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Resumo 
O presente texto discute a experiência vivenciada durante o programa 
Residência Pedagógica/CAPES no que tocante às intervenções pedagógicas 
planejadas a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) realizadas com 
uma turma de 3° ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Este trabalho 
destaca uma sequência didática direcionada a disciplina de geografia, com os 
temas relacionados a Pontos de Referência e Representações cartográficas, 
finalizando com uma caça ao tesouro como um instrumento avaliativo. Com 
resultados desta experiência, concluímos que as práticas a serem vivenciadas 
em sala de aula precisam ser condizentes com a realidade dos alunos e 
proporcionem aos estudantes o encontro com o objeto de conhecimento de 
forma lúdica e diferenciada. 
 
Palavras-chave: Residência Pedagógica; Formação docente;  

 

Introdução 
 

O programa Residência Pedagógica/CAPES tem proporcionado 

experiências únicas que irão afetar de forma positiva a vida profissional do 

estudante de licenciatura. Este é um programa que tem como objetivo inserir 

futuros professores nos espaços educativos, o programa tem como objetivo fazer 

com que o discente coloque em prática tudo aquilo que tem aprendido no seu 

processo de graduação. Deste modo, na prática, os residentes realizam 

observações participantes com o intuído de conhecer melhor as diferentes 

turmas na escola-campo. Além disso, o trabalho do residente consiste em 

elaborar planos de aula a serem aplicados nas diversas turmas.  

Tendo tudo isso em mente, elaboramos uma sequência didática 

relacionada à disciplina de geografia em que trabalhamos os seguintes 
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conteúdos: pontos de referência e pontos cardeais, tema sugerido pela 

professora regente. Com os conceitos selecionados, fomos em busca de 

subsídios na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na tentativa de identificar  

as habilidades que deveríamos contemplar, bem como a unidade temática a ser 

seguida. Na sequência, começamos e pensar em atividades diferenciadas que 

contemplassem os conceitos em questão e, para tal, buscamos um modo de 

trabalho diferenciado com intuito de trazer uma atividade significativa aos alunos, 

visto que, quando trabalhamos nesta perspectiva, proporcionamos aos alunos 

novas experiências de aprendizagem, despertamos interesse e envolvimento 

com o tema estudado e promovemos assim uma motivação como diz Rogers 

(2001, p. 01): 

 

por aprendizagem significativa entendo uma aprendizagem que 
é mais do que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem 
que provoca uma modificação, quer seja no comportamento do 
indivíduo, na orientação futura que escolhe ou nas suas atitudes 
e personalidade. É uma aprendizagem penetrante, que não se 
limita a um aumento de conhecimento, mas que penetra 
profundamente todas as parcelas da sua existência. 
 

Entendendo isso, o objetivo deste trabalho é discutir a 

experiência vivenciada durante o programa Residência Pedagógica/CAPES no 

se refere às intervenções pedagógicas planejadas a partir da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) realizadas com uma turma de 3° ano dos anos iniciais 

do ensino fundamental. 

  

Metodologia 
 

Os planos de aulas da intervenção foram elaborados de acordo 

com a BNCC, cada plano foi uma etapa, tendo o total de 3 planos de aula ou 

seja 3 etapas para uma sequência didática direcionada a disciplina de geografia, 

sendo assim na 1ª etapa trabalhamos pontos de referência onde especificamos 

como objetivo geral como: Compreender a importância dos pontos de referência 

e dos pontos cardeais no nosso dia a dia, e como específico: Identificar e 
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entender os principais pontos de referências do Colégio de Aplicação 

Pedagógica da UEL Professor José Aloísio Aragão unidade campus. 

Elencamos as seguintes habilidades: (EF03GE06) Identificar e 

interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de 

representação cartográfica e Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de 

diversos tipos de representações em diferentes escalas cartográficas, ainda 

tendo a BNCC como referência, definimos como objeto de conhecimento as 

Representações cartográficas. 

Na 2ª etapa trabalhamos os Pontos Cardeais, tendo como 

objetos do conhecimento: Representações cartográficas, com a unidade 

temática Formas de representação e pensamento espacial, relacionamos então 

com as habilidades (EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais 

e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográfica. (EF03GE07) 

Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de 

representações em diferentes escalas cartográficas. 

Por fim, na 3ª etapa utilizamos a caça ao tesouro como 

instrumento avaliativo e deste modo definimos como objetivo Geral: 

compreender a importância do trabalho em equipe, e como específicos: 

identificar e interpretar as pistas e o mapa utilizando os conhecimentos 

adquiridos em sala com intuito de encontrar o tesouro no ponto final. 

