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Resumo  
O objetivo deste relato de experiência é possibilitar as residentes do curso de 
Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina – UEL, uma análise reflexiva dos 
resultados alcançados na intervenção pedagógica nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, em uma escola municipal localizada na cidade de Londrina PR. 
Financiado pela CAPES, o Programa Residência Pedagógica tem o propósito de 
incentivar os graduandos a se aperfeiçoarem na construção da docência. A 
experiência relatada ocorreu na fase de imersão na escola campo, no período de 
intervenção pedagógica. Após as observações, a elaboração dos planos de aula com 
a orientação da professora supervisora, ocorrerem as intervenções no 1º e 2º. Os 
relatos escolhidos tratam no 1º ano da Alfabetização Matemático com o ensino dos 
números Decimais.  O 2º relato trata da formação do aluno leitor por meio da Literatura 
Infantil. Concluiu-se que além de promover nos alunos do 1º e 2º ano as 
aprendizagens propostas nos planos de aula, a Residência Pedagógica trouxe a 
possibilidade das residentes terem uma formação de qualidade, sendo imersas no 
campo de atuação, além de promover o diálogo entre a formação e a atuação, a 
Universidade e as escolas de Educação Básica. 
 
Palavras-chave: Docência; Programa Residência Pedagógica; Residente; 

Instituições públicas. 

 

Introdução 
 

A Residência Pedagógica é um programa vinculado ao Governo 

Federal que tem por objetivo o aperfeiçoamento da formação teórica e prática 

destinada aos acadêmicos dos cursos de licenciatura, promovendo a imersão dos 

mesmos nas escolas de educação básica. (CAPES, 2018) 

O programa com vigência de 2018 – 2020, perpassa diversos cursos 

de licenciatura na Universidade Estadual de Londrina - UEL. Esse relato refere-se a 

três Residentes (nome dado aos acadêmicos participantes do programa de 

Residência Pedagógica), pertencentes ao 4º ano do Curso de Pedagogia que, 
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desenvolveram sua residência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em uma 

escola municipal da zona oeste do município de Londrina - Pr.  

Considerando que a Residência Pedagógica busca uma formação de 

excelência para os residentes, é imprescindível que assegure aos futuros professores, 

habilidades e competências que lhes permitam realizar um ensino de qualidade nas 

escolas de educação básica. Para isso, o estágio obrigatório no Ensino Fundamental 

é indispensável para a formação do profissional de educação, pois, ele proporciona a 

aproximação da teoria com a prática por meio das vivências em sala de aula tanto do 

estagiário como do residente. A Resolução do CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, 

prevê o desenvolvimento de estágio obrigatório no Curso de Pedagogia em um total 

de 400 horas.  

 

O estágio é parte fundamental do desenvolvimento profissional de 
todos os acadêmicos em Pedagogia no processo de formação, pois o 
mesmo proporciona ao graduando o primeiro contato com a prática 
pedagógica, seguindo os conhecimentos teóricos adquiridos na sua 
formação. (MARQUES, MARTINS, BATISTA, MARTINS, SILVA, 
2018, p. 1) 
 

 Vale dizer que da mesma forma que o Estágio Curricular Obrigatório 

prevê a imersão do estagiário no campo de atuação – escola – a residência também 

possibilita a vivência integrada do residente nas escolas de Educação Básica. 

A fim de cumprir com o objetivo proposto a Residência Pedagógica é 

organizada em diferentes etapas sendo elas: reuniões de formação, composta pela 

formação de Preceptores (professores da Educação Básica mediadores do trabalho 

entre a universidade e as escolas) e a preparação dos alunos para o início das 

atividades da residência pedagógica; ambientação do residente na escola, momento 

em que os residentes conheceram a escola e elaboraram o Plano de Atividade do 

residente; imersão na escola, destinada à fase de observação do processo de ensino 

e aprendizagem nas salas de aula, elaboração dos planos de aula, intervenção 

pedagógica; finalizando com a avaliação do residente apresentando o portfólio e 

socializando os resultados na Mostra da Residência. 

