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RESUMO 
 
Essa pesquisa faz parte do trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia da 
UERGS, traz como problema a pedagogia histórico crítica como fundamento da 
prática pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma proposta de 
ensino, versando se é possível aplicá-la durante a docência no estágio 
supervisionado em uma turma do 3º ano do ensino fundamental. Tem como objetivo 
geral: Elaborar unidades didáticas tendo como referencial a teoria histórico crítica e 
a metodologia dos 3MP (momentos pedagógicos). E os objetivos específicos foram 
o de estudar a pedagogia histórico-crítica e a metodologia dos 3MP; elaborar 
unidades de ensino para o 3º Ano do Ensino Fundamental a partir da pedagogia 
histórico-crítica e aplicar as unidades didáticas a partir da metodologia dos 3MP. 
Essa pesquisa se constitui em abordagem qualitativa de cunho exploratória, 
descritiva de tipo pesquisa de campo. A coleta de dados ocorreu durante o período 
de estágio na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Haideé 
Nascimento do município de Bossoroca/ RS, com a turma do 3º ano dos Anos 
Iniciais. O diário de campo da pesquisadora e as unidades didáticas foram os 
instrumentos de coleta de dados. A análise dos dados foi descritiva com triangulação 
dos dados (diário de campo, referências bibliográficas e relato de experiência da 
pesquisadora). Apesar do pouco tempo de estágio (duas semanas de docência) 
posso afirmar que a Pedagogia Histórico-Crítica juntamente com a metodologia dos 
três momentos pedagógicos contribuíram pedagogicamente no planejamento e 
organização das unidades didáticas, bem como o êxito de sua aplicação durante o 
estágio supervisionado em uma turma do 3º Ano dos do Ensino Fundamental.  
 
Palavras – Chave: Pedagogia Histórico-Crítica. Os três Momentos Pedagógicos. 
Anos Iniciais. 
  



 
 

 
  

ABSTRACT 
 
This research is part of the work to conclude the Pedagogy Course at Uergs, brings 
as a problem the critical historical pedagogy as the foundation of pedagogical 
practice in the Early Years of Elementary Education, a teaching proposal, on whether 
it is possible to apply it during teaching in supervised internship in a class of the 3rd 
years of elementary school. It has as general objective: to elaborate didactic units 
having as reference the historical-critical theory and the methodology of the 3MP 
(pedagogical moments). And the specific objectives were to study the historical-
critical pedagogy and the methodology of the 3MP; to elaborate teaching units for the 
3rd Year of Elementary Education based on historical-critical pedagogy and to apply 
the teaching units based on the 3MP methodology. This research constitutes a 
qualitative approach of exploratory, descriptive type of field research. The data 
collection took place during the internship period at the State School of Elementary 
Education Teacher Haideé Nascimento in the municipality of Bossoroca/RS, with the 
3rd years class of the Initial Years. The researcher’s field diary and the teaching units 
were the data collection intruments. The data analysis was descriptive with data 
triangulation (field diary, bibliographic references and account of the researcher’s 
experience). Despite the short internship time (two weeks of teaching) i can affirm 
that the historical-critical pedagogy together with the methodology of the three 
pedagogival moments contributed pedagogically in the planning and organization of 
the didactic units, as well as the success of its application during the supervised 
internship in a class of the 3rd year of elementar school. 
 
Key words: Historical-Critical. Pedagogy. The three Pedagogical Moments. Early 
years. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de Curso, do Curso de Pedagogia- 

Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade em São Luiz 

Gonzaga, foi uma pesquisa desenvolvida durante o estágio supervisionado II: Anos 

Iniciais, realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Haidée 

Nascimento, do município de Bossoroca/ RS. Teve como tema a abordagem 

histórico crítica e os 3 momentos pedagógicos. 

Trouxe como situação problema a Pedagogia Histórico-Crítica como 

fundamento da prática pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma 

proposta de ensino, versando sobre se é possível aplicá-la durante a docência no 

estágio supervisionado em uma turma do 3º ano do ensino fundamental. Na busca 

para responder o problema de pesquisa, os objetivos foram constituídos em geral e 

específico. O objetivo geral consta de elaborar unidades didáticas tendo como 

referencial a teoria histórico-crítica e a metodologia dos 3MP (momentos 

pedagógicos). E os objetivos específicos foram o de estudar a pedagogia histórico-

crítica e a metodologia dos 3MP; elaborar unidades de ensino para o 3º Ano do 

Ensino Fundamental a partir da pedagogia histórico-crítica e aplicar as unidades 

didáticas a partir da metodologia dos 3MP. 

A Pedagogia Histórico-crítica é uma teoria crítica da educação pensada por 

Demerval Saviani, e defende o acesso aos conhecimentos científicos como principal 

função da escola. Para Saviani, a educação é um processo, e esse processo deve 

respeitar as diferentes culturas e a bagagem histórica de cada aluno. A Pedagogia 

Histórico-Crítica segue 5 passos, sendo eles: - a prática social inicial; - a 

problematização; - a instrumentalização; - a catarse; - a prática social final. Os três 

momentos pedagógicos é uma proposta metodológica que busca relacionar o 

conhecimento científico com o cotidiano. Os três momentos, situam-se no estudo da 

realidade; organização do conhecimento; e aplicação do conhecimento.  

Foi na disciplina de teorias de aprendizagem que despertei o interesse em 

aprofundar os estudos sobre a Pedagogia Histórico-Crítica e também a metodologia 

dos três momentos pedagógicos, desenhando, assim, o meu projeto de estágio do 

ensino fundamental: anos iniciais. O trabalho de conclusão de curso se justifica pelo 

fato de, nos Anos Iniciais a alfabetização, o ler e escrever é muito exigido em 

relação às outras áreas do conhecimento. Nesse viés, ao estudar a pedagogia 
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histórico-crítica vislumbrei a sua possibilidade no processo de ensino aprendizagem 

nesse nível de ensino. Entendo que a sua introdução pode colaborar com o sucesso 

do indivíduo no processo de ensino aprendizagem, visto que todas as áreas do 

conhecimento se tornam fundamentais nesse processo. 

A escolha da metodologia das unidades didáticas levou em consideração os 

três momentos pedagógicos que estimula o aluno a pensar, criar hipótese e 

organizar o conhecimento para, posterior, aplica-lo. Essa metodologia estimula o 

aluno a participar efetivamente durante todo o processo de ensino aprendizagem, 

tornando sua aprendizagem significativa e prazerosa. 

Apresenta nove capítulos organizados em: - Introdução; - O Ensino 

Fundamental: ênfase nos Anos Iniciais; - A Pedagogia Histórico-Crítica; - Os três 

momentos pedagógicos; - Caminhos metodológicos; - A Prática de Ensino no 

Estágio Supervisionado: o início do processo de elaboração e investigação temática 

para o projeto de estágio; - A Pedagogia Histórico-Crítica como proposta de ensino: 

relato de experiência da prática de ensino no estágio supervisionado com uma turma 

do 3º ano dos Anos Iniciais; - Considerações Finais e por último as referências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ENSINO FUNDAMENTAL: ÊNFASE NOS ANOS INICIAIS 

 

A RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010, fixa Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, que se 

articulam com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a educação básica. 

Aplicando –se a todas as modalidades de ensino fundamental, ou seja, educação do 

campo, educação escolar indígena e a educação escolar quilombola. Onde a escola 

deve ter como finalidade educar para a cidadania, para a formação de um cidadão, 

que saiba viver em sociedade, tendo acesso a todos os conhecimentos que são 

imprescindíveis para a vida social. 

Além da qualidade do ensino fundamental deve-se pensar na aplicabilidade 

daquele conhecimento no dia-a-dia do aluno, ou seja, a qualidade social que 

também é um direito humano. A educação de qualidade, como um direito 

fundamental, é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. Relevante, isto é, 

importante que a criança aprenda e construa, pertinência é o que faz parte do 

contexto social da criança, logo a equitativa é a equidade entre os diferentes 

desenvolvimentos, sempre buscando a evolução da criança. Ou seja, quanto mais 

desfavorecido for o entorno da criança, mais a escola deve oferecer oportunidades 

de conhecimento para esse aluno. (BRASIL, 2010). 

Na busca de uma singularidade em termos de conhecimento a serem 

aprendidos, os sistemas de ensino e as escolas deverão adotar como base as 

políticas educativas e as ações pedagógicas, de acordo com os seguintes princípios: 

“éticos, políticos e estéticos”. Os éticos tratam das questões da convivência, os 

políticos, como o nome já diz das questões políticas, dos direitos e dos deveres, e os 

estéticos que trata das diferentes culturas e as possibilidades de convivência, de 

relacionamento entre os diferentes. (BRASIL, 2010). 

A matrícula no ensino fundamental é obrigatória para crianças com seis anos 

de idade completo até dia trinta e um de março. O currículo do ensino fundamental 

busca articular os conhecimentos construídos historicamente e socialmente com os 

conhecimentos científicos, para que o aluno construa ou reconstrua o seu 
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conhecimento, aprendendo também sobre valores e atitudes, construindo assim sua 

identidade. 

 
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve 
ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para 
que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo 
articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e 
ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Como 
aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201029, “os conteúdos dos diversos 
componentes curriculares [...], ao descortinarem às crianças o 
conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem 
oportunidades de exercitar a leitura e a escrita de um modo mais 
significativo” (BRASIL, 2010 apud BNCC,2018, p. 59)  
 

A educação de qualidade é um direito de todos, sendo dever do estado e da 

família garanti-la, tendo como finalidade o desenvolvimento do aluno para que o 

mesmo se torne um cidadão crítico reflexivo. 

 
[..] na redação dada pela Lei no 11.274/2006, determina que “o ensino 
fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 
pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a 
formação básica do cidadão, mediante: 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social”. 
(BRASIL, 2017, p. 2). 
 

No âmbito da BNCC os Anos Iniciais são discutidos acerca das competências 

necessárias nesse nível de ensino. A, competência, nesse documento, é definida 

como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 

(prática cognitivo e sócio emocional), atitudes e valores, para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 

trabalho. (BRASIL, 2017, p. 4). 

É na Resolução CNP/ CP Nº 2, de dezembro de 2017 que se estabelece o 

guia de implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Segundo a 

BNCC os estudantes devem valorizar os conhecimentos histórico construídos 

socialmente para compreender melhor a atualidade, refletindo sobre a história, e 

construindo um mundo melhor. Correr atrás do que lhe estimula, do que tem 

interesse em saber, refletir, comparar, experimentar. Respeitar todas as 
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manifestações culturais, expressando-se de várias formas, fazendo com que todos a 

sua volta o compreendam. 

Ao enaltecer os conhecimentos históricos construídos socialmente, os alunos 

podem refletir sobre a história do conhecimento a ser aprendido, relacionando-o com 

o conhecimento de senso comum e posteriormente com o conhecimento científico 

do currículo escolar. Nesse caminho seguindo um processo dialógico, interagindo e 

aprendendo a construir seu conhecimento através da troca de ideias, brincando e 

estudando coletivamente, transformando-se, assim, em um cidadão empático e 

autônomo. 

 

2.2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CURSO DE LICENCIATURA – 

PEDAGOGIA 

 

O estágio curricular supervisionado é entendido como um ato educativo 

complementar à formação profissional. Dentre as diversas atividades do estágio, 

encontra-se a observação no contexto da escola e da sala de aula, o planejamento 

do estágio, à docência, a elaboração do relatório de estágio e o seminário 

socializador das práticas de estágio, totalizando 135 horas. 

Segundo Pimenta (1999) é indispensável que o professor tenha o 

conhecimento teórico e prático para mediar a formação de conhecimento do aluno. 

Nesse sentido, Saviani destaca que 

 
Por aí se pode perceber que o melhor escritor não será, apenas por esse 
fato, o melhor alfabetizador. Um grande escritor atingiu tal domínio da língua 
que terá dificuldade em compreender os percalços de um alfabetizando 
diante de obstáculos que, para ele, inexistem ou, quando muito não passam 
de uma brincadeira de criança. Para que ele se converta num bom 
alfabetizador, será necessário aliar o domínio da língua o domínio do 
processo pedagógico indispensável para se passar da condição de 
analfabeto à condição de alfabetizando. (SAVIANI, 2013, p. 19). 

 

O ensino-aprendizagem é o eixo do trabalho do professor, sendo que o 

mesmo (o professor) deve sempre “dominar” o seu objeto de trabalho que é o 

ensinar e aprender. A didática é a ciência que estuda esse eixo (ensino-

aprendizagem) e também novas formas do processo de ensinar e aprender. 

É através da educação que conseguimos transformar indivíduos em cidadãos 

críticos e reflexivos, cheio de sonhos, valores e cultura, refletindo criticamente sobre 

a sua realidade, mudando a mesma e é no estágio supervisionado que os futuros 
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professores vivenciam a sua profissão. Porque “o futuro profissional não pode 

construir o seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer”. (PIMENTA, 1999, p. 

26). 

 
Assim, o estágio prepara para um trabalho docente coletivo, uma vez que o 
ensino não é um assunto individual do professor, pois a tarefa escolar é 
resultado das ações coletivas dos professores e das práticas institucionais, 
situadas em contextos sociais, históricos e culturais. (PIMENTA; LIMA, 
2005/2006, p. 21). 
 

O estágio supervisionado conforme a Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Básica (LDB, 1996) define que: “os sistemas de ensino estabelecerão as normas de 

realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria” (p. 

51). Nessa lógica, os Cursos de Licenciatura das Universidades têm autonomia para 

inserir suas normas nos Projetos Políticos Pedagógicos de Curso. 

Dentre as resoluções que mencionam o estágio supervisionado em cursos de 

licenciatura, trago a resolução Nº 2, 1º julho de 2015 que contempla o estágio 

supervisionado, no Art. 13, parágrafo 6 mencionando que: 

 
[...] é componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, 
sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e 
com as demais atividades de trabalho acadêmico” (BRASIL, 2015, p. 12). 
 

