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O presente artigo apresenta alguns resultados de uma pesquisa desenvolvida junto 
à Universidade Cruzeiro do Sul – São Paulo/SP, que analisou “se” e “como” 
professores polivalentes, discutindo temas de Geometria, incorporam novos 
conteúdos matemáticos à sua prática docente. O trabalho apresenta uma análise da 
literatura sobre o ensino de Geometria nas séries iniciais e sobre a formação de 
professores polivalentes, com destaque para a importância da formação dos 
professores que ensinam Matemática, principalmente no Ensino Fundamental. A 
investigação relatada foi realizada com professores participantes de um Grupo de 
Estudos, formado a partir da necessidade, expressa pelos próprios professores, de 
compreender melhor e aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. A coleta de 
dados inclui as discussões realizadas por esses professores que eram tematizadas a 
partir da prática do desenvolvimento de pequenas investigações que eles 
realizavam com seus próprios alunos e de estudos teóricos. Também houve 
acompanhamento dos trabalhos de sala de aula desses professores. Serão 
apresentadas análises qualitativas de dados que foram coletados por meio de 
questionários, observação e análise documental de porfólios elaborados pelos 
sujeitos da pesquisa. A pesquisa de campo mostra, além de outros aspectos, que 
os conteúdos efetivamente trabalhados por professores das séries iniciais são 
relativos às quatro operações, devido, entre os motivos, à falta de conhecimento 
para ensinar outros temas, particularmente os pertencentes à Geometria. Os 
resultados da investigação indicam uma necessidade premente de uma formação 
continuada para ajudar os professores a se sentirem mais seguros ao desenvolver 
esses conteúdos em salas de aula. 
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RESUMO 

O presente artigo apresenta alguns resultados de uma pesquisa que 
analisou "se" e "como" professores polivalentes a partir de discussões de 
temas como a Geometria, incorporam novos conteúdos matemáticos à sua 
prática docente. O trabalho apresenta uma análise da literatura sobre o 
ensino de Geometria nas séries iniciais e sobre a formação de professores 
polivalentes, com destaque para a importância da formação dos 
professores que ensinam matemática, principalmente no Ensino 
Fundamental. A investigação relatada foi realizada com professores 
participantes de um Grupo de Estudo, formado a partir da necessidade, 
expressa pelos próprios professores, de compreender melhor e aprofundar 
seus conhecimentos sobre o tema. Os dados coletados incluem as 
discussões realizadas por esses professores, tematizadas a partir da 
prática de pequenas investigações que realizavam com seus próprios 
alunos, e de estudos teóricos que realizaram. Também houve 
acompanhamento dos trabalhos de sala de aula desses professores. Serão 
apresentadas análises qualitativas desses dados que foram coletados por 
meio de questionários, observação e análise documental de porfólios 

   



elaborados pelos sujeitos da pesquisa. A pesquisa de campo mostra, além 
de outros aspectos, que os conteúdos efetivamente trabalhados por 
professores das séries iniciais com seus alunos são relativos às quatro 
operações, devido, entre outros motivos, à falta de conhecimento para 
ensinar outros temas, particularmente os pertencentes à Geometria. Os 
resultados da investigação indicam uma necessidade premente de a 
formação continuada ajudar os professores a se sentirem mais seguros 
para desenvolver esses conteúdos em salas de aula. 

   

Palavras-chave: Ensino de Geometria; Professoras Polivalentes; Formação 
de Professores Polivalentes. 

   

   

INTRODUÇÃO 

Este artigo é parte de uma pesquisa maior (COSTA, 2008) que foi 
desenvolvida com objetivo de investigar "se" e "como" professoras 
polivalentes, participantes de um Grupo de Estudo, discutindo temas 
matemáticos, no caso a Geometria, a partir da tematização da prática do 
desenvolvimento de pequenas investigações com seus alunos, e de estudos 
teóricos incorporam novos conteúdos em sua prática. 

   

Neste artigo apresentaremos uma parte dos dados coletados no trabalho 
de campo e algumas conclusões do trabalho realizado com professoras 
polivalentes participantes de um Grupo de Estudo que se reunia 
quinzenalmente para discutir temas matemáticos. Partindo da necessidade 
expressa pelas professoras de compreender e aprofundar seus 
conhecimentos sobre o ensino de Geometria e de conhecer a literatura 
sobre o tema, abordaremos e analisaremos a importância da formação dos 
professores, principalmente daqueles que lecionam nas séries iniciais do 
ensino fundamental. 