Desse modo, o presente relato tem a finalidade de apresentar as 

atividades desenvolvidas durante a etapa da imersão das residentes na fase da 

intervenção pedagógica, com o objetivo de possibilitar as residentes do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina – UEL, uma análise reflexiva dos 
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resultados alcançados na intervenção pedagógica nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, em uma escola municipal localizada na cidade de Londrina - PR. 

A fim de contribuir com o leitor, o relato foi dividido em dois momentos. 

A primeira experiência relatada ocorreu no primeiro ano dos Anos Iniciais com a 

proposta de promover a Alfabetização Matemática de forma que os alunos se 

apropriem do sistema numeral decimal.  

A segunda experiência apresenta a literatura infantil utilizando para 

isso o livro intitulado de “Frederico Godofredo” finalizado com a construção textual 

coletiva com os alunos. 

 

Metodologia  

 

Objetivando o proposto no relato de, possibilitar as residentes uma 

análise reflexiva dos resultados alcançados na intervenção pedagógica, se faz 

necessário neste momento esclarecer que as três residentes realizaram cinco 

observações participantes nas salas do 1º ao 5º ano, elaboraram três planos de aula 

em cada ano observado, junto com a orientação da professora regente da escola e da 

coordenadora da Residência perfazendo 4 horas cada plano, e para finalizar, 

realizaram doze horas de intervenção em cada ano.  

O primeiro relato trata de uma intervenção de 4 horas no primeiro ano 

dos Anos Iniciais, e teve como objetivo promover a Alfabetização Matemática de forma 

que os alunos se apropriem do sistema numeral decimal. O conteúdo trabalhado 

durante a intervenção na aula de Matemática foi “o sistema de numeração decimal”, 

e foi utilizado como estratégia metodológica o jogo denominado de – Bingo dos 

números.  

A fim de vencer os desafios postos para os alunos na disciplina de 

matemática, o bingo de números teve como finalidade trabalhar o preenchimento das 

cartelas, desse modo, cada criança recebeu sua cartela com seis espaços em brancos 

a fim de, preencher os números propostos por uma sequência de seis dicas.  As 

dicas realizadas foram de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2018) 

habilidade EF01MA04 - Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades 

e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu 

interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. As 

instruções foram as seguintes: Um número deve ser maior que 90; Um número que 
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deve estar entre o 30 e o 50; Um número deve ser menor do que 20; Um número deve 

ser maior do que 20, mas não pode ser maior que 60; O número igual a sua idade; O 

número que seja igual ao número do seu sapato. 

O propósito das dicas foi verificar se alunos conseguiriam grafar os 

números a partir das dicas. Em conversa com a professora regente, ela havia relatado 

que até o momento da intervenção havia trabalho até o número 40. Então, o bingo de 

números até o numeral 100 iria despertar o interesse, a assimilação e a construção 

do conhecimento, como também a curiosidade e, foi exatamente isso que aconteceu. 

Antes do preenchimento das dicas, os numerais de 1 a 100 foram 

escritos no quadro e durante essa escrita, foram surgindo comentários do tipo “Será 

que vai até 100?” “100 é muito número, vai ser até o 40”, não passou o 50, vai até o 

100!” Os números ficaram dispostos na lousa para os alunos consultarem quando 

precisassem. As dicas foram sendo apresentadas uma de cada vez, só íamos para a 

próxima quando todos preenchessem os números. Durante o sorteio, o número 

sorteado no bingo era circulado na lousa por um aluno, neste momento, foi observável 

que muitas crianças já conheciam os numerais até 100, pois sabiam qual número era, 

onde estava localizado na lousa e quando alguma criança tinha dificuldade os outros 

ajudavam, falando por exemplo: “o 67 é o 6 e o 7”; está perto do número que tem 

vários 6”.  