Os estágios supervisionados do Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul/UERGS são organizados em três momentos; O 

Estágio Supervisionado: Educação Infantil; Estágio Supervisionado: Anos Iniciais e o 

Estágio Supervisionado: EJA. O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da 

UERGS define o estágio supervisionado: 

 
[...] como um ato educativo, tendo como principal fim a aproximação da 
teoria-prática com a realidade da profissão, complementando a formação 
profissional docente, sendo uma forma de desenvolver condições favoráveis 
para a constituição de espaços de reflexão e de construção da docência em 
uma perspectiva crítica no processo de formação de professores. (PPP 
CURSO PEDAGOGIA DA UERGS, 2014, p. 65) 

 

Ambos os estágios possuem carga horária de 105hs organizadas em: 

observações (20 horas), entrevista e leitura do Projeto Político-Pedagógico e do 

Regimento Escolar (10h) e docência (40 horas), orientações individuais (20h) e 

elaboração do relatório final (15h). As observações e as práticas pedagógicas, de 

acordo com a legislação vigente, são realizadas em sala de aula em instituição de 
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Educação Básica, tratando-se de momento específico na formação e de relevada 

importância para a qualificação acadêmica. 

O Estágio Supervisionado: Educação Infantil, conforme o PPP do Curso de 

Pedagogia da UERGS ocorre no 6º semestre, tem como objetivo planejar e 

desenvolver o projeto de ensino, abrangendo toda a estrutura curricular da 

Educação Infantil, para posterior docência comprometida com o desenvolvimento 

tanto do aluno como no seu próprio desenvolvimento profissional. No 7º semestre 

acontece o Estágio Supervisionado: Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que traz 

em seu programa a observação do ambiente escolar, participação em sala de aula, 

reuniões pedagógicas e formações. A docência que abrange planejamento do 

projeto de estágio e posteriormente a avaliação e reflexão do estágio por meio da 

elaboração do relatório de estágio, assim como a socialização do relatório por meio 

de seminário. E o Estágio Supervisionado: EJA que promove a inserção de 

estudantes estagiários em espaços formais e não formais, tem como objetivo o 

planejamento, desenvolvimento e avaliação do projeto de ensino com jovens e 

adultos numa perspectiva interdisciplinar e ocorre no 8º semestre. 

É notório que os estágios supervisionados do Curso de Pedagogia da UERGS 

estão contribuindo de forma efetiva na formação de profissionais por refletirem e 

problematizarem diferentes saberes necessários à prática educativa, projeto de 

estágio, observação dos espaços e documentos legais da escola campo de estágio, 

observação e reflexão sobre o planejamento escolar, à docência, auto avaliação da 

docência. E, acima de tudo a inovação das propostas pedagógicas. 

 

2.3 A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA  

 

Existem diversas teorias educacionais, cada uma com sua reflexão e 

pensamento sobre os processos de ensino aprendizagem, metodologias de ensino, 

e educação como um todo, todas desenvolvidas de acordo com o momento 

histórico, social e cultural vivido pelos seus idealizadores. Os professores, em sua 

formação inicial e continuada devem se aproximar desses conhecimentos para 

melhor aplica-los em suas realidades escolares. Cabe ao profissional da educação 

conhece-las e aperfeiçoa-las, colocando em prática aquela que julgue ser ideal, em 

sua realidade profissional. 
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Esse trabalho de conclusão de curso (TCC) buscou se debruçar na 

Pedagogia Histórico-Crítica como campo de estudos e aplicação durante o estágio 

supervisionado do Curso de Pedagogia; tendo como turma de aplicação alunos do 

3º Ano do Ensino Fundamental. A teoria tem como idealizador Demerval Saviani, 

sua proposta fez os profissionais da educação refletir e discutir o caráter histórico 

vivido pelos estudantes, uma primeira aproximação ao conhecimento a ser 

aprendido, refazendo os caminhos do planejamento escolar, na qual primeiro se 

aproxima do conhecimento histórico para após se realizar o planejamento. 

Para Dermeval Saviani (2008), há dois grupos de teorias da educação em 

relação à margem da sociedade. No primeiro, que a educação equilibra a 

desigualdade social, vencendo a marginalidade, garantindo a construção de uma 

sociedade justa para todos. No segundo, a educação serve como elemento para a 

segregação, ou seja, promove a marginalização, onde a marginalidade é um 

elemento próprio da organização da sociedade; sendo a educação um braço da 

sociedade, torna-se assim também um fator de marginalização. 

Classificando as teorias do primeiro grupo como teorias não críticas, ou seja, 

a pedagogia tradicional focada na transmissão pelo professor e assimilação pelos 

alunos, sendo o professor um expositor de conhecimentos. Nessa perspectiva nem 

todos os alunos eram bem-sucedidos e os que eram nem sempre se ajustavam a 

sociedade a qual sonhavam em firmar (SAVIANI, 2008). 

Com fortes críticas a pedagogia tradicional, surgiu uma nova teoria da 

educação denominada como a Pedagogia Nova a qual sustentava que a educação 

pode construir uma sociedade justa, porém, essa pedagogia vê os rejeitados, os 

diferentes como os marginalizados. Diferente da pedagogia tradicional que acredita 

na transmissão e assimilação, a pedagogia nova acredita no aprender a aprender, 

contando com uma escola bem equipada, muitos materiais didáticos, porém isso 

geraria gastos e com isto a “Escola Nova” organizou-se basicamente na forma de 

escolas experimentais ou como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos 

a pequenos grupos da elite. (SAVIANI, 2008, p. 8). 

Saviani (2008) ainda expressa que com a teoria espalhada, os professores 

das “escolas tradicionais” começam a aderir à teoria da pedagogia nova, 

consequentemente com a suavização da disciplina e com a despreocupação com a 
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transmissão do conhecimento. O nível de ensino nas escolas tradicionais ficou muito 

baixo apesar de ser a única fonte de conhecimento cientifico para os de baixa renda. 

As escolas experimentais, em seus núcleos, aperfeiçoaram a qualidade de 

ensino das elites. O que resultou no agravamento da marginalidade, evidenciando 

que a escola boa é para poucos e imperfeita para muitos. Nesse viés, como pensar 

uma educação para todos, sem distinção de classe social? Surge, então, o segundo 

grupo apontado por Saviani (2008) como teorias crítico-reprodutivistas. 

As teorias crítico-reprodutivistas entendem a educação como reprodução da 

sociedade, intensificando a ideia de classes sociais. Continua a proposta de um 

ensino desigual e marginalizado. Enquanto reprodução da sociedade, as ideias 

políticas e culturais fortalecem as diferenças, onde poucos têm acesso ao 

conhecimento científico. 

Para Saviani, tanto a pedagogia tradicional como a pedagogia nova são 

ingênuas e idealistas. Para ele uma pedagogia revolucionaria (esboçando a 

pedagogia histórico-crítica) deve centrar-se na igualdade essencial entre homens, 

com a difusão de seu conteúdo vivo e atualizado, pois a educação é mediadora da 

prática social, nela os métodos de ensino seguem cinco passos: 1º) prática social; 

2º) problematização; 3º) instrumentalização; 4º) Catarse 5º) prática social (SAVIANI, 

2008). 

A prática social é a experiência de vida, o conhecimento que cada um tem, 

para Steimbach (2008) ela é a fase inicial do processo de ensino-aprendizagem, que 

deve levar em consideração os conhecimentos prévios de ambos os protagonistas 

desse processo, ou seja, professor e aluno fazendo uma ligação entre o conteúdo e 

a realidade. Nesse processo o professor declara os conteúdos que serão 

trabalhados juntamente com seus objetivos, em um segundo momento o professor 

procura captar através dos diálogos em sala de aula qual a vivência do aluno com o 

conteúdo que será trabalhado, estimulando os alunos a revelar os seus interesses. 

(GASPARIN; PETENUCCI, 2012). 

A problematização, que como o nome já diz, busca identificar problemas e 

quais os conhecimentos necessários para resolver os mesmos. Steimbach (2008) 

ressalta que é nesse momento que deve ser exposto a totalidade do conteúdo, 

mostrando também suas partes, suas várias dimensões como conceitual, histórica, 

social, política, estética e religiosa. Nesse segundo passo é importante fazer uma 
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pequena discussão sobre os problemas encontrados e a sua ligação com o 

conteúdo científico (GASPARIN; PETENUCCI, 2012). 

A instrumentalização é o momento de tomar posse dos instrumentos teóricos 

e práticos para resolver o problema. Ou seja, “o educando vai se apropriar de 

instrumentos culturais e científicos necessários para transformar, melhorar, enfim, 

modificar aqueles conhecimentos espontâneos mostrados na prática social inicial” 

(STEIMBACH, 2008). Para Gasparin e Petenucci (2012), o professor através da 

mediação faz com que os alunos consigam unir as informações novas com as 

experiências de vida, apropriando-se assim na sequência um novo conhecimento. 

A catarse trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais 

transformados agora em elementos ativos de transformação social (GRANSCI,1978, 

p. 53 apud SAVIANI, 2008, p. 57); é o ápice do processo, é quando o aluno junta as 

partes e consegue ver a totalidade, compreendendo assim o conteúdo, fazendo com 

que ele (o aluno) reconstrua o seu conhecimento e, a partir deste reconstruir, tenha 

novas práticas, novas ações em relação ao seu dia-a-dia. (STEIMBACH, 2008). 

Porém: 

 
A catarse na PHC não poderá ser reduzida a um momento isolado do 
processo educativo, que ocorre de modo mecânico após a 
instrumentalização, mas, ao contrário, atingirá a plena expressão na relação 
dialética que estabelece com as diversas dimensões e momentos da prática 
educativa, sendo ela própria produtora de uma nova prática social, de novos 
problemas a serem superados e gerando a necessidade de incorporação de 
novos conhecimentos que deem conta das históricas contradições da 
realidade. (CARDOSO; MARTINS, 2014, p. 153). 
 

 E a prática social compreendida no nível sintético, o aluno passa da “síncrese 

(visão caótica do todo) para a síntese (uma rica tonalidade de determinações e de 

relações numerosas)”. (SAVIANI, 2008, p. 59). A prática social final é a ação do 

aluno na sua realidade em relação ao conteúdo “vivido, problematizado, teorizado e 

sintetizado mentalmente” (STEIMBACH, 2008, p. 5). 

Para Gasparin e Petenucci (2012) o método de Demerval Saviani tem como 

objetivo encorajar a atividade e a iniciativa do professor, possibilitando o diálogo 

entre os alunos e dos mesmos com o professor, considerando sempre toda a cultura 

histórica, respeitando os interesses e o ritmo de aprendizagem dos alunos, sem 

deixar de lado a organização e estruturação dos conhecimentos, dos conteúdos. 

A pedagogia histórico-crítica é uma corrente pedagógica crítica da educação, 

uma “teoria do movimento da realidade que busca captar o movimento objetivo do 
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processo histórico” (SAVIANI, 2013, p 8.), tendo como filosofia o materialismo 

histórico dialético, proposto por Marx, tendo como fundamentos: 

 
A interpretação da realidade; a visão de mundo; a práxis (prática articulada 
à teoria); a materialidade (organização dos homens em sociedade para a 
produção da vida); e a concreticidade (caráter histórico sobre a organização 
que os homens constroem através de sua história). (GASPARIN; 
PETENUCCI, 2012, p. 5). 
 

Essa proposta pedagógica, firma-se no ano de 1979, com o objetivo em 

relação à escola: 

 

a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o 
saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de 
sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem 
como as tendências atuais de transformação. 

b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne 
assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. 

c) Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas 
assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o 
processo de sua produção, bem como as tendências de sua 
transformação. (SAVIANI, 2013, p. 8-9). 
 

Nessa perspectiva de educação a transformação do conhecimento, o saber 

científico passa a predominar sobre o espontâneo, entendendo que:  

 
O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens. Assim, o objetivo da educação diz respeito, de um 
lado a identificação dos elementos culturais, que precisam ser assimilados 
pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de 
outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas 
para atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2013, p.13). 
 

A identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados são os 

elementos fundamentais, essenciais para a descoberta das formas adequadas de 

desenvolvimento do trabalho pedagógico, sistematização dos conteúdos, espaço, 

tempo e procedimentos. “A escola é uma instituição cujo papel consiste na 

socialização do saber sistematizado” (SAVIANI, 2013, p. 14), do saber científico.  

 
A escola existe, pois, para propiciar a aquisição de instrumentos que 
possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio 
acesso aos rudimentos desse saber. [...] ora, o saber sistematizado, a cultura 
erudita, e a cultura letrada. Daí que a primeira exigência seja a ler e escrever. 
[...] está aí o conteúdo fundamental da escola elementar: ler, escrever, contar, 
o rudimento das ciências naturais e das sociais. (SAVIANI, 2013, p. 14). 
 

A aprendizagem nessa proposta se dá a partir da insistência, do esforço e da 

concentração, fazendo com que a criança antes de aprender seja motivada pelo 
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conteúdo. Essa motivação para Saviani (2013, p. 18) só ocorre quando os aspectos 

“apropriados, dominados e internalizados”. Se convertam numa espécie de segunda 

natureza e a escola seja mediadora do saber espontâneo para o saber científico. 

 
Em conclusão: a compreensão da natureza da educação enquanto um 
trabalho não material, cujo produto não se separa do ato de produção, 
permite-nos situar a especificidade da educação como referida aos 
conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos sob o 
aspecto de elementos necessários a formação da humanidade em cada 
indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza, que se produz, 
deliberada e intencionalmente, através de relações pedagógicas 
historicamente determinadas que se travam entre homens”. (SAVIANI,2013, 
p. 20). 
 

Nesse sentido, a escola tem como função principal ensinar o que foi 

produzido social, histórica e cientificamente pela humanidade organizando os 

processos, escolhendo e selecionando “do conjunto do saber sistematizado, os 

elementos relevantes para o crescimento intelectual dos alunos” (p.65) para que os 

alunos possam expressar de forma elaborada os conteúdos da cultura popular que 

correspondam os seus interesses. 

