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Apresentação 

 Para dar continuidade ao processo formação continuada dos professores de 
matemática apresentamos o segundo encontro destacando que a partir desse momento 
vamos planejar ações diretas para a sala de aula visando o processo de avaliação da 
aprendizagem e diagnostico das necessidades de aprendizagem dos alunos. 

 Vamos tomar como base desse planejamento as vivências de sala de aula e os 
conteúdos que estão sendo trabalhados, sem interferir no calendário dos professores. 

 Vamos partir da mediação da dialogia professor-alunos no sentido de 
promoverem uma aprendizagem significativa por meio de exercício criativo das noções 
matemáticas concretas e abstratas. 

  

PROGRAMAÇÃO DA FORMAÇÃO 

1º Encontro de Planejamento - CH: 16 horas em quatro períodos 

 Objetivo: Planejar as atividades de sala de aula para o 1º semestre a partir da 
elaboração de projetos de aprendizagem, processo de avaliação 
dinâmico visando o cumprimento de metas de avaliação. 

1º período: 4h (tarde) 

Cronograma 

1- Retomada (20 min); 
2- Proposta de planejamento (40 min); 
3- Portfólio - Memorial (60) 
4- Intervalo (20 min); 
5- Registros das pesquisas (60 min); 
6- Apontamentos de conteúdos (60 min). 
7- Intervalo para o almoço - encaminhamentos 

Atividades 

1 – Retomada da formação a partir da memória do encontro anterior (20 min); 

 Saudação aos professores e memoria das atividades da primeira formação e 
apontamento do que será trabalhado no segundo encontro. 

Material: serão usados os materiais do primeiro encontro. 

Encontros para estudos nas escolas; 

2 – Discussão das propostas de planejamento das atividades para a sala de aula (40 mim) 

 Como organizar os conteúdos? 

 Como produzir as atividades? 

 Como elaborar os exercícios? 

3 - Construção de portfólio (60 min) 

 Escrita do memorial (primeira versão – simplificada) – até duas laudas  

 Construção do crachá a partir do memorial  
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4 – intervalo para o lanche: (30 min) 

 No lanche, cada um só pode comer se for servido. 

5 – Registros das pesquisas propostas no primeiro encontro (60 min) 

 As atividades profissionais; 

 As brincadeiras de rua  

6 – Primeiros apontamentos de conceitos e conteúdos para as atividades de sala de aula 
(60 min) 

7 – Intervalo para o lanche 

2º período: 4h (Noite) 

Cronograma 

1- Vídeos (60 min); 
2- Possibilidades criativas (60 min); 
3- Intervalo (40) 
4- Planejamento e materiais (60 min); 
5- Socialização (40 min); 
6- Encerramento e Encaminhamentos. 

Atividades 

1 – vídeos de atividades para a sala de aula (60 min) 

 Donald no pais da matemágica 

 Material dourado 

 Dados e as operações 

2- Possibilidades criativas para a sala de aula (60 min); 

3-  intervalo para o lanche: (20 min) 

4 – Planejamento de atividades e materiais didáticos (60 min) 

 Relação conteúdos e necessidades de aprendizagem 

 Composição de estratégias para a pratica 

5 – Socialização dos planejamento (40 min) 

6 – Encerramento e Encaminhamentos  
 

3º período: 4h (manhã) 

Cronograma 

1- Dinâmica de integração (20 min); 
2- Mosaicos (90) 
3- Intervalo (30 min); 
4- Tangram (60 min); 
5- Planejamento (60 min). 
6- Intervalo para o almoço - encaminhamentos 
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Atividades 

1 – Dinâmica de integração (30 min); 

 Dança da formiga 

2 – Construção de mosaicos de figuras regulares (90 min); 

4 – intervalo para o lanche: (30 min) 

5 – Construção do tangram para operações (60 min) 

6 – planejamento de atividades (40 min) 

7 – Encerramento 

4º período: 4h (tarde) 

Cronograma 

1- Dinâmica (20 min); 
2- Planos de aula (40) 
3- Vídeo 2 (50 min) 
4- Intervalo (30 min); 
5- Dinâmica (50 min); 
6- Orientação ao planejamento (60 min). 
7- Intervalo para o almoço - encaminhamentos 

Atividades 

1 – Dinâmica de recepção (20 min); 

 A cobra da montanha 

2 – Planos de aula (100 min); 

 Modelo de plano e planejamento de atividades 

 Composição de ficha de atividades 

3 – Intervalo para o lanche: (20 min) 

4 – Socialização dos planos (80 min) 

 Adequação aos planejamentos de cada turma 

5 – encerramento e encaminhamentos (40 mim) 

 

 

 

 

 

 

 