A pesquisa foi desenvolvida no segundo semestre de 2007 e aconteceu em 
três momentos: Antes das discussões e leituras de textos (Momento 1); 
Durante as discussões, leituras e aprofundamento (Momento 2) e 
Acompanhamento do trabalho das docentes após o término das discussões 
no semestre seguinte (Momento 3). 

  

UM GRUPO DE ESTUDO COMO CONTEXTO DA PESQUISA 

O Grupo de Estudo dentro do qual foi desenvolvida a investigação, era 
formado por 15 professoras que atuavam nas séries iniciais do ensino 
fundamental na cidade de São Paulo e em municípios da Grande São Paulo, 
os chamados professores polivalentes e 6 alunos do Programa de Pós-

   



Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro 
do Sul, que atuavam como professores de Matemática nos últimos anos do 
ensino fundamental, os chamados professores especialistas. Embora vindo 
de comunidades diferentes e tendo interesses diversificados, esses 
professores tinham em comum a prática pedagógica em Matemática e um 
grande interesse em aprimorá-la. 

O grupo discutia o ensino de Matemática do ensino fundamental, refletia 
sobre pesquisas destinadas ao ensino e aprendizagem dessa área do 
conhecimento, analisando-as, e elaborava e reelaborava seus 
conhecimentos. As discussões referiam-se a todas as séries do ensino 
fundamental; as discussões e materiais produzidos para as séries iniciais 
(1ª a 4ª) pelas professoras polivalentes, foram incorporadas a esta 
pesquisa. Essas professoras, além das reflexões realizadas nos encontros 
do Grupo de Estudo, elaboravam atividades para seus alunos, 
desenvolviam essas atividades em sala de aula, faziam uma análise do 
processo e dos resultados e discutiam aspectos da prática no encontro 
subseqüente, ampliando as reflexões. 

Como o foco dos estudos realizados por essas professoras e da presente 
pesquisa é o ensino de Geometria, a seguir serão analisados alguns 
estudos referentes a este tema. 

  

SOBRE O ENSINO DE GEOMETRIA NAS SÉRIES INICIAIS E A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

Alguns pesquisadores têm discutido limitações da formação de professores 
para ensinar Geometria. Para Pavanello (2001), as limitações 
apresentadas pelos professores em relação a um determinado conteúdo, 
neste caso a Geometria, podem contribuir para o não aprendizado das 
crianças sobre o assunto. 

   

Ainda de acordo com a mesma autora (Pavanello, 2001): 

[...] muitas dificuldades das crianças em relação a um tema estudado 
estarão relacionadas à atitude didática do professor que se limita a ‘cobrar' 
dos alunos somente o nome das figuras, sem se preocupar com o 
reconhecimento de propriedades e componentes das figuras, importantes 
do ponto de vista da matemática. (p. 183) 

  

Também, Curi (2005) considera que a formação dos professores que 
ensinam matemática nas séries iniciais continua sendo muito precária, que 
"o conhecimento ‘de e sobre' matemática é pouco enfatizado, mesmo no 
que se refere aos conteúdos previstos para serem ensinados aos alunos 
dos anos iniciais do ensino fundamental, principalmente os relacionados a 
blocos como espaço e forma" em Geometria (CURI, 2005: 69).  

Se os professores não estudaram Geometria em sua formação inicial ou se 
esse conteúdo foi mal abordado nesse período, isso faz com que haja uma 



insegurança por parte desses professores, que terminam optando por não 
ensiná-la. De acordo com Curi (2004), "[...] quando professores têm pouco 
conhecimento dos conteúdos que devem ensinar, despontam-se 
dificuldades para realizar situações didáticas, eles evitam ensinar temas 
que não dominam, mostrando insegurança e falta de confiança". (CURI, 
2004:162). 

Para evitar esses obstáculos o professor terá que investir em uma 
formação continuada buscando seu desenvolvimento profissional e 
tentando melhorar seus conhecimentos sobre conteúdos de Geometria 
(formas, propriedades, classificação, composição, decomposição e 
planificação dos sólidos, etc).  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nossa pesquisa é de natureza qualitativa, pois aconteceu em um ambiente 
natural como fonte direta dos dados e o pesquisador foi seu principal 
instrumento. Os dados foram predominantemente descritivos e a análise 
desses dados tende a seguir um processo indutivo. 