Para Saviani, o professor deve ver o conhecimento como uma fonte para o 

progresso do aluno. Perguntando-se sempre para que serve esse determinado 

conteúdo ou disciplina que irei trabalhar. A Pedagogia histórico-crítica busca 

valorizar os conhecimentos prévios dos alunos e a partir desta informação 

apresentar os conteúdos de acordo com a sua realidade para que o aluno se 

“familiarize” com os conceitos, logo passando para o conteúdo científico, tornando-

se mais significativa a aprendizagem. 

Defende o acesso aos conhecimentos científicos, como papel fundamental da 

escola, levando em conta a bagagem histórico cultural do aluno; além da sua 

compreensão e participação ativa na sociedade de forma reflexiva e crítica, 

constituindo-se em um cidadão que transforme a sua realidade. 

Gasparin e Petenucci (2012) em seu artigo evidenciaram a “pedagogia 

histórico-crítica: “da teoria à prática no contexto escolar”. Tendo como proposta 

mostrar aos professores (participantes da pesquisa) os enfoques/ detalhes dessa 

pedagogia além de sua viabilidade na pratica docente”. Para o seu desenvolvimento, 

o trabalho contou com a participação de professores do curso de formação docente 

e um estudo teórico da pedagogia histórico-crítica. Iniciou com a formação de um 

grupo de estudos, sendo realizados oito encontros de quatro horas e oito horas de 



20 
 

 
  

prática docente. Participaram deste grupo quinze professores, estudando os 

pressupostos da pedagogia histórico-crítica e sua didática. 

Gasparin e Petenucci: 

 
“Após concluir o estudo teórico, apresentamos aos professores para análise 
o projeto de trabalho docente-discente na perspectiva histórico-critica e o 
modelo de planejamento do trabalho docente-discente disponibilizado por 
João Luiz Gasparin no livro uma didática para pedagogia histórico-crítica, 
Campinas: Autores Associados (2005) (GASPARIN E PETENUCCI, 2012, 
p.11)” 
 

Os participantes escolheram suas turmas, iniciaram o planejamento da 

unidade. E pontuaram sobre a viabilidade da utilização da metodologia na ficha de 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem na perspectiva Histórico-

crítica. Nesse sentido Gasparin e Petenucci constataram que: 

 
A didática da Pedagogia histórico-crítica é viável, aplicável e vem contribuir 
imensamente com o processo ensino aprendizagem, pois propicia ao 
educando uma aprendizagem significativa, através da socialização do saber 
sistematizado, que é capaz de produzir alterações no comportamento dos 
educandos, para que estes possam posicionar-se conscientemente no 
âmbito social. (GASPARIN; PETENUCCI, 2012, p.15). 
 

Outro trabalho foi o de Kaspchak (2013) na qual fez sua dissertação 

pesquisando sobre a “contribuição da Pedagogia Histórico-Crítica no processo de 

formação docente-discente”. Seguiram os seguintes procedimentos estudo 

bibliográfico, orientação aos participantes da pesquisa acerca da elaboração dos 

planos de trabalho docente-discente, desenvolvimento dos projetos, e, posterior 

execução de seus projetos durante os estágios no ensino fundamental. 

Depois da realização do estágio, tanto os alunos do ensino fundamental como 

os docentes estagiários foram entrevistados para conferir a viabilidade da proposta, 

e de acordo com os participantes de sua pesquisa, Kaspchak, destaca que:  

 
A experiência com a didática para a pedagogia histórico-crítica foi 
considerada relevante, pois, constataram a aprendizagem de maneira crítica 
uma vez que o conteúdo é trabalhado em todas as dimensões do 
conhecimento, trata-se de uma didática aplicável em todas as modalidades 
de ensino” (KASPCHAK, 2013, p. 183) 
 

Na dissertação “A organização do trabalho pedagógico da Educação Física e 

a Pedagogia Histórico-crítica: limites e possibilidades” de Naiá Márjore Marrone 

Alves, teve como problema de pesquisa: “quais os limites e possibilidades para a 

implementação de uma proposta pedagógica de Educação Física a partir da 
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Pedagogia Histórico-Crítica na organização do trabalho pedagógico de uma escola 

estadual de Itaberaí- GO” (ALVES, 2018, p. 22). 

Trouxe como objetivo geral investigar e analisar os limites e as possibilidades 

para a implementação da proposta citada anteriormente em uma turma do terceiro 

ano do ensino médio, a partir do conteúdo o futebol; foram utilizados como 

ferramentas de pesquisa “questionário semiaberto, entrevistas semiestruturada, 

analise documental, observação livre e diário de campo” (ALVES, 2018, p. 16). 

Foi feito uma sequência didática com os alunos do Centro de Ensino em 

Período Integral Honestino Monteiro Guimarães (CEPI-HMG). O trabalho está 

organizado em quatro capítulos, sendo que o primeiro aborda sobre os aspectos 

metodológicos da pesquisa, o levantamento bibliográfico. No segundo é a exposição 

da investigação sobre a organização do trabalho pedagógico realizado na escola. No 

terceiro apresentam “as possibilidades pedagógicas diante dos limites impostos pela 

realidade apresentada” no segundo capítulo (ALVES, 2018, p.17) e no quarto 

capítulo a análise da experiência realizada na escola. 

Segundo Naiá é seguro “afirmar que é possível promover rupturas a partir de 

um trabalho fundamentado pela Pedagogia Histórico-Crítica, mesmo com as 

contradições impostas pela organização do trabalho pedagógico” (ALVES, 2018, p. 

18). Para ela 

 
É preciso assumir uma postura educacional que esteja para além do capital. 
Nesse sentido é a Pedagogia Histórico-Crítica que se manifesta, no senário 
brasileiro, como a melhor e mais desenvolvida forma de articular esta 
educação que se pretende para além do capital (ALVES, 2018, p. 218). 
 

A dissertação “contribuições à implementação da Pedagogia Histórico-Crítica 

em escolas de ensino fundamental I: aspectos teóricos e práticos” de Raquel 

Elisabete de Oliveira Santos, foi um estudo desenvolvido durante a implementação 

da Pedagogia Histórico-Crítica em uma escola de ensino fundamental I, em Jundiaí-

SP. Tendo como eixo da pesquisa a “investigação acerca de como podem se 

configurar as práticas pedagógicas sob a concepção da Pedagogia Histórico-Critica” 

(SANTOS, 2019, p.14) analisando e refletindo como essa prática se constitui na no 

dia-a-dia do contexto escolar. 

O primeiro capítulo conta com o levantamento bibliográfico, no segundo 

capítulo a realidade vista descrita e examinada, no terceiro “são apresentadas as 
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tomadas de decisão: as proposições de mudanças que emergiram como 

necessárias no processo de pesquisa” (SANTOS, 2019, p. 22). 

 
Em síntese, a partir da análise das relações que se estabelecem entre as 
múltiplas determinações do objeto de pesquisa, afirmamos que, ao assumir 
a luta de classes na educação e, assim, a implementação da pedagogia 
histórico-crítica, são ações de grande relevância e, portanto, requeridas: 
investir na formação de professores; implementar na escola processos de 
alfabetização na perspectiva histórico-crítica; romper com padrões 
minimalistas de currículo e com a prevalência do extracurricular sobre o 
curricular; organizar o trabalho pedagógico apoiado na defesa da 
transmissão do conhecimento como atribuição do professor; desvincular as 
ações de educação ambiental das perspectivas pós-modernas; efetuar a 
reformulação das proposições curriculares de viés pedagógico multicultural, 
o que envolve o trabalho com as questões étnico-raciais e com a cultura 
popular; e reordenar o Conselho de Escola, passando a utilizá-lo como 
espaço de formação para a organização popular. (ALVES, 2019, p. 186-
187). 
 

A teoria Histórico-Crítica traz em sua essência a valorização do conhecimento 

a partir de sua socialização, colocando o aluno em constante desafio. O professor 

que desejar aplicar essa teoria em sua pratica educativa poderá tornar suas aulas 

significativas para si e para seus alunos. E, também oportunizará que seus alunos 

reflitam e consequentemente mudem a forma de ver e refletir ao seu redor, 

transformando a sua realidade cotidiana. 

 

2.4 OS 3 MOMENTOS PEDAGÓGICOS (3MP) 

 

No livro pedagogia do oprimido Freire (1987) disserta criticamente sobre a 

transmissão e assimilação do conhecimento, afirmando que não há uma reflexão, 

um diálogo entre professor e aluno, em longas quatro horas de “comunicados” e 

informações que serão memorizadas e repetidas, sem nenhuma conexão com a 

realidade do aluno (o que impede ou torna a construção do conhecimento bem mais 

difícil). 

Chama atenção para uma educação bancária, identificando a escola como 

um lugar de cumprir conteúdo, onde o professor que vencer o conteúdo é um ótimo 

profissional e o aluno que não questiona é um aluno nota 10. 

 
Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que julgam 
sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 
manifestações instrumentais da ideologia da opressão- a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 
segundo a qual está se encontra sempre no outro. (FREIRE, 1987, p. 33). 
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A concepção bancária vê o professor como o detentor do conhecimento e o 

aluno como mero depósito de informações, e não como agentes transformadores da 

sua realidade, da sua vida. Já na concepção libertadora existem “problemas” a 

serem resolvidos para que assim possam transformar a sua realidade, olhando para 

o passado como uma forma de aprendizado sobre o que foi o que está acontecendo, 

para melhor construir o seu futuro, para ser mais. (FREIRE, 1987). 

Para ser mais Freire (1987) chama atenção ao diálogo, que só existe quando 

há duas pessoas ou mais, conversando e refletindo sobre as palavras ditas, por que 

“não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão” (FREIRE, 1987, p. 44). Os diferentes pensamentos fazem o diálogo uma 

porta aberta para a reflexão e consequentemente a ação; para os mesmos 

transformarem a si e a sua realidade. 

Para dialogar é preciso amor, humildade e fé nos homens; amar é lutar pela 

causa dos oprimidos (que para Freire os marginalizados, são os oprimidos que 

sempre estiveram dentro dessa sociedade, mas nunca puderam transformar para si 

esta realidade) é estar junto, envolvido com eles, porque amar “é um ato de 

coragem, [...] amor é compromisso com os homens” (FREIRE, 1987, p. 45), pois “se 

não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não se é possível o 

diálogo” (FREIRE, 1987, p. 45). 

Para Freire (1987) a humildade torna o diálogo mais “acessível” e é através 

dela que o indivíduo escuta a ideia do outro, sem se ofender, que partilham 

contribuições, fazendo com que indivíduo se coloque no lugar de quem irá ouvir, de 

saber e ter consciência de que todos estão em constante construção de 

conhecimento e de que é possível ser cada dia melhor. Somente através do diálogo 

que refletimos, pensamos criticamente, transformando permanentemente a 

realidade, sem o diálogo “não há comunicação e sem esta não há uma verdadeira 

educação”, mas uma transmissão e assimilação de conhecimentos. 

Na educação libertadora a dialogicidade começa bem antes do diálogo, 

começa quando o professor busca, pensa como e qual tema trabalhar com seus 

alunos, refletindo se este tema é relevante para o aluno, para a sua formação, sendo 

que o conteúdo programático é a organização, sistematização e contextualização 

dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida do aluno, e assim com a 
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organização e sistematização o mesmo reconstrói os seus conhecimentos (FREIRE, 

1987). 

Para Freire (1987), a educação se faz com o outro mediada pelo meio social. 

Cada aluno vê o mundo de uma forma singular, devido a sua bagagem histórica e a 

sua realidade social, sendo que o conteúdo deve auxiliar os alunos a pensarem 

sobre os “problemas” da sua realidade, fazendo que reflita sobre o que deve fazer 

para solucionar ou pelo menos minimizar o problema. “A educação visa o homem; 

na verdade, que sentido terá a educação se ela não estiver voltada para a promoção 

do homem” (SAVIANI, 2013, p. 43). 

A educação deve partir, ou ir ao encontro com a realidade do aluno, do lugar 

onde a escola está inserida, levantando questões problemas, para que a partir desta 

o aluno construa o seu conhecimento, ligando as informações novas juntamente 

com o conhecimento adquirido socialmente, fazendo com que ele (o aluno) consiga 

mudar a sua realidade, ou seja, solucionar os problemas. (FREIRE, 1987). 

Na pedagogia de Paulo Freire encontramos a necessidade de o conteúdo ter 

significado ao aluno. E como fazer? Por onde começar? Partindo da premissa que 

todo o conhecimento inicial do aluno aliado à sua bagagem histórica, e a intenção da 

escola com o processo de ensino aprendizagem, se faz necessário na construção do 

conhecimento, é evidente a relevância dos interesses e necessidades dos alunos, 

da comunidade onde a escola se encontra na sociedade na construção desse 

processo. Nessa perspectiva Paulo Freire traz para reflexão e contextualização na 

educação os temas geradores, sendo considerados aqueles temas que tem 

significado para um determinado povo (pois cada localidade tem suas 

especificidades, seus problemas). A investigação temática leva em consideração a 

visão do povo sobre a sua realidade, ou determinada realidade, ou uma comunidade 

escolar específica. (FREIRE, 1987). 

Para se chegar ao tema gerador, Freire propõe “uma metodologia 

conscientizadora onde insere ou começa a inserir os homens numa forma crítica de 

pensarem seu mundo” (FREIRE, 1987, p. 97). Nesse sentido é que “toda 

investigação temática de caráter conscientizadora se faz pedagógica e toda 

autêntica educação se faz investigação do pensar” (FREIRE, 1987, p. 107). A 

abordagem temática Freireana segue três momentos. O estudo da realidade, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento.  
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O estudo da realidade busca por situações limites, que podem ser 

descobertas a partir de entrevistas informais, documentos, histórias locais, etc. 

