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Resumo 
 
O objetivo do presente relato de experiência foi trazer uma reflexão a respeito das 
vivências no contexto de uma escola municipal localizada na cidade de Londrina. 
Faz-se necessário ressaltar que esta vivência ocorreu por meio do Programa 
Residência Pedagógica, onde pudemos desenvolver um trabalho de imersão na 
escola com alunos de uma turma do quinto ano do Ensino Fundamental. Quatro 
regências foram planejadas e desenvolvemos uma proposta dinâmica tendo como 
foco propiciar aos alunos apropriação do conhecimento em relação aos conteúdos 
trabalhados. O estudo está em andamento, mas pode-se perceber a necessidade de 
se procurar diferentes estratégias no processo de ensino e aprendizagem, pois cada 
aluno tem sua especificidade. 
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Introdução 

Através do Programa Residência Pedagógica desenvolvido para os 

alunos do curso de licenciatura em Pedagogia com intuito de promover uma imersão 

do trabalho docente nas escolas, fomos direcionados a uma escola dos Anos 

Iniciais. Onde algumas etapas foram concluídas e outras ainda estão em 

desenvolvimento. 

Dentro do programa, participamos da ambientação na escola, a 

observação das turmas e realizamos intervenções com os alunos. Por meio dessa 

experiência foi possível vivenciar os desafios do trabalho docente em procurar meio 

de se alcançar os alunos durante as aulas, de modo que o conhecimento passasse 

a ser significativo não somente para um aluno, mas para todos. 

Uma turma de alunos do quinto ano do Ensino Fundamental foi o 

foco do relato que apresentou quatro regências realizadas em sala de aula, sendo 
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duas regências com conteúdo de língua portuguesa e duas regências de 

matemática. Com planos de aula dinâmicos e convidativos. 

O relato teve como base teórica o pensamento crítico de Paulo 

Freire. E seu objetivo foi trazer uma reflexão a respeito da preocupação com um 

trabalho docente que se utiliza de diferentes estratégias para promover o 

aprendizado do aluno de forma significativa e crítica. 

 

Metodologia  

Finatti (2011) fala da importância do estágio curricular na formação 

profissional do aluno, sendo “uma atividade de investigação, compreensão, reflexão, 

análise, interpretação e intervenção na realidade” (p.136). Com o desafio de fazer 

um intercâmbio entre a teoria e a prática veio à proposta da Residência Pedagógica.  

Através do Programa de Residência Pedagógica, visando o 

aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado no curso de licenciatura em 

Pedagogia, fomos direcionados a uma escola municipal de Londrina no Estado do 

Paraná que contempla os Anos Iniciais na formação básica do aluno. O trabalho se 

iniciou em agosto de 2018 e será finalizado em janeiro de 2020.  

A princípio sua imersão deu-se com a nossa ambientação na escola, 

seguindo com as nossas observações participativas com os alunos do período 

matutino, que contempla do terceiro ao quinto ano do Ensino Fundamental.   

Finalizando com as regências e as intervenções com projetos individuais. De modo 

que as ultimas etapas ainda estão em andamento. 

 

Discussão 

No centro da discussão deste relato de experiência estão os alunos 

do quinto ano do Ensino Fundamental. Após a ambientação da escola junto com o 

conhecimento do seu Projeto Político Pedagógico, fomos para as salas de aula 

observar as turmas e quando possível, colaborar com o professor regente auxiliando 

os alunos. 

As observações foram realizadas com a mesma turma do quinto 

ano. Elas possibilitaram o contato com diferentes aspectos presentes em sala de 

aula, como: correção de provas, de tarefas, de atividades realizadas em sala com 

conteúdos programáticos de matemática, língua portuguesa e geografia. 
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Além disso, foi possível auxiliar os alunos na realização de 

atividades e respondendo a dúvidas que envolviam produção de texto, ortografia, 

conceitos matemáticos de fração e porcentagem, coordenadas geográficas, pontos 

cardeais e colaterais, identificação de continentes, países e regiões. Temas que 

contemplam o conteúdo programático organizados nos dias que realizávamos as 

observações. 