   

Os instrumentos utilizados foram: questionário para coleta de dados 
pessoais e delineamento do perfil das professoras e sobre o que pensavam 
a respeito do ensino de Geometria, observação participante registrado em 
um diário de bordo, portfólio realizado pelas professoras durante as 
discussões no Grupo de Estudo com textos para reflexão e atividades de 
seus alunos. Além disso, analisamos planos de ensino e cadernos dos 
alunos. 

   

A PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa de campo que gerou os dados que serão aqui analisados foi 
desenvolvida no segundo semestre de 2007 e aconteceu em três 
momentos: Antes das discussões e leituras de textos (Momento 1); 
Durante as discussões, leituras e aprofundamento (Momento 2) e 
Acompanhamento após o término das discussões no semestre seguinte 
(Momento 3). 

   

   

1º Momento

  

: Antes das discussões e leituras de textos. 

Antes da discussão sobre o ensino de Geometria no Grupo de Estudo, 
aplicamos um questionário para coleta de dados pessoais das professoras 
e sobre o que pensavam a respeito do ensino de Geometria. Ao 
solicitarmos às professoras que trouxessem seus planos de ensino e 



cadernos de seus alunos, a resistência foi muito grande e apenas duas 
professoras trouxeram o material solicitado. 

Quanto aos conteúdos planejados por essas professoras, observamos que 
durante os quatro primeiros anos do ensino fundamental, as professoras 
fixam-se em ensinar mais as quatro operações básicas e situações-
problema envolvendo essas operações, deixando de lado outros conteúdos 
importantes. Os conteúdos de Geometria até aparecem em seus 
planejamentos, para que sejam desenvolvidos em todos os anos das séries 
iniciais, mas pelo que pudemos observar nos cadernos nos alunos, não é o 
que vem acontecendo, pois nada ou quase nada estava sendo trabalhado 
em relação à Geometria. E no pouco que estava sendo trabalhado, as 
professoras não tinham clareza de que eram conteúdos de Geometria, 
conforme podemos observar no ANEXO 1. 

  

2º Momento

  

: Durante as discussões, leituras e aprofundamento no Grupo 
de Estudo. 

Em um dos encontros, solicitamos às professoras que fizessem um 
levantamento dos conteúdos que de fato elas trabalhavam com seus 
alunos. Para essa atividade as professoras se reuniram por série. A síntese 
dos conteúdos vem exposta no quadro:  

1ª  

Série                                      Conteúdos 

Formas Geométricas (retângulo, quadrado, triângulo e circulo); retas, curvas, 
tamanhos, espaço, lateralidade, medidas (peso, massa, comprimento). 

Procedimentos: Material dourado, levantamentos prévios dos alunos, do que 
utilizam no seu dia-a-dia (objetos e rótulos). 

2ª Formas Geométricas (apresentação, observação, diferenciação, comparação 
com o ambiente); Sólidos Geométricos (apresentação, diferenciação, 
comparação com o ambiente e construção); Noções de vértices e arestas; 

Formas Geométricas; Sólidos Geométricos e Figuras Planas; 

Formas Geométricas (apresentação das formas); Sólidos Geométricos; 
Sondagem de espaço físico para verificar o entendimento do aluno; Utilização 
das formas geométricas para construção de figuras (palhaços, trem, casa) nas 
aulas de artes. 

3ª  Formas Geométricas; Sólidos Geométricos e Figuras Planas. 
4ª  Linhas paralelas e perpendiculares; Linhas retas, curvas, abertas e fechadas; 

Figuras tridimensionais: construção e características (vértices, arestas e faces); 
área e perímetro (cálculo e construção de figuras); Construção de croquis e 
maquetes; Construção de ângulos (compasso e transferidor) e classificação 
(reto, agudo e oblíquo). 

  

                                   Quadro 1 - Conteúdos trabalhados pelas professoras 



Observando os tópicos citados pelas professoras, percebemos que, em 
geral, elas trabalhavam com as formas geométricas planas e com sólidos 
geométricos por meio de nomenclaturas. Poucas utilizavam o espaço físico 
e nenhuma menciona movimentação e localização. 