Todas as informações são descritas em um relatório, diário e ou dossiê. De posse 

desses dados se chega ao tema gerador. Organização do conhecimento que ocorre 

a partir da definição do tema gerador, nesse momento são realizados os 

planejamentos, definições de conteúdo, objetivos, estratégias, dentre outros. E na 

aplicação do conhecimento ocorre a aplicação do planejamento bem como a 

avaliação do processo (MUECHEN, 2009, grifo meu). 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), em suas pesquisas a partir dos 

referenciais freireanos aperfeiçoam a proposta de investigação temática de Paulo 

Freire, e elaboram a metodologia dos três momentos pedagógicos (3MP). Essa 

metodologia foi disseminada na área de ensino de Ciências, por seus idealizadores 

serem dessa área de conhecimento. Foi utilizada para reorganização curricular, 

metodologia de unidades didáticas, reorganização pedagógica de escolas por áreas 

de conhecimento ou no conteúdo de todas as áreas da educação básica. 

MUENCHEN (2009), em sua tese de doutorado discorre sobre os três 

momentos pedagógicos explicando a sua criação e aplicação na Educação. Explica 

que os 3MP são considerados uma proposta metodológica que relaciona o 

conhecimento científico com o cotidiano. Apresenta a problematização que visa 

conhecer o que os alunos sabem sobre o tema, ou assunto, partindo sempre da sua 

realidade, logo conhecendo o que os mesmos pensam, e aguçando o seu interesse 

e curiosidade sobre o que ainda não sabe sobre o assunto. Após a problematização 

vem à organização do conhecimento, momento onde o tema é estudado, os 

conteúdos científicos são trazidos para diálogo, professor e aluno interagem, ocorre 

à comparação de conhecimentos e possibilidades para a resolução do “problema”. 

Os dois momentos primeiros aguçam a curiosidade, incentivam a busca pelo 

conhecimento. Já na aplicação do conhecimento, último momento, ocorre a ligação 

dos três momentos, o conhecimento é construído e reconstruído, é o que a criança 

consegue aprender durante o processo (MUENCHEN, 2009). Aqui chamo a atenção 

que os 3MP podem ser usados como dinâmica de sala de aula, objetivo dessa 

pesquisa de trabalho de conclusão de curso. 

  



26 
 

 
  

3 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa se constitui em abordagem qualitativa de cunho exploratória, 

descritiva de tipo pesquisa de campo. A pesquisa qualitativa é definida segundo Gil 

(1994) como pesquisa que busca características, se familiarizar com as questões 

pesquisadas, num sentido de qualidade, que não busca quantidade. Nessa mesma 

linha as: 

 
As pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, pois 
interessa considerar, os mais variados aspectos relativos ao fato ou 
fenômeno estudado. E as pesquisas descritivas têm como objetivo a 
descrição das características de determinada população. (GIL, 1994. p. 27). 
 

A pesquisa de campo se conceitua como um tipo de pesquisa em que para 

além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se coletam dados juntos as 

pessoas, utilizando diversos tipos de pesquisa (exemplo: pesquisa ação, pesquisa 

participante). (FONSECA, 2002, p.32). A pesquisa de campo ocorreu durante o 

desenvolvimento do Estágio Supervisionado II: Anos Iniciais, na qual a pesquisadora 

a partir dos estudos e leituras elaborou unidades didáticas tendo como base teórica 

a Pedagogia Histórico-Crítica e como metodologia de ensino os três Momentos 

Pedagógicos (3MP). 

A coleta de dados ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Professora Haideé Nascimento do município de Bossoroca/ RS, com a turma do 3º 

ano dos Anos Iniciais. Tendo como instrumentos de coleta de dados: diário de 

campo da pesquisadora e unidades didáticas. Segundo Fonseca a coleta de dados 

faz parte da pesquisa, e é através da mesma que “o pesquisador procura obter 

informações da realidade recorrendo a instrumentos da pesquisa.” (FONSECA, 

2002, p. 57). 

Como procedimento para realização da pesquisa foi seguido as seguintes 

etapas: observação da turma por uma semana; estudo teórico sobre o tema 

proposto; elaboração das unidades didáticas, aplicação das unidades didáticas 

durante as duas semanas de estágio supervisionado. Os procedimentos segundo 

Fonseca “devem ser selecionados levando em consideração o que se pretende 

coletar e verificar” (FONSECA, 2002, p. 57). 
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A análise dos dados foi descritiva com triangulação dos dados (diário de 

campo, referências bibliográficas e relato de experiência da pesquisadora). A análise 

de dados descritiva é um tipo de análise que permite como o nome já diz descrever 

os dados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esse capítulo buscará responder aos objetivos e problema desse trabalho de 

conclusão de curso. Para melhor sistematização optou-se por dividi-lo em 

subcapítulos, o primeiro abordará a prática de ensino no estágio supervisionado: o 

processo de investigação temática e o projeto de estágio. E o segundo versa sobre a 

Pedagogia histórico-crítica como proposta de ensino nos Anos Iniciais e a 

metodologia dos 3MP: relato de experiência da prática de ensino no estágio 

supervisionado com uma turma do 3º Ano do Ensino Fundamental. 

 

4.1 A PRÁTICA DE ENSINO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: O PROCESSO DE 

INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA E PROJETO DE ESTÁGIO 

 

A prática de ensino no estágio iniciou com a observação e estudo do cotidiano 

da escola e da turma onde ocorreu o estágio. Nesse período foi realizado o estudo 

do regimento escolar e projeto político pedagógico, mas principalmente a descoberta 

do tema do estágio para a construção do projeto planejamento das aulas. Momento 

de muito estudo e pesquisa, principalmente nos Anos Iniciais visto a cientificidade 

dos conteúdos que são trabalhados nesse nível de ensino, acreditando, segundo 

Paulo Freire (1996, p.16)” que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. 

A observação é um elemento essencial para conhecer a turma e conseguir 

planejar unidades didáticas que respeite os saberes do educando, pois: 

 
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e 
todos com o professor ou professora ensaiam a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como o ser social e histórico, como ser pensante, 
comunicante. (FREIRE, 1996, p. 22). 
 

Foi através da observação que conheci as especificidades de cada aluno, 

pois apesar da pouca idade, eles já traziam consigo uma grande bagagem cultural, 

recheada de sonhos, desejos, interesses, conhecimentos e saberes, tornando-os 

seres únicos. Percebi que cada aula era diferente da outra, sem uma rotina, porém 

muito bem planejada, com diversas atividades, todas multidisciplinares. É com esse 

olhar que Saviani (2013) que a Pedagogia Histórico-Crítica é uma corrente 

pedagógica crítica da educação, uma “teoria do movimento da realidade que busca 
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captar o movimento objetivo do processo histórico” (SAVIANI, 2013, p. 8). 

Movimentos esses percebidos durante o período de observação do estágio. 

Nesse período do estágio encontrei em Freire (1987) durante a investigação 

do tema do projeto de estágio, projeto esse que fundamentou a minha prática 

pedagógica. Freire mostra os caminhos para a investigação temática que inicia com 

o conhecimento da realidade, as demandas e curiosidades dos alunos (FREIRE, 

1987). 

Porque a educação deve partir, ou ir ao encontro com a realidade do aluno, 

do lugar onde a escola está inserida, levantando questões problemas, para que a 

partir desta o aluno construa o seu conhecimento, ligando as informações novas 

juntamente com o conhecimento adquirido socialmente, fazendo com que ele (o 

aluno) consiga mudar a sua realidade, ou seja, solucionar os problemas (FREIRE, 

1987). 

Nessa perspectiva Paulo Freire (1987) traz para reflexão e contextualização 

na educação os temas geradores, sendo considerados aqueles temas que tem 

significado para um determinado povo (pois cada localidade tem suas 

especificidades, seus problemas). A prática de ensino no estágio buscou por 

primeiro conhecer a realidade, fazendo jus as curiosidades e anseios da dos alunos, 

da turma como um todo, do professor e da escola. 

A prática de ensino no estágio supervisionado ocorreu em uma turma do 3º 

Ano do Ensino Fundamental, e seguiu os seguintes caminhos: organização dos 

documentos formais do estágio (carta de apresentação do estagiário, aceite da 

escola campo de estágio e assinatura do termo de estágio) (ANEXO 1), projeto de 

estágio, observação, planejamento das unidades didáticas e docência. (APÊNDICE 

A). E com respaldo no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da UERGS e a 

resolução Nº 2, 1º julho de 2015 que contempla o estágio supervisionado, no Art. 13, 

parágrafo 6 na qual menciona que: “é componente obrigatório da organização 

curricular das licenciaturas, sendo assim atividade específica intrinsecamente 

articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico.” 

(BRASIL, 2015, p. 11) 

Durante o período do contato inicial com a professora regente, estudo do 

Projeto Político Pedagógico da Escola, do planejamento da regente e observação 

das aulas se chegou ao tema gerador do projeto de estágio. O tema seguiu os 
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interesses da turma, as orientações do planejamento da regente e o mês de outubro 

que foi o mês da criança. Não foi realizada uma investigação temática respeitando 

todas as etapas defendidas por Paulo Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido, 

mas a partir do primeiro contato da escola, observação das aulas, diálogo com os 

alunos e com a professora regente, análise de documentos se pode chegar ao tema 

gerador dessa prática de ensino. 

Nessa relação estabelecida, Freire (1987) chama atenção ao diálogo, que só 

existe quando há duas pessoas ou mais, conversando e refletindo sobre as palavras 

ditas, por que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 1987, p. 44). Os diferentes pensamentos 

fazem o diálogo uma porta aberta para a reflexão e consequentemente a ação; para 

os mesmos transformarem a si e a sua realidade. 

De posse do tema gerador “brincadeiras antigas: aprendendo com o 

movimento” (aproveitando o fato de que a docência ocorreria no mês de outubro, 

próximo ao dia das crianças) foi elaborado o projeto de estágio. Nesse momento foi 

escolhida a linha teórica a ser seguida, bem como a proposta pedagógica a ser 

defendida. Fui desafiada pela minha orientadora em estudar e tentar aplicar a 

Pedagogia Histórico-Crítica de Demerval Saviani na prática de ensino do estágio 

supervisionado nos Anos Iniciais. Fiquei um pouco receosa, mas aceitei o desafio. 

Iniciei estudando essa proposta pedagógica bem como a sua aplicação durante a 

prática de ensino. 

A pedagogia histórico-crítica é uma corrente pedagógica crítica da educação, 

uma “teoria do movimento da realidade que busca captar o movimento objetivo do 

processo histórico” (SAVIANI, 2013, p 8.), tendo como filosofia o materialismo 

histórico dialético, proposto por Marx, e como fundamentos: 

 
A interpretação da realidade; a visão de mundo; a práxis (prática articulada 
à teoria); a materialidade (organização dos homens em sociedade para a 
produção da vida); e a concreticidade (caráter histórico sobre a organização 
que os homens constroem através de sua história). (GASPARIN; 
PETENUCCI, 2012, p. 5). 
 

Após o conhecimento e familiarização com a Pedagogia Histórico-Crítica, fui 

desafiada novamente pela minha orientadora em utilizar os 3MP como metodologia 

das unidades didáticas desenvolvidas para aplicação na prática de ensino do estágio 

supervisionado. Aceitei o desafio, e, novamente debrucei-me no referencial teórico. 
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Chega o momento de organizar todo esse estudo e conhecimento nas unidades 

didáticas. 

Nesse sentido é que “toda investigação temática de caráter conscientizadora 

se faz pedagógica e toda autêntica educação se faz investigação do pensar” 

(FREIRE, 1987, p. 107). A abordagem temática Freireana segue três momentos. O 

estudo da realidade, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. 

Partindo do tema “brincadeiras antigas: aprendendo com o movimento” e 

após o diálogo com a professora foi definido os conteúdos que deveriam ser 

abordados nas unidades didáticas. Os conteúdos foram língua portuguesa: leitura, 

escrita e interpretação; matemática focando principalmente na tabuada do nove; em 

história abordar sobre a história do município de Bossoroca e em geografia sobre 

localização, pontos cardeais, entre outros. 

 
A escola existe, pois, para propiciar a aquisição de instrumentos que 
possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio 
acesso aos rudimentos desse saber. [...] ora, o saber sistematizado, a 
cultura erudita, e a cultura letrada. Daí que a primeira exigência seja a ler e 
escrever. [...] está aí o conteúdo fundamental da escola elementar: ler, 
escrever, contar, o rudimento das ciências naturais e das sociais. (SAVIANI, 
2013, p. 14). 
 

Com o tema e os conteúdos definidos, as unidades didáticas foram 

elaboradas a partir da Pedagogia Histórico-Crítica e a metodologia dos 3MP 

(APÊNDICE B). Foram avaliadas e aprovadas pela orientadora de estágio e pela 

regente da turma, mantendo sempre a rotina da turma no início da aula que era a 

escolha do ajudante do dia, onde o mesmo organizava o calendário e conversa 

sobre as novidades. 

Portanto as unidades didáticas respeitaram tanto a pedagogia histórico-crítica 

como os três momentos pedagógicos, mas de certa forma unificaram as mesmas 

(até pelo fato de serem semelhantes) fazendo com que as aulas tivessem fluidez, o 

que posteriormente favoreceu a participação dos alunos em aula, expondo seus 

interesses, sonhos e etc. Porque para Saviani (2013) a educação só será uma 

ferramenta de retificação da marginalidade quando colaborar para a formação de 

uma sociedade que respeite diferenças, e aceitem as individualidades, o ser humano 

único que cada pessoa é. 
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4.2 A PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA COMO PROPOSTA DE ENSINO NOS 

ANOS INICIAIS E A METODOLOGIA DOS 3MP: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA 

PRÁTICA DE ENSINO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO COM UMA TURMA DO 

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A Prática de Ensino durante o Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais 

compreendeu os dez dias mais tensos e gratificantes da minha vida, um período de 

grande aprendizagem, onde aprendi muito com os alunos e com a regente. Durante 

a docência continuei organizando a turma em semicírculo, as crianças participavam 

de todas as atividades com entusiasmo, consegui ajuda-los a entenderem os pontos 

cardeais e isso foi o mais incrível, uma experiência fantástica, pelo fato de conseguir 

ajudar na construção do conhecimento. 