O segundo relato descreve uma intervenção que trata da literatura 

infantil sendo utilizado o livro “Frederico Godofredo” (Leão, 2010) sendo finalizada 

com a construção textual coletiva. Inicialmente trabalhamos com o questionamento 

sobre o título do livro, a capa, lemos a biografia da autora que consta no final do livro. 

Posteriormente foi realizada a narração da história, por meio de um diálogo com os 

estudantes desenvolvemos a compreensão total do livro. Sendo assim a atividade 

proposta foi à construção de um texto coletivo sobre a história do livro estruturado em 

quatro parágrafos.  

 

Discussão 
 

Diante da análise e discussão da intervenção apresentada no 1º ano, 

o que chamou atenção foi o processo de alfabetização matemática em que as crianças 

estavam inseridas, bem como, o envolvimento e a mediação da professora regente, 

para que a mesma ocorresse gerando sentido para os alunos.  
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De acordo com Machado (1990, p.15): 

 

a Matemática  faz  parte  dos  currículos  desde  os  primeiros  anos  
da escolaridade,  ao  lado  da  Língua  Materna.  Há um razoável 
consenso com relação ao fato de que ninguém pode prescindir 
completamente de Matemática e, sem ela, é como se a alfabetização 
não se tivesse completado. 
 

Na prática escolar, parece haver um descompasso nas relações entre 

o processo de alfabetização e o ensino da Matemática. No entanto, fora da escola o 

que ocorre é uma linguagem mista que, leva o aluno a ser capaz de lidar 

concomitantemente com as duas linguagens, antes mesmo de entrar na escola. Para 

tanto, elas precisam ser trabalhadas de forma inseparáveis, para que os alunos 

possam compreendem a realidade que promova a articulação entre elas. 

Para Barbosa; Carvalho (2008) o Bingo dos números mesmo sendo 

considerada uma atividade lúdica, auxilia o professor a promover a aprendizagem dos 

alunos diante dos conceitos matemáticos. 

 

A introdução de jogos como estratégia de ensino-aprendizagem na 
sala de aula é um recurso pedagógico que apresenta excelentes 
resultados, pois cria situações que permitem ao aluno desenvolver 
métodos de resolução de problemas, estimula a sua criatividade num 
ambiente desafiador e ao mesmo tempo gerador de motivação, que é 
um dos grandes desafios ao professor que procura dar significado aos 
conteúdos desenvolvidos. (p. 3) 
 

  Em conformidade com a citação de Barbosa; Carvalho (2008), 

acreditamos que o jogo – Bingo de Números trabalhado com as crianças de 1º ano, 

fez com que o conteúdo – números decimais - tivesse mais significado, pois, 

empregamos uma das linguagens mais utilizadas pelas crianças para se apropriarem 

dos saberes do seu cotidiano. 

Com relação às dicas fornecidas aos alunos, pudemos perceber que 

eles cumpriram com os objetivos de grafar os números a partir das instruções, apesar 

disso, observamos que algumas crianças apresentavam dificuldades para 

compreender os conceitos matemáticos - maior e menor, quando isso ocorria, o auxílio 

usado foi o calendário e o quadro numérico disposto na lousa para apontar qual 

número vinha antes ou depois.  

Outro ponto observado, foi que a duração do Bingo foi maior do que 

esperávamos, pois, durante o preenchimento da cartela com os números escolhidos 
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pelas crianças, muitas preferiram colocar números inteiros, esses números saiam com 

menor frequência, fazendo com que o tempo de jogo fosse maior.  

A segunda discussão refere-se ao relato anterior realizado no 2º ano, 

e teve como foco na intervenção a Literatura Infantil. Seu objetivo era de promover a 

formação de sujeitos leitores desde a infância. Contudo, a ausência de práticas 

pedagógicas significativas na escola é uma realidade triste, representada por 

momentos que mais desencantam a leitura e provém influências negativas com 

relação à construção de cidadãos leitores. 