Após a realização dessa tarefa, solicitamos às professoras que fizessem 
uma leitura sobre o que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 
2001) propõem que seja trabalhado de Geometria nas séries iniciais do 
ensino fundamental. As professoras reuniram-se por série para analisar os 
conteúdos propostos pelos PCNs e o que haviam apontado. A partir desse 
encontro, realizamos algumas discussões sobre as relações espaciais e 
figuras tridimensionais. 

A seguir apresentamos alguns dados relativos a essas discussões 
realizadas neste 2º momento. 

   

Discussões sobre as relações espaciais. 

Para os estudos de relações espaciais, foram aproveitados dois encontros. 
Depois de retomar a discussão sobre as indicações dos PCNs com relação 
ao ensino de Geometria, as professoras vivenciaram atividades de 
localização e movimentação com base em pontos de referências. 
Discutiram a necessidade de usar a linguagem apropriada e fazer o 
registro adequado. 

   

As professoras perceberam a relevância do trabalho com relações 
espaciais, que esse trabalho fazia parte do ensino de Matemática e não da 
Geografia, como julgavam antes, e que era importante trabalhar primeiro 
as noções de movimentação e localização, para depois estudar as formas 
geométricas. 

Essa percepção vem ao encontro de pesquisas que destacam a importância 
do trabalho com as relações espaciais, como as de Fonseca (2005)  

As crianças, desde o seu nascimento procuram conhecer o espaço em que 
vivem, dirigindo suas ações e sua atenção nesse sentido. Elas vão 
explorando esse mundo geométrico a partir de sua necessidade, 
construindo assim uma certa competência geométrica. (p. 73) 

  

No que se refere à vivência feita no Grupo de Estudo de algumas atividades 
que elas poderiam desenvolver com seus alunos, percebemos que, às 
vezes, as professoras precisavam vivenciar o trajeto para poder descrevê-
lo oralmente e desenhá-lo. Notamos ainda que quando davam informações 
às colegas sentiam-se mais confiantes quando estavam na mesma posição 
da colega 

Algumas professoras colocavam detalhes em suas produções como fazem 
as crianças. Outras tinham dificuldades em representar um trajeto num 
espaço pequeno como a folha de sulfite. 



As professoras concluíram que a falta de vivência com esse tipo de 
atividade levou-as a agirem como seus próprios alunos. 

Após esse encontro, ficou a sugestão de que as professoras aplicassem 
essas atividades com seus alunos e comentassem na próxima reunião do 
Grupo de Estudo. 

No segundo encontro, relativo ao desenvolvimento de estudos sobre 
relações espaciais, algumas professoras descreveram as atividades 
realizadas com seus alunos. 

Notamos a segurança das professoras nos relatos e a empolgação por 
terem percebido que seus alunos eram capazes de realizar as atividades 
propostas. No entanto, o número de professoras que desenvolveram as 
atividades com seus alunos era pequeno, não obstante a animação. A 
maioria ouviu o relato das colegas e algumas justificaram que não as 
realizaram porque tinham outros projetos para trabalhar. 

A seguir, apresentamos alguns relatos de professoras a respeito do 
desenvolvimento das atividades com relações espaciais.  

  

Relatos sobre as atividades desenvolvidas com seus alunos. 

O relato da professora de 1ª série descreve seus procedimentos para a 
identificação dos conhecimentos prévios dos seus alunos sobre localização 
no espaço. A professora descreve que, a partir da resposta de um aluno e a 
intervenção dela, leu a consigna para a realização da atividade. 

   

Notamos que a professora baseou-se quase que integralmente numa 
atividade escolhida por ela na reunião do Grupo de Estudo e já 
desenvolvida por outra professora. Até o relatório que ela elaborou ficou 
semelhante ao da colega do grupo. O que se nota é que, embora tivessem 
sido discutidos no Grupo de Estudo o uso da folha de papel pelas crianças, 
o uso de pontos de referência, a preocupação com detalhes nos desenhos, 
esses elementos não foram pontos de reflexão da professora que 
considerou a atividade divertida e de grande valor. Mostramos (ANEXO 2) 
o relatório da professora. 

Apresentamos como ilustração (ANEXO 3) uma outra atividade de um 
aluno dessa mesma professora em que é possível observar a preocupação 
com os detalhes: a mesa da professora, a lousa escrita. Observou-se 
também a colocação das carteiras em fileiras: 

Uma reflexão interessante é de uma professora de 3ª série que salientou a 
importância do Grupo de Estudo para sua formação. Ela referiu ainda que 
pesquisou em livros didáticos e nenhum trata desses conteúdos; o que ela 
viu em alguns desses livros foram croquis com exploração de medidas ou 
figuras geométricas planas, conforme é possível verificar no seu relato 
(ANEXO 4). 



