de 3 caixas, a largura de 

5 caixas e comprimento de 6 caixas. 

Quanto ao exercício 5, os alunos comentaram que não haviam feito. Então mostramos a eles 

um bloco retangular com as medidas da caixa de café e então os alunos foram observando a imagem 

e comentando que as dimensões eram:  altura 54 cm, comprimento 60 cm e largura 35 cm.  



 
Figura 82: Empilhamento de café. 

Fonte: https://issuu.com/editoraftd/docs/matematica-realidade-e-tecnologia-mp-6_divulgacao. 

 
Os alunos não conseguiram resolver os exercícios sozinhos. Quando pedido se haviam feito 

os exercícios, forneciam respostas incorretas, o que demonstrava que tiveram dificuldades nas 

organizações e interpretação dos problemas. Porém, apesar de não terem resolvidos sozinhos os 

exercícios, demonstraram compreender as explicações e conseguiram realizar os cálculos. 

 Em seguida, trabalhamos o conteúdo de pirâmide que estava preparado para a quinta aula. 

Utilizamos as pirâmides do Egito para introduzir o conteúdo de pirâmides. Perguntamos a eles o que 

eram as pirâmides do Egito. Um dos alunos respondeu que as pirâmides eram utilizadas como tumbas 

para os faraós. Também questionamos o que eram pirâmides. Para esta pergunta não obtivemos 

respostas dos alunos. Então explicamos que as pirâmides são sólidos geométricos que possuem 

apenas uma base, que todas as suas faces laterais são triângulos e que todas arestas laterais se 

encontram em um mesmo vértice no topo da pirâmide. 

 Mostramos também os elementos das pirâmides e as características que possuem. Mostramos 

que elas possuem vértices, arestas e faces. Durante a explicação os alunos responderam corretamente 

tanto sobre o número de vértices, faces e arestas, quanto em relação as arestas laterais  e as arestas 

das bases. 

Após as explicações prosseguimos com os exercícios que estavam planejados para esta aula. 

Nestes exercícios os alunos demonstraram compreensão das propriedades de uma pirâmide ao 

responder as atividades corretamente, porém algumas vezes os alunos confundiram o nome do 

polígono da base. 

 

5.7 Plano de aula 7 

Conteúdo: Sólidos Geométricos.  

Recursos didáticos: Power point. Duração:  40 minutos.    

 Objetivo Geral: Praticar os conteúdos estudados nas aulas anteriores com resolução de exercícios. 



Objetivos específicos:    

 Resolver exercícios que envolvem sólidos geométricos; 

 Utilizar e relembrar conceitos de sólidos geométricos; 

Encaminhamento metodológico:    

Os exercícios foram deixados na aula anterior para que os alunos copiassem e resolvessem. 

Nesta aula iniciaremos lendo cada exercício e pedindo para os alunos suas respostas e suas resoluções 

e então vamos resolver cada um deles.   

  

Exercício 1: Observe o sólido geométrico abaixo.  

 
Figura 83: Pirâmide quadrangular. 

Fonte: Acervo online do Power Point. 

 
Qual é a alternativa correta em relação ao número de vértices, faces e arestas?  

a. 6 vértices, 6 faces e 10 arestas.  

b. 10 vértices, 10 faces e 18 arestas.  

c. 7 vértices, 7 faces e 12 arestas.  

d. 5 vértices, 5 faces e 8 arestas.  

 

Resolução: Letra d.  

 

Exercício 2: Você já viu que os prismas e as pirâmides têm algumas características 

deferentes. Escreva pelo menos duas diferenças entre os prismas e as pirâmides.   

Resolução: Vamos considerar as respostas dos alunos. Mas pelo menos duas diferenças que 

podemos destacar são a quantidade de bases e os polígonos das faces laterais.   

Exercício 3: Preencha a tabela com o que está faltando.  



 
Tabela 11: Polígono e nome de pirâmides. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 
 

Resolução:   

 
Tabela 12: Polígono e nome de pirâmides. 

 Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 
 

Exercício 4: Quais dos sólidos geométricos abaixo não são prismas nem pirâmides?  

 
Figura 84: Sólidos geométricos. 

Fonte: https://issuu.com/editoraftd/docs/matematica-realidade-e-tecnologia-mp-6_divulgacao. 
 

Resolução: letras a e c.  

 

Exercício 5: Observe o sólido e responda as perguntas abaixo.  



 
Figura 85: Prisma hexagonal. 

Fonte: https://issuu.com/editoraftd/docs/matematica-realidade-e-tecnologia-mp-6_divulgacao. 

  

a. Como é chamado este sólido?   Resposta: Prisma hexagonal.  

b. Quantos vértices ele possui? Resposta: 12 vértices. 

c. Quantas arestas laterais? Resposta: 6 arestas laterais.  

d. Quantas arestas das bases?  Resposta: 12 arestas das bases. 

e. Quantas arestas no total? Resposta: 18 arestas no total. 

f. Quantas faces laterais? Resposta: 6 faces laterais. 

g. Quantas faces das bases?  Resposta: 2 faces das bases. 

h. Quantas faces no total?  Resposta: 8 faces no total. 

i. Como é chamado o polígono de sua base? Resposta: Hexágono. 

1. Avaliação  

Será avaliado, por meio da interação na aula e por meio de imagens das resoluções dos exercícios 

anexadas no mural do Meet e via WhatsApp, se os alunos são capazes de resolver exercícios que 

envolvem sólidos geométricos, utilizando e relembrando conceitos trabalhados nas aulas anteriores.  

  

Referências  

GIOVANNI Júnior, José Ruy. A conquista da matemática: 6º ano: ensino fundamental: anos finais 

/ José Ruy Giovanni Júnior, Benedicto Castrucci. — 4. ed. — São Paulo: FTD, 2018.   

SOUZA, Joamir Roberto de. Matemática realidade & tecnologia: 6º ano: ensino fundamental: 

anos finais – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2018.   

 

5.7.1Relatório aula 7 

No dia 11 de junho o link da aula que teve início às 09:05 foi disponibilizado às 09:01. Neste 

dia estavam conectados 10 alunos na plataforma Google Meet. Nenhum aluno relatou problemas para 

acessar a aula. Nesta aula trabalhamos o conteúdo planejado para a sexta aula. 

Iniciamos a aula questionando se eles lembravam o que eram pirâmides. Como não tivemos 

respostas relembramos que as pirâmides são poliedros que possuem apenas uma base, o polígono de 

suas faces laterais são sempre triângulos e todas as suas arestas laterais se encontram no vértice do 

topo da pirâmide. 

Em seguida, mostramos no Power Point uma imagem de pirâmide com os elementos 



destacados: os vértices em vermelho, uma das arestas em roxo e uma das faces em azul.  Perguntamos 

aos alunos como eram chamados cada um desses elementos e escrevemos seus nomes em caixas de 

textos ligadas ao respectivo elemento. Após isso, trabalhamos uma atividade em que era necessário 

observar uma embalagem na forma de pirâmide de base quadrada e responder os seguintes itens: 

nome do polígono da base e do polígono das faces laterais da pirâmide, número de vértices da base, 

do total de vértices, das faces laterais, do total de faces, das arestas laterais, das arestas da base e do 

total de arestas. A figura da embalagem e os itens a serem respondidos estavam em dois slides da 

apresentação. Para responder cada item fazíamos a leitura e pedíamos a resposta aos alunos. Todas as 

respostas dadas pelos alunos estavam corretas. 

Logo depois, perguntamos aos alunos se podíamos dar nomes às pirâmides e obtivemos como 

resposta de um dos alunos que sim, pois todas as pirâmides possuem uma base. Explicamos que esta 

resposta estava correta e essa era uma das formas de classificar as pirâmides, ou seja, utilizar como 

critério o polígono da sua base. Então, mostramos várias pirâmides e os nomes que recebiam de 

acordo com a respectiva base.  