Logo que comecei a “aula dos pontos cardeais”, perguntei a eles: quais as 

estratégias e instrumentos que podem ser usados, atualmente, para encontrar um 

determinado endereço ou simplesmente para não se perder em algum lugar 

desconhecido? Surgiram muitas respostas, “Histórias de que um se perdeu no 

acampamento, outro em uma viagem, falamos sobre a bússola (lembraram-se de 

filmes), do GPS” (grifo do autor). 

Depois deste primeiro momento de conversa cada um leu um pouco do texto 

“a gente precisa saber onde está” e logo fomos para o pátio para observar o sol, e 

debatermos de qual lado ele nascia. Fizemos uma brincadeira para que ficasse claro 

que não deveríamos levar em consideração o nosso braço direito para ser o leste, 

mas sim o lado em que o sol nascia (tive essa preocupação, devido ao fato de ter 

muita dificuldade quando era pequena para entender esse conteúdo). 

Trabalhamos olhando para o lado que o sol nascia e eles respondiam os 

pontos cardeais, ou com as costas para desmitificar o braço direito do leste, por que 

não precisa ser necessariamente braço direito leste; braço esquerdo oeste, e etc., 

depois voltamos para a aula conversamos sobre os pontos cardeais em relação a 

nossa sala. A turma fez as atividades, sempre conversando, perguntando, contando 

situações do dia a dia. Voltamos para o pátio para brincar do “mestre mandou”, e 

logo já estava tocando o sinal para irmos para casa, passou tão rápido aquela aula, 

sai tão satisfeita e feliz por ver que eles haviam aprendido. 
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Considero que o desafio maior durante o estágio foi colocar na prática de 

ensino, ou pelo menos, uma tentativa inicial, a Pedagogia Histórico-Crítica e a 

metodologia de ensino dos 3MP. Para compreender e dialogar com esses 

conhecimentos, após o período de observação, busquei apoio para a construção do 

planejamento das unidades didáticas em Freire (1987) quando nos diz que “toda 

investigação temática de caráter conscientizadora se faz pedagógica e toda 

autêntica educação se faz investigação do pensar” (FREIRE, 1987, p. 107) 

Após estudar a Pedagogia Histórico-Crítica e buscar outras pesquisas que a 

abordavam como prática de ensino comecei a entender como eu poderia aplicar no 

planejamento da docência durante o estágio supervisionado. Trouxe para a 

organização das unidades didáticas o que Saviani (2013) entende que deva 

constituir o seu planejamento, centrando-se na igualdade essencial entre homens, 

com a difusão de seu conteúdo vivo e atualizado, pois a educação é mediadora da 

prática social, nela os métodos de ensino seguem cinco passos: 1º: prática social; 

2º: problematização; 3º: instrumentalização; 4º: catarse; 5º: prática social 

(SAVIANI,2008). 

Saviani (2013) propõe uma sequência pedagógica para organização didática 

das aulas, onde chama de método de ensino. O seu método junto ao 3 MP proposto 

por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) foram os caminhos utilizados na prática 

de ensino do estágio supervisionado em uma turma do 3º Ano do Ensino 

Fundamental. 

As unidades didáticas foram elaboradas respeitando a rotina, enaltecendo 

seus objetivos e conteúdo. Sua sequência didática contou com a problematização 

inicial que foi realizada através de perguntas, vídeos ou trechos de textos. A partir 

dessa problematização e, consequente descoberta do conhecimento inicial dos 

alunos foi se introduzindo as outras etapas para a construção do conhecimento. 

Esse momento inicial para Saviani (2013) é de extrema importância na pedagogia 

histórico-critica. 

Na pedagogia de Paulo Freire (1987) encontramos a necessidade de o 

conteúdo ter significado ao aluno. E como fazer? Por onde começar? Partindo da 

premissa que todo o conhecimento inicial do aluno aliado à sua bagagem histórica, e 

a intenção da escola com o processo de ensino aprendizagem, se faz necessário na 

construção do conhecimento, é evidente a relevância dos interesses e necessidades 
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dos alunos, da comunidade onde a escola se encontra na sociedade na construção 

desse processo. 

Da mesma forma, a Pedagogia histórico-crítica busca valorizar os 

conhecimentos prévios dos alunos, e a partir desta informação apresentar os 

conteúdos de acordo com a sua realidade, para que o aluno se “familiarize” com os 

conceitos, logo passando para o conteúdo científico, tornando a aprendizagem 

significativa. 

Após a problematização ocorria a organização do conhecimento, neste 

momento os conteúdos ficam mais evidentes, introduzindo os textos, informações, 

reflexões que fazem parte desse processo de aprendizagem. E por último, e não 

menos importante, a aplicação do conhecimento, momento em que a criança resolve 

as questões, “monta o quebra-cabeça”, interpreta, ou seja, reconstrói o seu 

conhecimento. 

A problematização, que como o nome já diz, busca identificar problemas, e 

quais os conhecimentos necessários para resolver os mesmos. A organização do 

conhecimento, momento onde o tema é estudado, os conteúdos científicos são 

trazidos para diálogo, professor e aluno interagem, ocorre a comparação de 

conhecimentos e possibilidades para a resolução do “problema”. Os dois momentos 

primeiros aguçam a curiosidade, incentivam a busca pelo conhecimento 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNANBUCO, 2011). 

A unidade didática é finalizada com indicação dos recursos, ou seja, os 

materiais escolares e didáticos necessários, seguidos da avaliação se reflete sobre o 

que deu certo e o que se precisa melhorar. A avaliação é constituída de 

instrumentos de diagnóstico para melhorar a aprendizagem do aluno, momento que 

o professor deve estar sempre atento nos avanços e dificuldades dos alunos, se 

atualizando, lendo e buscando coisas novas. A avaliação investiga as dificuldades 

de aprendizagem, identificando as suas causas para uma melhor aprendizagem do 

aluno, tendo bem claro os objetivos para cada aula, utilizando os instrumentos 

adequados a realidade de cada aluno (LUCKESI, 2002). 

Ao refletir criticamente sobre a pedagogia histórico crítica no planejamento 

das unidades didáticas e escolha dos 3MP como metodologia de ensino, consegui 

visualizar ambas as propostas na sua elaboração e aplicação. A prática social da 

pedagogia histórico-crítica conversou com o primeiro momento dos 3MP que é a 



35 
 

 
  

problematização. Primeiro contato dos alunos com o tema a ser estudado, quais 

seus conhecimentos prévios, questionamentos realizados no sentido de motivar a 

turma a novas descobertas. 

Passado o momento das problematizações e conhecimento social do tema 

estudado, através da mediação do professor, se iniciou o segundo momento a 

contextualização dos conhecimentos, dos conteúdos. Momento da 

instrumentalização, de tomar posse dos instrumentos teóricos e práticos para 

resolver o problema. Ou seja, “o educando vai se apropriar de instrumentos culturais 

e científicos necessários para transformar, melhorar, enfim, modificar aqueles 

conhecimentos espontâneos mostrados na prática social inicial” (STEIMBACH, 

2008) 

No terceiro momento a aplicação do conhecimento, dos conteúdos, onde se 

faz presente a catarse ou aplicação do conhecimento, que é efetiva incorporação 

dos instrumentos culturais transformados agora em elementos ativos de 

transformação social (GRANSCI,1978, p. 53 apud SAVIANI, 2008, p. 57). E, por fim 

o aluno chega a prática social final que é a ação do aluno na sua realidade em 

relação ao conteúdo “vivido, problematizado, teorizado e sintetizado mentalmente” 

(STEIMBACH, 2008, p.). 

Estudar e tentar aplicar a pedagogia histórico-crítica durante a prática de 

ensino do estágio supervisionado em uma turma de 3º Ano do Ensino Fundamental 

fez com que, eu, enquanto estagiária e pesquisadora, o confronto de uma teoria com 

os saberes da docência, aqui incluídos a sondagem diagnóstica, escolha do tema, 

planejamento, docência e avaliação. A pedagogia histórico-crítica me fez entender a 

magnitude e importância que deve ser dado ao conteúdo a ser estudado e sua 

aplicação no cotidiano dos alunos (conhecimento histórico, social e cultural) 

refletidos criticamente em uma determinada comunidade escolar. Reflexões críticas 

que levam a contextualizações práticas viáveis. 

A metodologia dos três momentos pedagógicos proporcionou fluidez nas 

aulas, tornou-a desafiadora e a pedagogia histórico-crítica fez com que minha 

prática de ensino tivesse uma proposta que visou a contextualização histórica e 

crítica do conteúdo na construção do conhecimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Pedagogia Histórico-Critica é uma teoria complexa, que busca evidenciar o 

conhecimento científico dentro da escola, sendo o conteúdo sua função principal. 

Estuda-la exige paciência e persistência, pois é depois de muita leitura e reflexão 

que vamos entendendo-a. 

Ter persistência, estar decidido e seguro sobre a proposta pedagógica a ser 

aplicada na docência é de extrema importância, e que o medo da mudança não 

atrapalhe o processo. Acredito que algo novo sempre gera uma ansiedade, 

nervosismo, expectativa e consequentemente nos tira da nossa zona de conforto. 

Aprofundar os estudos em uma proposta pedagógica já pesquisada e 

aplicada em dissertações de mestrado e teses de doutorado, foi um grande desafio 

proposto durante o estágio supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

do Curso e Pedagogia. Vislumbrar outras possibilidades de organizar e sistematizar 

o planejamento com vistas em propostas pedagógicas críticas foi imprescindível 

para minha formação. Nesse sentido estudar e colocar na prática a Pedagogia 

Histórico-Crítica foi um grande desafio, um dos maiores da minha vida. 

Consegui estudar e me aprofundar na pedagogia de Demerval Saviani, 

elaborando de acordo com sua teoria as unidades didáticas juntamente com a 

metodologia dos três momentos pedagógicos e aplicando-as com a turma escolhida. 

Importante destacar que o período de sondagem diagnóstica e reuniões com a 

professora regente foram importante nesse processo de pensar o planejamento de 

ensino tendo como base teórica e pedagógica a Teoria Histórico-Crítica. 

Foram semanas de muito nervosismo, mas, principalmente de aprendizagem. 

Apesar do pouco tempo de estágio (duas semanas de docência) posso afirmar com 

certeza que a Pedagogia Histórico- Crítica juntamente com a metodologia dos três 

momentos pedagógicos foram planejados e organizados nas unidades didáticas no 

decorrer do estágio.  

Planejar a docência no estágio supervisionado nos Anos Iniciais a partir da 

Pedagogia Histórico-Crítica, foi qualificar o que a formação inicial, através de meus 

professores, quando ao iniciar o processo de planejamento da docência, precisamos 

nos apoiar em teorias ou abordagens pedagógicas que sustentem a nossa prática 

educativa. Outro aspecto a destacar, é que a escola tem que estar aberta a 



37 
 

 
  

diferentes possibilidades da docência. No meu estágio, tive total apoio da regente de 

classe e da direção em implementar uma prática a partir de uma teorização, e 

discuti-la quando da sua aplicação durante o período de observação, conhecimento 

da realidade, estudo do PPP da escola, escolha do tema do projeto de estágio e 

docência propriamente dita.  

Dito isso, é válido afirmar que é só o início de um grande trabalho que há pela 

frente enquanto Pedagoga. Pretendo continuar estudando e pesquisando a minha 

prática pedagógica, porque acredito na Pedagogia Histórico-Crítica e na metodologia 

dos três momentos pedagógicos. E pretendo continuar contribuindo com a área da 

educação continuando pesquisando e estudando esse tema. Reforço, ainda, que 

essa teoria pode transformar-se em uma proposta pedagógica a ser aplicada nas 

escolas. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente projeto faz parte do segundo estágio do curso de pedagogia-

licenciatura, que trata dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que será realizado 

na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Haideé Nascimento, 

localizada no município de Bossoroca/RS, tendo como tema central as brincadeiras 

antigas: aprendendo com o movimento. 

O Ensino fundamental, assim como a educação gratuita e de qualidade é um 

direito de todos, e a sua oferta é dever do Estado e da família. A educação é 

essencial para o desenvolvimento pessoal, para a formação de um cidadão reflexivo 

e crítico, capaz de ler e interpretar o mundo ao seu redor, respeitando as 

especificidades de cada um. 

O Ensino Fundamental divide-se em anos iniciais e anos finais, sendo que os 

anos iniciais compreendem do primeiro ao quinto ano. As crianças estão na fase das 

operações concretas, e as brincadeiras antigas auxiliam na interação entre as 

crianças, no desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social, estimula a 

cooperação, compartilhamento, comunicação, pois as brincadeiras assim como “os 

jogos não são apenas uma forma de entretenimento para gastar energias das 

crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. 

(PIAGET, 1974).  

Logo as brincadeiras e os jogos são uma grande ferramenta que nos auxiliam 

nas aulas, no processo de ensino-aprendizagem, por que através das brincadeiras 

as crianças aprendem com prazer, com entusiasmo, elas interagem com os colegas, 

refletem e aprendem de forma divertida, isso significa que a criança brinca, pensa, 

compreende e reconstrói o seu conhecimento. 

O Referencial teórico desse projeto de estágio busca trazer para discussão a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Diretriz Curricular Nacional, Base Nacional 

Curricular Comum, o currículo nos Anos Iniciais na perspectiva do ensino e 

aprendizagem, perspectivas metodológicas no ensino dos anos iniciais, avaliação 

nos anos iniciais, as brincadeiras populares e o movimento. 