 

Discussão 
 

Na 1ª etapa, em que trabalhamos os pontos de referência, 

realizamos com os alunos uma roda de conversa em que pedimos para 

socializarem com os colegas o que entendiam como ponto de referência. Alguns 

sabiam a definição correta, já outros falam definições incorretas. Diante destas 

constatações, direcionamos os alunos a buscarem a definição do termo de 

acordo com o dicionário Aurélio e complementamos a explicação de forma oral.  

Com o conceito explicado fizemos algumas atividades práticas 

sobre o os conceitos trabalhados, atividades estas que consistiram em realizar 
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um texto narrando os principais pontos de referências que haviam entre a casa 

e a escola. 

Durante esse processo os alunos que demonstraram 

dificuldade, porém com mais alguma explicações conseguiram entender melhor 

o conceito e participaram da proposta, ao decorrer do programa Residência 

Pedagógica/CAPES pude notar que corrigir os erros dos aluno durante o da 

atividade, faz com que aluno entenda melhor onde está errando fazendo assim 

com que ele compreenda melhor o que está sendo trabalhado dentro de sala.  

Depois disso, realizamos a segunda atividade que consistiu em 

elaborar um mapa do colégio em folha sulfite A3, em que deveriam elencar os 

principais pontos de referências do Colégio Aplicação e formular legendas. Nesta 

etapa foi possível notar o quê e como os alunos entendiam os pontos de 

referência. Por exemplo, eles notaram que para ser ponto de referência é preciso 

ser algo que todos consigam ver, ao contrário de um pequeno detalhe que por 

muitos passam despercebidos. Isso nos mostrou que nossos objetivos de plano 

de aula foram alcançados. 

A 2ª etapa ocorreu de seguinte forma, iniciamos questionando 

os alunos com algumas perguntas: vocês sabem o que são pontos cardeais? 

Como são utilizados os pontos cardeais? Qual a sua importância no cotidiano? 

Muitos alunos sabiam que existem os pontos cardeais mas não sabiam como 

eram utilizados, pude notar que poucos sabiam a importância desses conceitos. 

Em seguida apresentamos a origem dos pontos cardeais, a importância dos 

mesmos e como é feita utilização, para isso levamos uma bússola, a maioria dos 

alunos já conheciam a bula, mas poucos sabiam utilizá-las, explicamos que Seu 

funcionamento se baseia na interação das cargas magnéticas da sua agulha com 

as linhas magnéticas da Terra. Junto com os alunos nos dirigimos para a parte 

externa do colégio onde observamos a posição do sol para identificar a 

localização que o sol aparece no horizonte ao amanhecer do dia e se põe ao 

anoitecer. 

Após o momento de explicações, os alunos confeccionaram uma 

rosa dos ventos onde tiveram que identificar norte, sul, leste e oeste e 
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responderam às seguintes questões: 1. Após a apresentação feitas em sala 

sobre os pontos cardeais, cite quais são eles, 2.  O sol aparece no horizonte dos 

os dias em determinada direção, qual é essa direção? 3. O sol se põe em que 

determinada direção, qual é essa direção?  

Após terem respondido as questões realizamos uma 

socialização das respostas, a maioria responderam de forma correta, e quando 

algum aluno respondeu de forma errada os outros colegas junto com nós 

residentes falamos a resposta correta, fazendo assim com que os alunos 

entendessem os conceitos, visto que iriam utilizar esses conceitos na 3ª etapa ( 

avaliação), esse exercício de corrigir de forma oral e socializar as respostas, me 

mostrou que a turma começou a trabalhar como uma grande equipe, pois logo 

nas primeiras observações foi possível notar que eles tinham dificuldade em 

trabalhar em equipe e perceber quando o outro está certo ou errado que foi um 

dos motivos para pensarmos em um meio de avaliação que fizessem que todos 

cooperassem para obter um resultado positivo.  

Com as atividades realizadas, entregamos o mapa que tinha 

sido iniciado na aula anterior e completamos com os conceitos trabalhados no 

dia em questão, colocando a rosa dos ventos no mapa para a caça ao tesouro 

durante as duas etapas de elaboração dos mapas não notamos muitas 

dificuldades da parte dos alunos, enquanto montava-mos as partes do mapa, a 

sala no geral participou, todos colaboram com os elementos importantes, o que 

mais me chamou a atenção nesses dois momentos, foi a hora de elaborar as 

legendas, alguns alunos socializaram a importância de não usar duas cores para 

partes diferentes do mapa.  