Além da classificação de acordo com a base, também comentamos que as pirâmides também 

podem ser classificadas em reta ou oblíqua. A explicação ocorreu de maneira simples, pois os alunos 

ainda não estudaram ângulos. Para a explicação utilizamos a imagem abaixo e dissemos que devemos 

pensar em uma reta passando pelo vértice do topo e perpendicular à base, se esta reta não passar pelo 

centro da base, então a pirâmide é oblíqua. Se a reta passar pelo centro da base, então a pirâmide é 

reta. 

 
Figura 86: Pirâmide reta e pirâmide oblíqua. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

 

Na sequência perguntamos quais objetos ou construções os alunos conheciam na forma de 

pirâmides. Um dos alunos comentou que havia uma construção que era no formato de pirâmide, mas 

não conseguia lembrar o nome, outro aluno comentou que em algumas casas o telhado possui essa 

forma. Então mostramos algumas imagens como exemplos: o Museu do Louvre em Paris (era esta 

construção que o aluno não lembrava o nome), um objeto de decoração, uma jóia, uma tenda e uma 

barraca. 

Antes de finalizarmos a aula, resolvemos um exercício que pedia qual o polígono da base, 

quantas arestas e quantas faces uma pirâmide com 5 vértices possui. Os alunos responderam que o 



polígono da base era um quadrado, mas explicamos que não precisava ser um quadrado, também 

poderia ser um retângulo ou outro quadrilátero, então escrevemos no slide a resposta quadrilátero. 

Quanto às perguntas sobre os números de arestas e faces desse polígono, os alunos responderam, 8 

arestas e 5 faces. 

Finalizamos a aula deixando uma tarefa de casa publicada no Classrrom. Pedimos que os 

alunos copiassem, resolvessem e mandassem fotos das resoluções para a professora regente da turma. 

Dissemos que íamos corrigir a tarefa na próxima aula. 

 

5.8 Plano de aula 8 

 
Não foi necessário um plano para a oitava aula, pois sempre sobrava conteúdo que precisamos 

trabalhar em outras aulas. E a oitava aula foi a correção da lista de exercício deixada na aula anterior 

como tarefa de casa. 

5.8.1Relatório aula 8		  

 

No dia 14 de junho o link da aula que teve início às 10:55 foi disponibilizado às 10:51h. Neste 

dia 11 alunos estavam conectados ao Google Meet.  

Começamos a aula perguntando sobre os exercícios deixados de tarefa de casa. A maioria dos 

alunos haviam feito e dois alunos comentaram pelo chat da plataforma que não fizeram, pois não 

participaram da última aula. Pedimos aos alunos que ainda não tinham feito as atividades que  

prestassem atenção na correção e depois fizessem a tarefa e nos enviassem. 

Os exercícios estavam em uma apresentação do Power Point, a qual utilizamos para resolvê-los. 

No primeiro exercício havia a imagem de uma pirâmide quadrangular e pedia-se qual das alternativas 

era a correta. A pirâmide em questão possui: “a) 6 vértices, 6 faces e 10 arestas”, “b)10 vértices, 10 

faces e 18 arestas”, “c) 7 vértices, 7 faces e 12 arestas” e “d) 5 vértices, 5 faces e 8 arestas”. Os alunos 

não tiveram dúvidas e todos que compartilharam suas respostas disseram que a letra d) era a correta. 

Resolvemos o exercício simplesmente contando o número de vértices, faces e arestas. 

O segundo exercício pedia pelo menos duas diferenças entre prismas e pirâmides. Pedimos que 

os alunos dissessem quais diferenças eles escreveram. Utilizando o microfone, alguns deles 

responderam que uma das diferenças era a quantidade de bases, as pirâmides possuem apenas uma, 

enquanto os prismas possuem duas. Outra diferença que destacaram foram as faces laterais, nas 

pirâmides são triângulos, já nos prismas podem ser retangulares. Outra resposta interessante que 

obtivemos, foi que as faces laterais da pirâmide são inclinadas e dos prismas não, isso ocorre, pois, 

as faces laterais da pirâmide se encontram no mesmo vértice no topo. Abaixo apresentamos imagens 

das respostas de três alunos: 



 

 
Figura 87: Respostas dos alunos. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 

 
Figura 88: Respostas dos alunos. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 
Figura 89: Respostas dos alunos. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 

Resumimos as respostas dadas durante a aula pelos alunos na tabela abaixo. 