A metodologia abordará os conteúdos, sequência didática e rotinas que serão 

propostas na docência, avaliação buscará explicar como ocorrerá esse processo no 

decorrer do estágio. O cronograma apresentará toda a organização e 

implementação do estágio e os apêndices o planejamento das unidades didáticas.  
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2 OBJETIVOS 

 

Este projeto divide-se em objeto geral e objetivos específicos. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Consolidar a prática docente nos anos iniciais do Ensino fundamental através 

do estágio supervisionado, proporcionando a elaboração e o desenvolvimento de 

projeto de ensino, de modo interdisciplinar tendo como tema as brincadeiras antigas: 

aprendendo com o movimento. 

 

2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Conhecer e participar da rotina pedagógica de turma dos Anos Iniciais;  

b) Observar a prática pedagógica da professora e seu relacionamento 

com o aluno no processo de ensinar e aprender; 

c) Planejar e dirigir situações de ensino-aprendizagem na turma de 

estágio, visando o desenvolvimento integral das crianças nos seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social. 

d) Socializar as atividades desenvolvidas no período de docência; 

e) Resgatar as brincadeiras antigas; 

f) Estimular o movimento nas crianças. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O estágio curricular supervisionado é entendido como um ato educativo 

complementar à formação profissional e prevê trabalhos que envolvem a 

observação, à docência e a participação nos processos de gestão. 

A docência nos Anos Iniciais, primeira etapa da Educação Básica, será 

realizada na turma do terceiro ano, da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Professora Haideé Nascimento na cidade de Bossoroca /RS, no período de 

dezesseis de setembro à primeiro de novembro de 2019. Dentre as diversas 

atividades do Estágio, encontra-se a observação no contexto da escola e da sala de 

aula, o planejamento do estágio, à docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, a elaboração do relatório de estágio e o seminário socializador das 

práticas de estágio, totalizando 135 horas.  

O tema do Projeto de Estágio brincadeiras antigas: aprendendo com o 

movimento, foi devidamente escolhido por meio de diálogos com a professora 

regente da turma que possui um Plano de Estudos que deve ser trabalhado com a 

turma. Este assunto é de grande importância para o Ensino Fundamental, pois 

resgatar as brincadeiras antigas nos faz refletir sobre o passado e estimular o 

movimento através delas se torna essencial para a vida das crianças. 
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4 OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

4.1 LEIS QUE REGULAMENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010, fixa Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, que se 

articulam com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a educação básica. 

Aplicando-se a todas as modalidades de ensino fundamental, ou seja, educação do 

campo, educação escolar indígena e a educação escolar quilombola. A escola deve 

ter como finalidade educar para a cidadania, para a formação de um cidadão, que 

saiba viver em sociedade, tendo acesso a todos os conhecimentos que são 

imprescindíveis para a vida social. 

Além da qualidade do ensino fundamental deve-se pensar na aplicabilidade 

daquele conhecimento no dia-a-dia do aluno, ou seja, a qualidade social que 

também é um direito humano. A educação de qualidade, como um direito 

fundamental, é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. Relevante, isto é, 

importante que a criança aprenda e construa, pertinência é o que faz parte do 

contexto social da criança, logo a equitativa é a equidade entre os deferentes 

desenvolvimentos, sempre buscando a evolução da criança. Ou seja, quanto mais 

desfavorecido for o entorno da criança, mais a escola deve oferecer oportunidades 

de conhecimento para esse aluno. O acesso à educação está garantido por lei par 

todos, a escola deve trabalhar para acabar com as evasões e com o insucesso 

dentro dela. 

“Os sistemas de ensino e as escolas adotarão, como norteadores das 

políticas educativas e das ações pedagógicas, os seguintes princípios” éticos, 

políticos e estéticos. Os éticos tratam das questões da convivência, os políticos 

como o nome já dizem das questões políticas, dos direitos e dos deveres, e os 

estéticos que trata das diferentes culturas e as possibilidades de convivência, de 

relacionamento entre os diferentes. 

A matricula no ensino fundamental é obrigatória para crianças com seis anos 

de idade completo até dia trinta e um de março. O currículo do ensino fundamental 

busca articular os conhecimentos construídos historicamente e socialmente com os 

conhecimentos científicos, para que o aluno construa ou reconstrua o seu 
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conhecimento, aprendendo também sobre valores e atitudes, construindo assim sua 

identidade. 

 
O currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental deve 
abranger, obrigatoriamente, conforme o art. 26 da Lei no 9.394/96, o estudo 
da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo físico e 
natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil, bem 
como o ensino da Arte, a Educação Física e o Ensino Religioso. (BRASIL, 
2010, p. 67). A Educação Física, componente obrigatório do currículo do 
Ensino Fundamental, integra a proposta político-pedagógica da escola e 
será facultativa ao aluno apenas nas circunstâncias previstas no § 3o do art. 
26 da Lei no 9.394/96. (BRASIL, 2010, p.). 

 

A educação de qualidade é um direito de todos, sendo dever do estado e da 

família garanti-la, tendo como finalidade o desenvolvimento do aluno para que o 

mesmo se torne um cidadão crítico reflexivo. 

 
[..] na redação dada pela Lei no 11.274/2006, determina que “o ensino 
fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 
pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a 
formação básica do cidadão, mediante: 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social”. 
(BRASIL, 2017, P. 2) 
No âmbito da BNCC, competência é definida como a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas 
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 
do trabalho. (BRASIL, 2017, p. 4) 
 

A Resolução CNP/ CP Nº 2, de dezembro de 2017 estabelece e guia a 

implementação da Base Nacional Comum Curricular. Segundo a BNCC os 

estudantes devem valorizar os conhecimentos histórico construídos socialmente 

para compreender melhor a atualidades, refletindo sobre a história, e construindo um 

mundo melhor. Correr atrás do que lhe estimula, do que tem interesse em saber, 

refletir, comparar, experimentar. Respeitar todas as manifestações culturais, 

expressando-se de várias formas, fazendo com que todas a sua volta o 

compreendam. 

Os alunos devem sempre buscar o conhecimento, as informações, refletirem 

sobre as mesmas, dialogar, interagir e assim aprender, construir seu conhecimento 
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através da troca de ideias, brincando e estudando coletivamente e assim 

transformando-se em um cidadão empático, mas também autônomo. 

 

4.2 O CURRÍCULO NA NOS ANOS INICIAIS NA PERSPECTIVA DO ENSINO E 

APRENDIZAGEM  

 

Segundo Piaget é através da construção e reconstrução do seu próprio 

pensamento que a criança aprende, assimilando e acomodando as informações 

(PORTAL EDUCAÇÃO, 2013). Os Anos Iniciais, a partir da teoria de aprendizagem 

de Piaget a criança se encontra no estágio conceptual (de sete aos onze anos) 

ainda está na fase do eu, o que dificulta a criança se colocar no lugar do outro, o 

pensamento prevalece mais ligado as acomodações do que assimilações. No 

estágio das operações finais (a partir dos onze anos) é uma fase de intervalo de 

mudanças, onde o indivíduo cria e recria ideias e hipóteses.    

Respeitar os estágios do desenvolvimento, fazendo atividades adequadas de 

acordo com os mesmos facilita a concretização de uma das principais bandeiras da 

educação que é estimular as crianças a se tornarem indivíduos reflexivos e 

conscientes. Sem deixar de lado os conteúdos científicos que fazem muita diferença 

na construção deste mesmo cidadão, que será capaz de mudar a sua realidade, ou 

seja, visando sempre o seu pleno desenvolvimento. 

Já segundo Vygotsky (1998), a criança aprende através da interação social e 

com o meio, ou seja, através do convívio, do diálogo e da troca de ideias dentro de 

sua zona de desenvolvimento proximal que fica entre o que a criança sabe, ou seja, 

o real e o que a criança é capaz de fazer e aprender que é o seu potencial.  

 

4.3 PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DOS ANOS INICIAIS 

 

A metodologia das aulas será realizada através dos três momentos 

pedagógicos, ou seja, a problematização, a organização do conhecimento e a 

aplicação do conhecimento. Segundo MUENCHEN (2009), os três momentos 

pedagógicos são considerados uma proposta metodológica que relaciona o 

conhecimento científico com o cotidiano. A problematização busca saber o que os 

alunos sabem sobre o tema, ou assunto, partindo sempre da realidade do aluno, 
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logo conhecendo o que os mesmos pensam, e aguçando cada vez mais o seu 

interesse e curiosidade sobre o que o aluno ainda não sabe sobre o assunto. 

A organização do conhecimento é o momento onde o tema é estudado, e que 

professor e aluno interajam, comparação de conhecimento e possibilidades para a 

resolução do “problema”. 

A aplicação do conhecimento é a ligação dos três momentos, é o 

conhecimento construído, conhecimento reconstruído, é o que a criança conseguiu 

aprender durante o processo. (MUENCHEN, 2009) 

 

4.4 AVALIAÇÃO NOS ANOS INICIAIS 

 

Quem nunca teve ou tem dúvida em relação à avaliação, eu particularmente 

tenho muitas, e tive e tenho ainda dificuldade em descrever a avaliação, e nos 

primeiros planos de aula sempre procurei na internet, porém sem entender o 

verdadeiro significado ou o “para quê”. E é essa avaliação que acontece nas escolas 

na maioria das vezes exclui ou separa os alunos, ou simplesmente “mede” o 

conhecimento do aluno, classifica-os. 

Essas avaliações apenas classificam os alunos, porém não mostram o que 

eles aprenderam. Para Luckesi (2002), para uma “real” avaliação, ela deve fazer 

parte de um conjunto pedagógico que é composto pelo planejamento, execução e 

avaliação, pois o planejamento garante a definição, a configuração para o caminho 

da aprendizagem, que é mediada pela execução, como foi realizado e a avaliação 

que é uma auxiliar de acompanhamento, que deve responder a seguinte pergunta: o 

que eu planejei, o que eu executei, está produzindo resultado planejado? 

A avaliação é um suporte para a aprendizagem, avaliar é o componente que 

permite um diagnóstico ou acompanhamento. Para Jussara Hoffmann (2000) avaliar 

é estar preocupado com o processo de aprendizagem. O processo de construção da 

aprendizagem do aluno, a compreensão de como esse aluno aprende ou não 

aprende. Se avaliação não for vista assim ela acaba perdendo seu significado e 

objetivo essencial que é a aprendizagem. 

Perdendo seu significado essencial ela acaba cindo na mesmice do 

tradicional, de somente classificar os alunos, o que acaba prejudicando na 

aprendizagem dos alunos, pois eles acabam decorando somente para a prova os 
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conteúdos que iram “cair” na prova e depois esquecem, pois não aprenderam, 

apenas decoraram. (HOFFMANN,2000). 

O professor deve respeitar o tempo dos alunos, tendo um olhar diferenciado e 

singular para cada aluno. Observando e anotando diariamente cada evolução do 

aluno, o seu desenvolvimento no dia-a-dia. Dialogando e respeitando a sua 

bagagem histórica e cultural, ou seja, respeitando o que ele já sabe, os seus 

conhecimentos. 

A avaliação é constituída de instrumentos de diagnostico para melhorar a 

aprendizagem do aluno, estudando o que o que é avaliação, por que o professor 

deve estar sempre estudando, se atualizando, lendo e buscando coisas novas, 

aprendendo como praticar, como avaliar, investigando as dificuldades de 

aprendizagem, identificando as suas causas para uma melhor aprendizagem do 

aluno, tendo bem claro os objetivos para cada aula, utilizando os instrumentos 

adequados a realidade de cada aluno. (LUCKESI,2002). 

A avaliação é um processo continuo, deve ser realizada todo dia, com um 

diário anotando cada evolução, as dificuldades, anotando o que dá certo, o que 

funciona para cada aluno e para a turma em si, analisando se o resultado está de 

acordo com o planejamento, planejando cada aula de acordo com a evolução e 

desenvolvimento de cada um e da turma. 

 

4.5 BRINCADEIRAS ANTIGAS: APRENDENDO COM O MOVIMENTO 

 

As brincadeiras populares estão sendo esquecidas pela nova geração e 

resgata-las é de extrema importância, pois o brincar faz parte do desenvolvimento e 

aprendizagem das nossas crianças. 

 
[...] enquanto a aprendizagem é apropriação e internalização de signos e 
instrumentos num contexto de interação, o brincar é apropriação ativa da 
realidade por meio da representação; a brincadeira é, por conseguinte, uma 
atividade análoga à aprendizagem. (FORTUNA, 2000, p.06). 
 

Através do brincar a criança aprende a se descobrir no mundo, além de 

ajudar no processo de socialização, estimulando o vínculo com os professores e 

colegas. Trazendo alegria e divertimento, estimulando o desenvolvimento emocional 

cognitivo e físico. Para Vygotsky (1998) o brinquedo é um meio da criança passar a 

linha da realidade para o mundo da imaginação, fazendo com que ela atue em 
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diferentes situações do cotidiano, construindo soluções no seu imaginário, que 

depois poderá usar no seu dia-a-dia. 

É no brincar que a criança aprende com mais facilidade, pois ela aprende com 

prazer e tudo o que a gente faz por que gosta dá mais resultado, auxiliando para que 

a criança construa a sua identidade. Promove a criatividade, criticidade e 

imaginação, pois para criar é muito simples, não precisa de brinquedo caro, ela só 

precisa ser deixada livre para escolher com o que quer brincar, ou melhor no que ela 

quer se transformar, em que personagem ela quer representar, o que ela quer 

expressar ou contar, pois é através do movimento, do brincar que a criança se 

expressa. (BRASIL,1998). 

O brincar ajuda a trabalhar e estabelecer regras e limites, o que importante 

para as crianças aprenderem desde cedo a esperar a sua vez, ficar na fila quando 

preciso, para quando se tornarem adultos saibam esperar com paciência em um 

banco ou mercado, por exemplo, a ouvir quando o colega está falando. Promove o 

autocontrole, a cooperação e negociação, que são peças chaves para se tornar um 

cidadão consciente de seus direitos e deveres. 