Os momentos de reflexão e as leituras realizadas no Grupo de Estudo 
produziram nas professoras um estado de maior confiança para trabalhar 
com seus alunos, pois ampliaram seus conhecimentos matemáticos para 
além do que ensinavam. 

Conforme Pires (2000), pelas especificidades de sua profissão, o que os 
professores que ensinam Matemática devem conhecer dessa disciplina não 
é equivalente ao que os alunos irão aprender. Os conhecimentos dos 
professores têm de ir além. A autora ainda afirma que, além dos 
conhecimentos matemáticos, o conhecimento do professor sobre a 
disciplina que vai ensinar no caso a Matemática, deve incluir a 
compreensão do processo de aprendizagem dos conteúdos pelos alunos.  

Outro depoimento interessante foi o da professora da 3ª série (ANEXO 5) 
que propôs a atividade "Desenhando o caminho". Ela refere-se à descrição 
de como se deu a elaboração dessa tarefa. Ela havia realizado uma 
atividade parecida com essa no início do ano e repetiu-a depois das 
reflexões proporcionadas pelo Grupo de Estudo e fez uma comparação do 
desempenho dos alunos, apontando os avanços das crianças e algumas 
dúvidas.  

As reflexões realizadas no Grupo de Estudo possibilitaram às professoras 
abordarem as atividades relativas à localização espacial de forma mais 
compreensível para as crianças. 

   

Discussões sobre Figuras Tridimensionais 

As discussões sobre Figuras Tridimensionais ocorreram em três encontros 
do Grupo de Estudo. Da mesma forma que nos encontros anteriores, as 
professoras vivenciaram algumas atividades que poderiam ser 
desenvolvidas com seus alunos e ampliaram os conhecimentos 
matemáticos relativos a esse conteúdo. Depois analisaram tarefas 
desenvolvidas por outras professoras, escolheram uma delas e adaptaram 
para seus alunos. Por último, desenvolveram a tarefa em sala e fizeram 
relatório que foi incorporado ao portfólio junto com as atividades das 
crianças. 

   

Notamos que nesses encontros, as professoras tinham dificuldades em 
identificar vértices, faces e arestas dos poliedros e estabelecer relações 
entre esses elementos e o polígono da base, mesmo explorando o poliedro 
montado em papel cartão. 

As professoras fizeram a leitura de um texto dos PCNs sobre figuras 
tridimensionais e também de um texto teórico sobre as figuras 
tridimensionais do livro de Pires et al (2000). Também fizeram a leitura de 
textos, publicados nesse mesmo livro, dos pesquisadores holandeses 
Pierre Van Hiele e sua esposa Dina Van Hiele, o chamado "modelo Van 
Hiele para o pensamento em Geometria" e o texto de Colmez e Parzysz 
sobre os espaços gráficos e grafismos dos espaços. Além disso, as 
professoras do Grupo de Estudo leram os relatos de outras professoras, 
apresentados nesse livro.  



Assim, como anteriormente, após esses estudos elas prepararam 
atividades para realizar com seus alunos. 

A seguir, apresentamos alguns relatos de professoras do Grupo de Estudo 
a respeito do desenvolvimento dessas atividades com figuras 
tridimensionais. Esses relatos e as produções dos alunos encontram-se nos 
portfólios das professoras.  

   

Relatos sobre as atividades desenvolvidas com seus alunos 

Percebe-se que a maioria das professoras escreve relatos mais sucintos, 
com menos reflexões do que os relatos relativos aos conteúdos de relações 
espaciais. As comandas não são tão claras e nem sempre os objetivos são 
condizentes com a proposta, como é possível verificar no seu relato 
(ANEXO 6). 

   

Esse relato não mostra claramente a intervenção da professora junto aos 
alunos a partir das observações que fez sobre as atividades desenvolvidas 
com as crianças: que comentário, que procedimentos adotou, enfim, como 
conduziu efetivamente a atividade até seu desfecho. Segundo Nacarato e 
Passos (2003), a intervenção pedagógica é fundamental para que o 
indivíduo consiga não apenas ler e interpretar representações planas de 
objetos tridimensionais, como também realizar essas representações. 