 
Tabela 13: Diferenças entre pirâmides e prismas. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 
Em seguida corrigimos o terceiro exercício. Ele apresentava a tabela exibida abaixo e pedia para 

preenchê-la com o que estava faltando.  



 
Tabela 14: Polígono e nome de pirâmides. 

 Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

 
 Na primeira linha da primeira coluna faltava o desenho da pirâmide triangular. Antes de 

fazermos o desenho, um aluno mostrou pela câmera de seu computador o desenho que tinha feito. 

Então utilizando o Paint, fizemos o desenho da pirâmide, depois o copiamos e colamos na tabela. O 

desenho foi feito marcando primeiro os 3 vértices da base, em seguida o vértice do topo e ligamos os 

vértices traçando as arestas da base e as arestas laterais. Os demais espaços foram preenchidos a partir 

das respostas orais dos alunos. Na segunda linha e segunda coluna disseram que o polígono da base 

da pirâmide quadrangular era um quadrado. Neste momento lembramos que nem sempre a base de 

uma pirâmide quadrangular é um quadrado. Analisamos o desenho junto com os alunos e os alunos 

conseguiram visualizar que neste caso específico a base da pirâmide era um retângulo.  Na terceira 

linha e terceira coluna disseram que o nome da pirâmide era pirâmide pentagonal e na quarta linha e 

segunda coluna responderam que o polígono da base da pirâmide hexagonal era um hexágono. A 

tabela preenchida ficou da seguinte forma, 



 
Tabela 15: Polígono e nome de pirâmides. 

 Fonte: https://drive.google.com/file/d/1PrwrP8bALoKiHGybQ94IaQzQnh7DDhWD/view. 

 
 

Abaixo, exibimos algumas respostas enviadas pelos alunos: 

 
Figura 90: Respostas dos alunos. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 
 

 
Figura 91: Respostas dos alunos. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 



 
Figura 92: Respostas dos alunos. 

Fonte: Acervo dos autores. 

 
Em seguida corrigimos o quarto exercício, que perguntava qual dos sólidos da figura abaixo 

não eram prismas nem pirâmides. 

 
Figura 93: Sólidos geométricos. 

Fonte: https://issuu.com/editoraftd/docs/matematica-realidade-e-tecnologia-mp-6_divulgacao. 

 

Os alunos disseram que o sólido da letra a) era uma pirâmide. Como essa resposta estava 

errada fizemos alguns questionamentos: “Quais são as faces laterais deste sólido?”, “Quais são as 

faces laterais de uma pirâmide”? Os alunos ficaram em dúvida nas suas respostas, então lembramos 

que todas as faces laterais de uma pirâmide são triângulos. No caso do item a) há faces laterais 

retangulares e portanto, não podemos classificar o sólido como uma pirâmide.  

Neste momento os alunos ficaram em dúvidas se o sólido da letra c) era um prisma ou uma 

pirâmide.  Explicamos que também não podíamos classificá-lo como nenhum dos dois, pois não 

possuía características de prisma nem de pirâmide. Já o sólido da letra b) é um prisma e da letra d) 

uma pirâmide. 

No quinto e último exercício havia a imagem de um prisma hexagonal e algumas perguntas 

sobre ele: “Como é chamado este sólido?”, “Quantos vértices ele possui?”, “Quantas arestas 

laterais?”, “Quantas arestas das bases?”, “Quantas arestas no total?”, “Quantas faces laterais?”, 

“Quantas faces das bases?”, “Quantas faces no total?” e “Como é chamado o polígono de sua base?”. 