O raciocínio lógico e a atenção, que são fundamentais na vida escolar, junto 

com a alfabetização que será o próximo passo da criança, podem ser trabalhados e 

estimulados através das brincadeiras lúdicas, qualificando as crianças em pessoas 

autônomas e capazes de aplicar seus conhecimentos no dia a dia. 

Outro aspecto é que brincando as crianças a administrarem suas decepções 

e a enfrentar as adversidades, pois elas devem aprender que nem sempre se ganha 

e nem sempre se perde, mas que sempre é possível ambas as alternativas, e 

quanto mais cedo ela aprender, menos ela sofrerá. Ensinar as crianças a 

respeitarem e a ouvirem, fazendo com que entendam que cada um tem vez e voz, a 

principalmente a respeitar uns aos outros e suas diferenças, ajudando a manter em 

ordem saúde emocional dos pequenos, estimulando assim a serem crianças que se 

tornem cidadãos críticos e reflexivos capazes de mudar a sua realidade, o seu 

cotidiano, respeitando a especificidade de cada pessoa. (BRASIL,1998). 

 
O mais prolífico efeito da atividade lúdica é indireto: desenvolve os 
mecanismos indispensáveis à aprendizagem em geral, inclusive de 
conteúdos. Como se vê, é mais amplo do que ensinar conteúdos, com a 
vantagem de oportunizar o desenvolvimento intelectual e afetivo através da 
ação e da imaginação de modo a criticar, selecionar e mesmo construir os 
próprios conteúdos. Ao professor o jogo ensina como seu aluno aprende, se 
relaciona, levanta hipóteses, se expressa - é um manancial de informações 
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sobre a vida intelectual, social e afetiva de quem aprende. (FORTUNA, 
2000, p. 10). 
 

Tudo o que é estimulado e ensinado de forma significativa, principalmente 

através da brincadeira que ela experiência e vivencia faz com que a criança leve 

para a vida, ou seja, guarda, assimila com muita facilidade, fazendo com que ela 

pratique não só na escola, mas também em casa, transmitindo os conhecimentos 

para os familiares e na sociedade em geral. (FORTUNA, 2000). 

Pois “é somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser 

criativo e utilizar sua personalidade integral, e somente sendo criativo pode descobrir 

seu eu” (WINNICOTT, 1976, p.80 apud FORTUNA, 2000, p. 8). 
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5 METODOLOGIA 

 

As aulas serão ministradas do dia vinte e um a primeiro de novembro de dois 

mil e dezenove, abordando a temática brincadeiras antigas: aprendendo com o 

movimento, através da estratégia metodológica dos três momentos pedagógicos, ou 

seja, através da problematização, da organização do conhecimento e da aplicação 

do conhecimento. 

A avaliação será feita diariamente através da observação, além do diálogo 

com as crianças, a fim de buscar a aperfeiçoar as aulas de acordo com os 

interesses dos alunos, sem deixar os conteúdos e objetivos de lado. 

 

5.1 CONTEÚDOS 

 

Os conteúdos dividem-se em conceituais, atitudinais e procedimentais, segundo 

Zabala (1998): 

- Os conteúdos conceituais constituem-se aqueles conteúdos mais ligados a 

conceito, símbolos, promovendo a ressignificação do real.  

- Os conceitos atitudinais rementem a valores, formação de atitudes. 

- Os procedimentais é o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, os alunos 

confrontam as novas informações com o seu conhecimento e assim criam 

ferramentas para resolver os problemas e assim reconstruir o seu conhecimento. 

- Os conteúdos a serem trabalhados são: 

 

 Leitura; 

 Escrita; 

 Interpretação de texto. 

 As quatro operações matemáticas, com foco na tabuada do sete; 

 Substantivo; 

 Advérbios; 

 
5.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
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 Organização do calendário e o ajudante do dia. 

 Correção do tema. 

 Texto 

 Leitura  

 Operações matemáticas. 

 15h recreio. 

A rotina é de extrema importância para que as crianças aprendam sobre 

horários, pois a rotina organiza o tempo deles na escola. 

Durante a docência eu seguirei a rotina já estabelecida pela professora 

regente sendo que no primeiro momento farei a organização do calendário, e o 

ajudante do dia, dialogo sobre o final de semana ou a aula anterior, logo a 

problematização dos conteúdos, depois organização do conhecimento e para 

finalizar a aplicação do conhecimento. 

 

5.3 RECURSOS 

 

 Caderno; 

 Caneta; 

 Folha de ofício; 
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6 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da Docência junto às crianças compreenderá o envolvimento do 

alunado com as atividades propostas no período do estágio curricular, a fim de 

buscar a aperfeiçoar as aulas de acordo com os interesses dos alunos, sem deixar 

os conteúdos e objetivos de lado. 
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7 CRONOGRAMA 

 

Quadro 1- Cronograma 

 

 AGO SET OUT NOV DEZ 

Definição e contato com 

a escola de estágio 
X    

 

Elaboração de Termo 

de Compromisso de 

estágio 

X    

 

Definição do tema do 

estágio 
X    

 

Revisão inicial de 

literatura 
X X X X 

 

Orientações para o 

processo de elaboração 

do projeto 

X X   

 

Observação em sala de 

aula 
X X   

 

Oficinas de Ensino X X X   

Elaboração do Projeto e 

Planos de Aula 
X X   

 

Docência nos Anos 

Iniciais 
  X  

 

Orientações para a 

elaboração do Relatório 
  X X 

 

Construção do Relatório   X X  

Seminário de Estágio e 

entrega do Relatório de 

Estágio. 

   X 

 

X 

 
Fonte: Autor (2019) 
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APÊNDICE B – Unidades Didáticas 

 
PLANOS DE AULA 

 
Aula Nº 1 

Dia: 21.10.2019 
Turma:3º ano ensino fundamental 
Duração da aula:4h 
 
Tema: Brincadeiras Antigas  
 

Objetivos específicos:  

 Estimular a curiosidade sobre as brincadeiras antigas; 

 Desenvolver a linguagem escrita; 

 Aguçar a leitura; 

 Estimar e investigar distâncias e localizações.  

 Desenvolver o raciocínio lógico.  

 

Conteúdos (Atitudinais, procedimentais e Conceituais):  

 Leitura e interpretação; 

 Escrita; 

 Localização; 

 Cálculos; 

 

Sequência Didática:  

1º Momento: problematização do tema e apresentação dos conteúdos 

 Conversa de como foi o final de semana. 

 Dialogar sobre as brincadeiras antigas, (quais eles conhecem, quais eles 

brincam, as suas preferidas) 

 

2º Momento: contextualização do conhecimento, dos conteúdos:  

 Texto  

TROCA DE SEGREDOS 

Ronaldo Simões Coelho 

 

 Vovô chega com um pacote e não o larga para nada. 
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- Vovô, que embrulho é esse? 

- Isso não é um embrulho. É meu cofre, onde guardo os meus segredos. 

Vovô abre seu embrulho e vai retirando as coisas que estão lá dentro. 

Vai me mostrando coisas que guarda a vida toda: uma coleção de tampinhas 

de cervejas, um álbum de figurinhas do Carlitos, uma coleção de do Tico-Tico, dois 

times de futebol de botão com goleiros feitos de caixinhas de fósforo, uma porção de 

piões, ferrinhos de jogar finca, um carrinho movido a corda e que não cai da mesa, 

um tabuleiro de damas e um jogo de xadrez, além de outras coisas mais. 

Não vejo nenhum segredo em nada daquilo. Para mim são lembranças do 

seu tempo de menino. 

Fico meio sem graça. Coleções eu também tenho. É verdade que nunca soltei 

papagaio, nem nunca joguei futebol de botão, assim como ignoro como se joga pião 

e diabolô. 

Depois de algum tempo eu convido o vovô para jogar videogame. Coitado, 

nunca vi ninguém mais sem jeito. Não consegue fazer nenhum ponto. Parece que 

não entende as regras do brinquedo. 

Ele se cansa de me ver jogar e me convida para brincar de pião. 

Me entrega o pião e fico sem saber o que fazer. 

Ele pega outro pião, passa a fieira em volta dele, faz um gesto rápido com a 

mão e o pião está ali rodando, rodando. Já preparou outro e logo outro e três piões 

juntos se movimentam. 

Na hora de ir embora, ele me pede emprestado o videogame e eu lhe digo: 

- Pode levar, mas deixe uns de seus piões comigo. 

Ele me entrega todos e eu fico horas treinando. 

Passam-se os dias. Fico sabendo que vovô está ganhando disparado de seus 

amigos no videogame. Ele ainda não sabe que na próxima semana vai haver um 

campeonato de pião na escola e eu sou o favorito, pois descobri todos os segredos 

do pião. 

3º Momento: aplicação do conhecimento, dos conteúdos: 

 Leitura interativa; 

  Reflexão sobre o texto. Sobre o que a história fala quem está contando a 

história, qual é o gênero textual, se tem alguma palavra que eles não 

conhecem, ou desconheçam o significado (caso tenha, escrever no quadro e 
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pedir para que eles pesquisem no dicionário) 

 Pedir para que os alunos pintem no texto os brinquedos e brincadeiras de 

verdes as que eles conhecem e de vermelho as que desconhecem. 

 Responder as perguntas: 

Quem está contando a história? 

Qual foi o resultado da troca de segredos entre o menino e o avô? 

 Identifique a quem se refere as palavras destacadas: 

- vovô chega com um pacote e não o larga. 

Não larga o quê? 

-Para mim, são lembranças de seu tempo. 

Mim, quem? 

Seu, de quem? 

 Desenho quadriculado: 

 

 Desafios matemáticos: 

- Sandra tem um aquário com 7 peixes. O pai de Sandra trouxe mais 5 peixes, com 

quantos peixes Sandra ficou? 

- Lia e Artur colecionam selos. Lia tem 32 selos e Artur tem 28, quantos selos Lia 

tem a mais que Artur? 

-André começou um jogo com 20 figurinhas, mas, depois de algumas rodadas, 
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perdeu 6 figurinhas. Com quantas figurinhas André ficou? 

- Marcos dividiu igualmente 12 flores em três vasos. Quantas flores ficou em cada 

vaso?  

- Fábio coleciona dinossauros. Ele tem 12 dinossauros, que ficam arrumados em 

uma prateleira. No dia de seu aniversário, Fábio ganhou 3 dinossauros. Quantos 

dinossauros Fábio tem depois de seu aniversário? 

 

4º Momento: finalização, retomada do que foi proposto e desenvolvido  

 Tema de casa: Solicitar que eles pesquisem com a família quais eram as 

suas brincadeiras favoritas. 

 Fazer uma lista das brincadeiras. 

 

Recursos:  

 Lápis; 

 Lápis de cor; 

 Caderno; 

 

Avaliação: 

A avaliação será feita através da participação das crianças nas atividades 

propostas. 

 

Aula Nº 2 
  

Dia: 22.10.19 
Turma: 3º ano Ensino Fundamental  
Duração da aula: 4h 
Tema: Brincadeiras Antigas  
 
Objetivos Específicos: 

 Aguçar a imaginação; 

 Estimular a linguagem oral e escrita. 

 Desenvolver a união e a cooperação; 

 Conhecer a tabuada do sete. 

Conteúdos (Atitudinais, procedimentais e Conceituais):  

 Tabuada; 
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 Pintura; 

 Produção textual; 

Sequência Didática: 

 Socialização das pesquisas. 

1º momento: Problematização do tema e apresentação dos conteúdos. 

 O que eles veem na imagem? Que brincadeira é essa? Quais as habilidades 

devem ter para brincar de esconde-esconde? 

2º momento: contextualização do conhecimento, dos conteúdos. 

 Analisar o desenho, refletindo em que locais são mais adequados para 

brincar. 

 A partir da imagem a baixo, serão solicitados que os alunos criem um 

história (com começo, meio e fim) 

3º momento: aplicação do conhecimento, dos conteúdos. 

 Pinte e crie uma linda história deste desenho: 

 

Gincana das quatro operações matemáticas, com a roleta matemática 

A turma será dividida em dois grupos, um participante por vez movimentará a roleta 

e em seguida escreverá e resolverá (coma ajuda do seu grupo) a operação no 

quadro (o quadro ficará dividido em grupo A e B), depois que todos os participantes 

fizerem esse processo, será feita a correção das operações. 

4º momento: Finalização, retomada do que foi proposto e desenvolvido. 

Recursos:  

 Roleta matemática. 

 Folha de ofício; 
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 Lápis de cor; 

Avaliação: 

A avaliação será feita através da participação das crianças nas atividades 

propostas. 

 

Aula Nº 3 
 
Dia: 23.10.19 
Turma: 3º ano Ensino Fundamental 
Duração da aula:4h  
Tema: pontos cardeais  
 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer e identificar os pontos cardeais; 

 Interpretar os comandos; 

 Estimular a escuta; 

 Aguçar a atenção; 

 Compreender a tabuada do sete. 
 
Conteúdos (Atitudinais, procedimentais e Conceituais): 

 Localização; 

 Corpo e movimento; 
 
Sequência Didática: 
 
1º momento: problematização do tema e apresentação dos conteúdos. 
  

 Quais a estratégias e instrumentos usados atualmente para encontrar 
determinado endereço ou simplesmente para não se perder em algum lugar 
desconhecido por você? 

 Vocês já ouviram falar em pontos cardeais? O que é? serve para quê? 
 

2º momento: Contextualização do conhecimento, dos conteúdos. 
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3º momento: Aplicação do conhecimento, dos conteúdos. 
 
Reflexão e dialogo sobre o texto. 
Perguntas: 
- Qual lado o sol nasce? 
- Qual lado o sol se põe? 
- Quais são os pontos cardeais? 
- para que servem os pontos cardeais? 
 