A etapa de observação foi fundamental para conhecer os alunos. A 

aproximação com a turma possibilitou compreender a dinâmica dos alunos entre si e 

com o professor. Permitindo também, o conhecimento de suas particularidades, 

como por exemplo, alguns alunos demonstraram maiores dificuldades que outros, 

necessitando de uma atenção maior ou até mesmo uma estratégia diferente ensino.  

Desta forma, Araujo (2010, p. 79) com o termo leitura da sala de 

aula nos diz que “[...] o professor conduz mediações pedagógicas, organiza 

propostas de estudo para os educandos, mostra o conhecimento como novidade, 

cria situações interativas e mobiliza os coletivos discentes na busca do 

conhecimento”. 

Após as observações, houve o momento de planejar as regências. A 

proposta foi elaborada de acordo com a solicitação da professora regente da turma, 

trazendo intervenções com o intuito de revisar conteúdos. O planejamento das aulas 

voltou-se para planos mais dinâmicos, como o uso de jogos. 

Bufatti (2011) nos fala que “ao planejar, o pedagogo organiza a 

própria ação e a do grupo com que trabalha, estabelecendo, também, as formas de 

avaliação de suas ações” (p.142). Assim também ocorre o trabalho do estagiário, 

planejando de acordo com o que foi analisado, diante da realidade presente na 

turma e suas observações. Pensando em possibilidades que contribuam para o 

processo de ensino e aprendizagem com ações didáticas apropriadas e 

significativas. 

Dentro de um esforço de troca, tanto entre a teoria e a prática, 

quanto à troca entre o professor o aluno, foi que as regências ocorreram. Assim 

como fala Freire (1997, p. 134): 

 

Ensinar e aprender têm que ver com o esforço metodicamente crítico do 

professor de desvelar a compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno 

de ir entrando como sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o 
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professor ou professora deve deflagrar. Isso não tem nada que ver com transferência de 

conteúdo e fala de dificuldade mas, ao mesmo tempo, da boniteza da docência e da 

discência. 

 

A primeira regência teve como conteúdo os diferentes usos dos 

porquês. Com isso, pensamos em um jogo envolvendo resgate do conhecimento 

adquirido, cooperação em grupo, atenção e reflexão. Inicialmente, relembramos o 

uso correto de cada por que. Em seguida, os alunos se dividiram em grupos com 

quatro pessoas. Cada grupo recebeu quatro placas de uma cor que diferenciava 

cada grupo. Cada placa tinha escrito os quatro porquês utilizados na língua 

portuguesa: porque, porquê, por que e por quê. Após essa organização, liamos para 

os alunos trechos de músicas, poemas ou frases que continham um porque. Ao final 

da leitura, os alunos tinham alguns minutos para interpretar, discutir e definir com 

seu grupo o porque empregado corretamente no trecho lido pela professora.  

Dentre os grupos que acertavam, um era selecionado para explicar o 

motivo de sua escolha e uso correto daquele determinado porque. Cada acerto valia 

um ponto e ao final, o grupo com mais acertos ganhava o jogo. Rau (2011, p. 33) 

nos diz que “a aprendizagem requer a significação das informações para que se 

torne conhecimento. Assim, sempre que se aprende algo novo há um universo de 

significações que passam pela área cognitiva, afetiva, motora e social”. A fala da 

autora destaca a importância de um processo de ensino significativo para o aluno. 

O interesse da turma com a proposta do jogo dos porquês foi 

perceptível. Houve cooperação entre os alunos de cada grupo, envolvendo 

discussões para a definição que qual alternativa era a correta. O retorno e 

envolvimento dos alunos foram significativos e seu trabalho em grupo surtiu ótimos 

resultados.  

A segunda regência teve o raciocínio lógico e a porcentagem como 

conteúdos. Trouxemos o jogo sudoku para o raciocínio lógico matemático dos 

alunos. Inicialmente, relembramos as orientações gerais do jogo. E com uma versão 

mais simples, cada aluno pode praticar suas habilidades de raciocínio lógico, 

traçando estratégias para preencher os quadros em branco. 