Porém, dentre os relatos feitos por outras professoras, alguns são bastante 
complexos e mostram as intervenções e as observações das crianças, como 
é possível verificar nos trechos de um dos relatórios. 

[...] Questionei a sala se alguém saberia me dizer o nome de duas peças, 
uma vez que já tínhamos trabalhado com cilindro. Este foi fácil de 
identificar, mas o cone como ainda não tinha trabalhado, eles disseram que 
parecia um chapéu de palhaço, casquinha de sorvete, mas no grupo tinha 
um aluno que se esforçava para lembrar o nome, mas não conseguiu. 
Então, informei para eles que era cone. Com a esfera eles disseram que era 
uma bola. (P 10) 

  

Ainda nesse relatório (ANEXO 7) é possível verificar a dúvida da professora 
com relação às faces de um cubo e como ela se colocou perante os alunos: 

Com esse relato, é possível perceber que ainda surgem dúvidas com 
relação a conhecimentos matemáticos. Consideramos que o apoio do Grupo 
de Estudo foi fundamental para que essa professora tirasse suas dúvidas e 
retomasse a atividade com seus alunos em outro momento. 

   

3º Momento: Acompanhamento após o término das discussões sobre o 
ensino de Geometria 



  

Fizemos o acompanhamento das professoras por meio de análise do plano 
de ensino de 2008, de análise de cadernos e atividades de alunos 
propostas pelas professoras, às quais tivemos acesso. Por não atender aos 
propósitos deste trabalho (Analisar discussões e reflexões com professoras 
polivalentes) os dados referentes a este momento não serão apresentados. 

   

  

REFLEXÕES FINAIS 

No início deste trabalho, trazíamos uma inquietação muito grande com 
relação ao ensino de Geometria nas séries iniciais do ensino fundamental e 
à formação dos professores polivalentes para ensinar esse tema a seus 
alunos. 

Com relação ao nosso objetivo inicial, nossa pesquisa revelou que as 
professoras tinham poucos conhecimentos de Geometria, mesmo com 
formação em curso superior. A falta de conhecimentos não era apenas dos 
conteúdos matemáticos; elas também não sabiam em que série e como 
deveriam ensinar determinados conteúdos. 

A análise do plano de ensino de 2007 revela que os conteúdos de 
Geometria pouco aparecem e eram voltados a nomenclaturas de figuras. 
Entretanto, um aspecto que se revelou durante toda nossa pesquisa foi o 
envolvimento das professoras no sentido de aprender, de pesquisar, de 
refletir e de trabalhar a Geometria com seus alunos. 

As mudanças aconteceram de forma lenta e gradual. As professoras, no 
início das discussões, tinham pouca segurança para propor uma atividade a 
seus alunos e, no geral, procediam exatamente igual às atividades 
propostas por outros professores e analisadas nos encontros do Grupo. 
Com o passar do tempo, foram ficando mais seguras e um número maior 
de professoras começou a desenvolvê-las com seus alunos. 

Para as professoras o trabalho compartilhado possibilitou a mobilização e 
a produção de novos saberes, tanto relativo aos conhecimentos de 
conteúdos geométricos, quanto os relativos aos conhecimentos didáticos 
desses conteúdos. 

Outro ponto importante é que elas continuaram fazendo relatórios, 
analisando sua prática, mesmo que isso não fosse mais discutido em grupo 
formalmente. No entanto, nossa análise revela que é preciso desenvolver, 
nos relatórios escritos, mais reflexões sobre a prática e também instigar as 
professoras para registrarem sua intervenção na aprendizagem das 
crianças. 

A comunicação, a reflexão, o diálogo são elementos que caracterizam o 
Grupo de Estudo. No entanto, participar apenas do Grupo de Estudo não é 
suficiente para a formação continuada. Não basta seus participantes 
trazerem para esse espaço suas experiências e expectativas de melhorar a 
prática. São necessárias estratégias de formação que possam contribuir 



para a problematização e análise dessa prática. É necessário avançar, 
tentar, redescobrir, ler, produzir e sobretudo acreditar... 

   

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. 
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Anexo 1: Atividade de aluno da 2ª série 
 
 



Anexo 2: Relato de uma atividade da professora P7 
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Anexo 3: Atividade de aluno da 1ª série 
 

 



Anexo 4: Relato da professora P1 
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