Desenhe seguindo as pistas: 

 Desenhe um sol do lado leste; 

 Desenhe uma árvore do lado oeste; 

 Desenhe montanhas no sul da casa; 

 Desenhe uma criança em direção norte da casa, 
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 Calculando com a tabuada colorida do sete. 
Será sorteado várias operações do sete, e com a tabuada colorida cada aluno fará a 
sua conta. Escrevendo a operação e o seu resultado no caderno.  
 

 Brincadeira o mestre mandou:  
Este jogo é ideal para fazer com crianças a partir de quatro anos. Uma das 

crianças, ou o adulto que participa, é o mestre e vai dar ordens sempre com a frase 
'o mestre mandou' antes de cada ordem. Quem não conseguir realizar a tarefa tem 
que 'pagar uma prenda' escolhida pelo mestre. 
 
4º momento: Finalização, retomada do que foi proposto e desenvolvido. 
 
Recursos:  

 Tabuada colorida. 
 

Avaliação:  

A avaliação será feita através da participação das crianças nas 

atividades propostas. 

 
Aula Nº 4 

 
Dia: 24.10.19 
Turma: 3º ano Ensino Fundamental 
Duração da aula: 4h 
Tema: Pontos turísticos da Bossoroca.  
 
Objetivos Específicos: 

 Conhecer os pontos turísticos da Bossoroca; 

 Praticar os cálculos de multiplicação. 

 Desenvolver a coordenação motora; 

 Estimular a leitura. 
 
Conteúdos (Atitudinais, procedimentais e Conceituais): 



66 
 

 
  

 
Sequência Didática: 
 
1º momento: problematização do tema e apresentação dos conteúdos. 
 

 O que são pontos turísticos? Quais vocês já visitaram? Qual é o mais 
interessante para vocês?  

 
2º momento: contextualização do conhecimento, dos conteúdos. 
 

 Slide dos pontos turísticos da Bossoroca; 

 Leitura dos slides; 
 
3º momento: Aplicação do conhecimento, dos conteúdos.  
 

 Reflexão da localização dos pontos turísticos em relação a escola. 

 Quis: Jogo de perguntas sobre os pontos turísticos; 

 Se for possível um passeio no museu municipal. 

 Fazer um painel com recortes e desenhos sobre os pontos turísticos. 

 Fazer os cálculos e pintar de acordo com as respostas, encontrando assim o 
desenho oculto. 
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4º momento: finalização, retomada do que foi proposto e desenvolvido. 
 
Recursos:  

 Revistas; 

 Papel pardo; 

 Tesoura; 

 Folha de ofício; 
 

Avaliação: A avaliação será feita através da participação das crianças nas 

atividades propostas. 

 
Aula Nº 5: 

 
Dia: 25. 10. 19 
Turma: 3º ano Ensino Fundamental 
Duração da aula:4h 
Tema: Brincadeira antiga: Barquinho de papel. 
 
Objetivos Específicos:  

 Desenvolver a atenção e concentração. 

 Estimular a motricidade. 

 Aguçar a oralidade. 

 Promover a escrita; 
 
Conteúdos (Atitudinais, procedimentais e Conceituais): 

 Motricidade; 

 Oralidade; 

 Escrita. 
 
Sequência Didática: 
 
1º momento: problematização do tema e apresentação dos conteúdos. 
  
2º momento: contextualização do conhecimento, dos conteúdos.  

 Contar a História meu barquinho de papel.  
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3º momento: aplicação do conhecimento, dos conteúdos. 
 

 Solicitar que eles cantem a música borboletinha, depois cantar a música A 
CASA de Vinicius de Morais, logo marcha soldado, quando construir o barco 
seguir as orientações da história. 

 Reflexão da história. 

 Copiar somente a história; 

 Ler a história. 

 Solicitar que eles criem um novo fim para a história, imaginando se fosse 
aqui em Bossoroca. 

 Fazer animais de dobradura e decorar. 

 Jogar o dominó matemático. 
 
4º momento: finalização, retomada do que foi proposto e desenvolvido. 
 
Recursos:  

 Dominó matemático; 

 Folhas para as dobraduras;  
 

Avaliação: A avaliação será feita através da participação das crianças nas 

atividades propostas. 

 
Aula Nº 6 
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Dia: 28.10.19 
Turma: 3º ano Ensino Fundamental 
Duração da aula: 4h 
Tema: brincadeiras antigas. 
 
Objetivos Específicos:  

 Estimular a imaginação; 

 Desenvolver a linguagem escrita e oral; 

 Aguçar o raciocínio rápido; 
 
Conteúdos (Atitudinais, procedimentais e Conceituais): 

 Produção textual 

 Raciocínio; 

 Cálculos; 
 
Sequência Didática:  
 
1º momento: Problematização do tema e apresentação dos conteúdos. 
 

 Conversa sobre o final de semana. 
 

2º momento: contextualização do conhecimento, dos conteúdos. 
3º momento: Aplicação do conhecimento, dos conteúdos. 

 História maluca: Produção de texto, caixa maluca (várias palavras 
(brincadeiras, animais, objetos) dentro da caixa, as crianças vão tirando, 
lendo e criando uma história maluca.) 

 Ilustrar o final da história. 
 

 Bingo matemático: os alunos ficaram com cartelas de bingo que será 
somente o resultado das operações e eu sortearei as operações e quem 
conseguir preencher sua cartela primeiro, grita bingo. 

 

 Desafios matemáticos: 
 

- Luciana está lendo um livro que tem 57 páginas. Até agora ela já leu 45 
páginas. Quantas páginas faltam para Luciana terminar de ler esse livro? 
 
- Gustavo adora cachorro. Ele tem 15 ossos para distribuir entre seus 3 
cachorrinhos. Todos receberão a mesma quantidade de ossos, quantos ossos 
cada cachorrinho receberá? 
 
- Na escola em que Camila estuda há uma horta com 3canteiros. Neste mês 
serão plantadas 24 mudas de couve. As mudas serão repartidas igualmente 
entre os canteiros. Quantas mudas serão plantadas em cada canteiro?  
4º momento: Finalização, retomada do que foi proposto e desenvolvido. 
 
Recursos: 

 Caixa mágica. 

 Recortes de revistas. 



70 
 

 
  

 Bingo. 
 
 Avaliação: A avaliação será feita através da participação das crianças nas atividades 
propostas. 
 

Aula Nº 7 
Dia: 29.10.19 
Turma: 3º ano Ensino Fundamental 
Duração: 4h 
Tema: Brincadeiras antigas: Peteca  
 
Objetivos específicos:  

 Conhecer a peteca. 

 Estimular a motricidade. 

 Aguçar a criatividade; 
  

Conteúdos: 

 Leitura; 

 Escrita; 

 Rima; 
Sequencia didática: 
 
1º momento: Problematização do tema e apresentação dos conteúdos. 
  

 O que é uma peteca? 

 Como ele é feita 
2º momento: contextualização do conhecimento, dos conteúdos. 

 Conversar sobre a peteca.  

 Poema: Peteca Sapeca de Rosa Righetto 
 
Pula Peteca Sapeca Moleca 
Salta de Mão Em Mão 
Bate Rebate Peteca de Pena 
Pena de Ganso Pena De Pato 
 
Brinca A Criançada De Peteca Na Rua 
No Bate Rebate Saltita Bem Alto 
Pula Que Pula Chegando À Lua 
Peteca Moleca Sobe E Desce Num Salto 
 
Peteca É de Pena Leve E Colorida 
Junta Que Junta Brincam Sem Parar 
Brinquedo Gostoso Salta Sapeca 
Pula Que Pula No Ar Sem Parar 
 
Bate Rebate Peteca de Pena 
Brinca Que Brinca Sempre Empata 
Bate Pra Cá Rebate Pra Lá 
Nem Ganha Nem Perde Esse É O Barato 
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3º momento: Aplicação do conhecimento, dos conteúdos. 
 

 Leitura do poema; 

 Construção de frases que rimam. 

 Desafios da roleta matemática. 

 Construção da peteca em E.V.A 
Recursos: 

 Roleta matemática; 

 E.V.A 
 
Avaliação: A avaliação será feita através da participação das crianças nas atividades 
propostas. 

 
Aula Nº8 

 
Dia: 30.10.19 
Turma: 3º Ensino Fundamental  
Duração da aula: 4h 
Tema: Brincadeiras antigas: Pular corda.  
 

Objetivos Específicos: 

 Instigar o desenvolvimento da descrição sobre as coisas. 

 Estimular a escrita. 

 Desenvolver a atenção. 

 Aguçar a concentração; 
 
Conteúdos (Atitudinais, procedimentais e Conceituais): 

 Produção textual; 

 Caça- palavras; 
 
Sequência Didática:  
 
1º momento: problematização do tema e apresentação dos conteúdos. 
  
2º momento: contextualização do conhecimento, dos conteúdos e aplicação do 
conhecimento, dos conteúdos. 
 

 Solicitar que os alunos criem uma história descrevendo sobre a brincadeira 
de pular corda, explicando suas regras ou modo de brincar. 

 Caça palavras: 
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 Brincar de pular corda. 

 Morto-vivo; 

 Ovo-choco 
 
3º momento: finalização, retomada do que foi proposto e desenvolvido. 
 
Recursos:  

 Atividades impressas. 

 Corda. 
 
Avaliação: A avaliação será feita através da participação das crianças nas atividades 
propostas. 
 

Aula Nº 9 
Dia: 31.10.19 
Turma: 3º ano Ensino Fundamental 
Duração da aula: 4h 
Tema: charadinhas. 
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Objetivos Específicos: 

 Desafiar o raciocínio rápido. 

 Desenvolver o raciocínio lógico. 

 Estimular a cooperação. 
 
Conteúdos (Atitudinais, procedimentais e Conceituais): 

 Leitura; 

 Interpretação textual. 
 
Sequência Didática:  
1º momento: problematização do tema e apresentação dos conteúdos. 
2º momento: contextualização do conhecimento, dos conteúdos. 

 Charadinhas: 
 

 
 

3º momento: Aplicação do conhecimento, dos conteúdos. 

 Pinte os desenhos, escreva a charadinha e coloca a imagem do lado da 
charadinha correspondente. 

 Leitura das charadinhas; 

 Gincana da trilha do conhecimento com todos os assuntos abordados 
durante as duas semanas. A turma será dividida em dois grupos e que 
chegar ao final da trilha vence. 

 
4º momento: Finalização, retomada do que foi proposto e desenvolvido. 
 
Recursos:  

 Trilha do conhecimento; 

 Dados; 

 Pinos; 
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Avaliação: A avaliação será feita através da participação das crianças nas atividades 
propostas. 
 

Aula Nº 10 
Dia: 01.11.19 
Turma: 3º ano Ensino Fundamental 
Duração da aula: 4h 
Tema: Brincadeiras Antigas  
 
Objetivos Específicos: 

 Estimular o gosto pelas brincadeiras antigas. 
 
Conteúdos (Atitudinais, procedimentais e Conceituais): 

 Corpo e movimento 
 

Sequência Didática: 
 
1º momento: problematização do tema e apresentação dos conteúdos. 

 Agradecer pelas duas semanas. 
 
2º momento: contextualização e aplicação do conhecimento, dos conteúdos. 

 Fazer o jogo de bingo com animais para eles colorirem. 

 Depois jogar o Bingo 

 Se possível levar na praça para tomar sorvete. 

 Brincadeiras no pátio, como: morto-vivo, na boca do palhaço e logo uma 
lanche coletivo. 

 
4º momento: Finalização, retomada do que foi proposto e desenvolvido. 
 
Recursos: 

 Bingo de animais. 
 
Avaliação: A avaliação será feita através da participação das crianças nas atividades 
propostas. 
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ANEXO A – Livro: a incrível viagem do barquinho de papel 

 

https://i0.wp.com/tempodecreche1.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2016/10/A-incrivel-viagem-do-barquinho-1.jpg
https://i2.wp.com/tempodecreche1.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2016/10/A-incrivel-viagem-do-barquinho-2.jpg
https://i1.wp.com/tempodecreche1.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2016/10/A-incrivel-viagem-do-barquinho-3.jpg
https://i2.wp.com/tempodecreche1.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2016/10/A-incrivel-viagem-do-barquinho-4.jpg
https://i1.wp.com/tempodecreche1.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2016/10/A-incrivel-viagem-do-barquinho-5.jpg
https://i0.wp.com/tempodecreche1.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2016/10/A-incrivel-viagem-do-barquinho-6.jpg
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https://i1.wp.com/tempodecreche1.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2016/10/A-incrivel-viagem-do-barquinho-7.jpg
https://i2.wp.com/tempodecreche1.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2016/10/A-incrivel-viagem-do-barquinho-8.jpg
https://i0.wp.com/tempodecreche1.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2016/10/A-incrivel-viagem-do-barquinho-9.jpg
https://i1.wp.com/tempodecreche1.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2016/10/A-incrivel-viagem-do-barquinho-10.jpg
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ANEXO B - Apresentação da pesquisa na Escola 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UERGS SÃO LUIZ GONZAGA 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

Prezado(a): 

Esta pesquisa intitulada “A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA COMO 

PROPOSTA DE ENSINO NOS ANOS INICIAIS: UMA EXPERIÊNCIA COM A 

PRÁTICA DE ENSINO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO”, faz parte do trabalho de 

conclusão do Curso de Pedagogia da UERGS, Unidade em São Luiz Gonzaga. Tem 

como objetivo elaborar unidades didáticas tendo como referencial a teoria histórico- 

crítica e a metodologia dos 3MP (momentos pedagógicos). A participação da escola 

é imprescindível para sua conclusão. 

Espera-se que essa pesquisa contribua com a área da Educação, mais 

especificamente com o Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul, Unidade em São Luiz Gonzaga. 

 

 

 

 

Natieli Pinto Mendes    Viviane Machado Maurente 
Aluna do 8º semestre    Professora da Uergs 
Curso de Pedagogia     Orientadora 
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ANEXO C - Assinatura do Termo de Estágio 

 



80 
 

 
  

 