No decorrer da aula, os alunos demonstravam diferentes graus de 

dificuldade. Houveram alunos que finalizaram o jogo corretamente em um pequeno 
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espaço de tempo, enquanto outros pararam no meio do caminho e alguns ficaram no 

início do jogo, demonstrando muita dificuldade. Rau (2011, p. 34) diz que: 

nem sempre estarão todos preparados para jogar; haverá 
dificuldades cognitivas, motoras, afetivas e sociais. Nessas 
condições, em se tratando da utilização da ludicidade como recurso 
pedagógico, é importante refletir sobre quais dificuldades podem ser 
enfrentadas quando se desenvolve algum tipo de jogo com os alunos 
em sala de aula. 

 
A terceira regência teve como conteúdo os verbos regulares e a 

produção de texto. A proposta inicial foi relembrar o que são os verbos. Em seguida, 

fizemos a leitura do trecho de uma divulgação de uma exposição que contou a 

trajetória das histórias em quadrinhos. E depois, identificamos os verbos presentes 

no texto. 

Pensando que, as histórias em quadrinhos com sua arte sequencial 

remontam da mesma forma, como a sua origem, quando o ser humano desenhava 

nas paredes das cavernas para se comunicar, os alunos produziram um texto 

descrevendo a vida do ser humano na época pré-histórica, mas com o desafio de 

inserir três verbos em sua produção de texto, que foram sorteados durante a aula. 

Dentro da proposta os alunos poderiam criar situações para inserir verbos 

relacionados ou não com a pré-história. Entre os alunos, alguns demonstraram 

desenvoltura para criar e produzir o texto, enquanto outros tiveram dificuldade. 

Araujo (2010) nos fala da importância de refazer o planejamento 

quando necessário, no intuito de aperfeiçoar o ensino e aprendizado, pensando no 

melhor para aluno. Através das regências, vemos que mesmo planejando um 

trabalho diferente que pode trazer ótimos retornos com relação a maioria dos alunos, 

não são todos os alunos que serão alcançados. Com esse pensamento, estratégias 

devem ser elaboradas para alcançar as especificidades dos alunos, por meio do 

processo de refazer o planejamento. 

Na quarta regência o conteúdo era o sistema monetário com 

porcentagem. Com uma receita de pães de queijo, elaboramos uma situação 

problema com um orçamento de R$ 50,00 para a compra dos ingredientes. Dentro 

da proposta os alunos responderam questões com porcentagens sobre o orçamento. 

Durante a aula muitos alunos tiveram dúvidas e percebemos a necessidade de 

encontrar estratégias diferentes para auxiliá-los na situação problema. 
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O trabalho docente é um grande desafio. Como na matemática, 

onde vários caminhos podem chegar ao mesmo resultado, diferentes estratégias 

podem ser necessárias para que o processo de ensino e aprendizado seja 

significativo para todos os alunos. 

Freire (1997, p. 32) afirma “ensino porque busco, porque indaguei, 

porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, 

intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 

comunicar ou anunciar a novidade”. Faz parte do trabalho docente se aprofundar no 

conhecimento e procurar meios de ensinar com uma didática que alcance o seu 

aluno. A troca entre teoria e prática tem que se tornar realidade junto com um 

conhecimento que colabora para um pensamento crítico do aluno, que sabe como 

utilizar o conhecimento que adquiriu. 

 

Considerações Finais 

Segundo o objetivo do relato de experiência de pensar no trabalho 

docente que se utiliza de diferentes estratégias para promover o aprendizado do 

aluno vemos que esse trabalho é um desafio. Enquanto a maioria da turma alcançou 

a proposta dos objetivos específicos dos planos de aula desenvolvidos para as 

quatro regências, alguns alunos não demonstraram um bom desenvolvimento com 

relação aos objetivos. 

O jogo dos porquês, com a cooperação entre os alunos de cada 

grupo, as discussões e reflexões, além do resgate do conhecimento teve um ótimo 

alcance dos objetivos. Enquanto a aula de produção de texto trouxe vários alunos 

com dificuldades. Da mesma forma ocorreu com a aula de raciocínio lógico e de 

porcentagem. 

O que nos faz refletir na importância do docente em perceber as 

particularidades dos alunos, procurando meios de alcança-los através de outros 

caminhos e estratégias que contemplem a troca entre teoria e prática e a troca entre 

docente e discente. No intuito de promover da melhor forma uma educação de 

qualidade com o objetivo de proporcionar um conhecimento significativo para o 

aluno e sua formação do pensamento crítico. 
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