Para Silva (2012) 

 

A Literatura Infantil é um instrumento para estimular a imaginação e a 
criatividade da criança, na medida em que promove situações para 
isso, como a brincadeira do faz de conta, demonstrando cenas de uma 
história contada, ou o ato de brincar espontaneamente. (p.5) 

 

Muitas vezes acredita-se que a criança deva entrar em contato com 

livros somente na escola, descaracterizando o ambiente familiar como espaço de 

leitura. O livro muitas vezes no imaginário das famílias é um objeto escolar, não o 

reconhecendo com objeto de diversão e prazer que, muitas vezes pode fazer parte do 

momento de descontração da criança. Segundo Silva (2012), “Em casa ou na sala de 

aula, mesmo antes de compreender o código escrito, ela precisa ser estimulada com 

livros e histórias que desenvolvam sua imaginação, emoções e linguagens”. (p.3) 

Mas, para um professor mediador é necessário compreender para 

responder: Quais são as contribuições da literatura infantil para o desenvolvimento 

infantil? Quais são as possibilidades para a aquisição da linguagem oral e escrita? 

Qual o papel do professor mediador de aprendizagens neste processo? 

Partindo dessas inquietações optei por trabalhar o livro Frederico 

Godofredo, pois, considerei que o mesmo trouxe novo saberes para os alunos, é fonte 

de informação e entretenimento, colaborando ativamente no processo de formação 

de leitores. Os estudantes construíram oralmente o texto estruturado em quatro 

parágrafos, sendo que a professora realizou o registro do texto no quadro.  

Foi extremamente interessante notar que os estudantes realizaram 

uma votação, com o intuito de escolher uma das ideias para a construção inicial do 

texto, consequentemente o seu desenvolvimento é a conclusão elaboradas pelas 

próprias crianças. Desta forma a composição do texto permeou questões gramáticas 
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como: virgula, ponto, parágrafo, mudanças de palavras exemplo: Frederico Godofredo 

por ele. Após a construção coletiva os estudantes realizaram a cópia do texto no 

caderno de português. Essa experiência foi externamente gratificante, pois, as 

crianças atribuíram sentido e significado a atividade, sugeriram a continuidade da 

proposta por meio de desenhos referente a capa do livro. 

 

Considerações Finais 

 

Ao longo deste relato, buscou-se apresentar as vivências de três 

residentes em uma Escola Municipal em Londrina Pr, por meio do Programa 

Residência Pedagógica vinculado a Universidade Estadual de Londrina em específico 

no curso de Pedagogia. É necessário considerar a importância da Residência 

Pedagógica pensando na formação de profissionais competentes, pois, possibilita o 

movimento de indissociabilidade entre teoria e prática docente. Um aspecto notável 

são as expectativas, percepções corroboradas ou refutadas por meio desta 

relação efetiva na Escola Campo de atuação. 

 Conforme Marques, Martins Batista, Martins Silva (2018) a vivência 

no cotidiano escolar das escolas dos Anos Iniciais é fundamental para a formação da 

docência no curso de Pedagogia, pois, as experiências contempladas no espaço da 

escola ajudaram os graduandos na construção diária de sua identidade enquanto 

profissional da educação.  

Desta forma o Programa da Residência Pedagógica contribuiu 

efetivamente na atuação e na formação profissional do futuro professor do 

Fundamental I - Anos Iniciais, sendo que o trabalho apresentado cumpre com um dos 

objetivos propostos pelo programa, a disseminação da RP nos cursos de licenciatura 

da Universidade Estadual de Londrina. 

Não poderíamos deixar de destacar as aprendizagens também 

proporcionadas aos alunos das escolas, fruto do nosso estudo e atuação, bem como, 

a formação continuada das Preceptoras, professoras que muito aprenderam com a 

residência e foram a ponte entre nós e as escolas. 
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