Os alunos responderam todas as perguntas corretamente e então escrevíamos as respostas no slide ao 

lado de cada pergunta. Apenas um aluno respondeu que havia 8 arestas laterais, isso devido ao fato 

de que no desenho mostrava 4 arestas na parte da frente do prisma, assim ele concluiu que na parte 

de trás havia mais 4, totalizando 8 arestas laterais. Então explicamos que além de observar o desenho, 

devemos retomar as características dos prismas. Se havia 6 vértices em uma das bases, então terias 6 

arestas laterais.  

Terminando a correção da tarefa e nos últimos 5 minutos da aula assistimos no YouTube um 

vídeo chamado “Motivacional- O sapinho”. Neste vídeo, dois sapos caem em um buraco muito fundo 

e não conseguem sair pulando. Então os sapos que estavam fora do buraco começam a desmotivá-los 

de tentar sair do buraco, porém um deles não desiste de pular até conseguir sair. Quando ele 

finalmente sai do buraco, agradece aos sapos por encorajá-lo, porém este sapo era surdo e por isso 

acreditava que os outros estavam o motivando a continuar.  Percebendo isso, os sapos que estavam 

fora do buraco começam a encorajar o outro que ainda não tinha saído, até ele também conseguir sair. 

Comentamos com os alunos que o vídeo mostra a determinação do sapo, mesmo sendo difícil ele 

continuou tentando e não desistiu.  

Após isso, agradecemos a participação dos alunos em nossas aulas e dissemos que esta foi 

nossa última aula juntos.   

  



 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Estágio Supervisionado é uma atividade indispensável na construção da identidade 

profissional uma vez que o professor, enquanto sujeito da própria formação, constrói seus saberes na 

prática, mediando o conteúdo adquirido e se formando docente por meio da construção de ideias e de 

maneiras diversificadas de transmitir os conceitos envolvidos em cada conteúdo abordado em sala de 

aula. 

O estágio supervisionado proporciona inúmeros benefícios para a aprendizagem, dos alunos 

da escola, mas principalmente para o estagiário, uma vez que este busca aprimorar e desenvolver os 

conteúdos adquiridos durante sua graduação, buscando trazer novas ideias, dinamizar as aulas e fazer 

valer a empolgação dos alunos para a busca do conhecimento. E ainda, o fato de ser supervisionado 

permite revisar, corrigir e examinar possíveis erros na carreira docente. 

Além disso, com a prática do Estágio Supervisionado de licenciatura o aluno (estagiário) 

desenvolve a percepção em resolver problemas e buscar soluções no contexto educacional. É 

percebido a grande importância que tem o educador na formação pessoal e profissional de seus 

alunos. Não só por meio de observações das aulas de professores com um vasto campo de experiência 

e aperfeiçoamento, mas também pela própria prática. 

A medida em que estágio acontece, ele capacita o aluno a lidar diretamente com os problemas 

que terá que vivenciar quando for professor e responsável por uma sala de aula, com um olhar sempre 

atento do orientador, fazendo as devidas observações e chamando a atenção para atitudes que devem 

ser feitas com mais frequência, bem como orientações para situações que devem ser realizadas de 

forma diferente. Podemos pensar que de fato várias situações ocorrerão enquanto o professor estiver 

atuando na profissão, pois dentre diversas contextos e culturas, cabe ao professor sempre estar se 

aperfeiçoando e buscando mudanças positivas, e isto implica em novos desafios e estes levam o 

educador a estar sempre procurando novas soluções. 

Destacamos o quanto foi desafiador estar inserido em ações educativas neste período de 

pandemia e insistir em uma educação de qualidade, uma vez que esta nova realidade exige recursos 

tecnológicos por vezes escassos aos alunos e mesmo aos docentes. Tudo isso exigiu mudança e busca 

por novos recursos e formas diversificadas de ensinar. Esta mudança radical na forma de ensinar e 

aprender, que veio de repente, nos tornou de forma significativa futuros professores com uma visão 

mais ampla sobre formas de mediar e dinamizar os conteúdos para os alunos. 
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