Para avaliarmos todo o trabalho e as aprendizagens dos alunos, 

planejamento um caça ao tesouro, que ocorreu na 3ª etapa, no dia em questão 

iniciamos a aula retomando os conceitos trabalhados anteriormente: pontos 

cardeais e referência por meio da oralidade 

Após este momento, entregamos aos alunos o mapa elaborado 

nas aulas anteriores e, para dar início a atividade avaliativa, chamamos o 

primeiro aluno da lista de chamada e entregamos um envelope que com a 
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primeira pista e isso ocorreu com todos da turma.  Cada pista foi elaborada com 

o propósito de explorar o pensamento e os conhecimentos elaborados pelos 

estudantes.  

Cada envelope continha uma pista que levava ao outra pista, 

mas para isso os alunos tiveram que utilizar os conhecimentos trabalhados 

anteriormente e solucionar cada pista, de forma que um aluno solucionava uma 

pista o colega   seguinte conduzia-o até a pista. Para solucionar o desafio, 

precisavam relacionar os conceitos trabalhados nas duas etapas anteriores, 

caso não conseguisse sozinho, o restante da turma ajudava, e no fim todos 

participaram até chegarem no tesouro. 

Durante o processo de análise e procura das pistas foi possível 

notar que os alunos utilizaram os mapas que elaboraram, um aluno falou sobre 

a forma como o mapa foi feito, que nesse caso tínhamos a vista vertical, 

relacionando com as aulas anteriores e com aulas da professora regente já havia 

trabalhado.  

Escolhemos essa atividade como uma forma de avaliação, pois 

a atividade lúdica faz com que o aluno coloque em prática o conhecimento 

teórico gerando assim uma internalização dos conteúdos trabalhos. Santos 

(1998, p. 49) mostra que: 

 

As atividades lúdicas podem contribuir significativamente para o 
processo de construção do conhecimento da criança. Vários 
estudos a esse respeito vêm provar que o jogo é uma fonte de 
prazer e descoberta para a criança. Nesta perspectiva o jogo tem 
muito a contribuir com as atividades didático pedagógicas 
durante o desenvolvimento de qualquer aula. 

 

Os jogos também podem proporcionar uma motivação no 

alunos,  capacidade de organização como mostra Balestra (2008, p.4) 

 

Os jogos contribui da seguinte maneira: Eles aumentam a 
motivação da criança para aprender, desenvolve a 
autoconfiança, a capacidade de organização, a imaginação, a 
concentração, a atenção, o raciocínio lógico-dedutivo e, a 
sociabilidade, pois jogando ela interage com outras pessoas. Os 
jogos também estimulam a comunicação e o trabalho em equipe, 
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facilitam a aquisição de novos conhecimentos, proporcionam 
experiências, desenvolvem o aspecto físico e mental e 
estimulam a criança a procurar alternativas para solucionar 
problemas.  
 

Durante a brincadeira da caça ao tesouro foi possível notar o 

trabalho em equipe entre as crianças, visto que anteriormente a turma 

demonstrou muitas dificuldades no processo de socialização. Nesta atividade 

percebemos que os alunos ajudavam-se mutuamente na tentativa de encontrar 

a próxima pista, também foi possível notar a organização e o respeito na divisão 

das pistas. 

 

Conclusão 
 

Ao recolhermos os mapas e as atividades dos dias anteriores e 

as analisarmos foi possível notar que houve sim a compreensão dos alunos do 

conteúdo trabalhado. Isso nos permite inferir que promover uma atividade em 

que os alunos possam colocar em prática aquilo que foi trabalhado de forma 

teórica faz com que tratam significativa aquilo que foi trabalhado. Durante a caça 

ao tesouro (3ª etapa) podemos ver de forma mais clara como os alunos 

realmente aprenderam os conceitos trabalhados em toda a sequência didática, 

pois conseguiram utilizar os conceitos científicos na brincadeira de forma clara e 

coerente. 

De modo geral todo esse processo de cinco observações e três 

regência nessa turma em específico, nos fez notar como é importante promover 

momentos socialização com turma, pois preparamos os alunos para viver em 

sociedade, e quando trabalhamos isso desde cedo, eles levam isso para fora de 

sala, colocam em prática em vários momentos de suas vidas. Assim, concluímos 

que as práticas a serem vivenciadas em sala de aula precisam ser condizentes 

com a realidade dos alunos e, como princípio, a promoção de uma experiência 

com o objeto de conhecimento de forma lúdica e diferenciada. 
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