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RESUMO 

  

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise das formações e discorrer 

sobre as metodologias de ensino do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC), especificamente na área da matemática. Esse programa foi criado 

pelo governo federal com o intuito de alfabetizar alunos até a idade de oito anos, ou 

seja, o aluno tem que estar alfabetizado até o final do terceiro ano do ensino 

fundamental. Tendo como foco a formação continuada dos professores através de 

material específico, oportunizando uma evolução das práticas pedagógicas. A 

pesquisa é descritiva e qualitativa, ela busca saber a opinião de 4 professores da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Vicente Rondon, que participaram 

da formação de Matemática em 2014. 

 

 

 

Palavras-chave: PNAIC. Formação Continuada. Alfabetização. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the teaching methods of the National Pact for Literacy in 

the Age One (PNAIC) , specifically in the area of mathematics. This program was 

created by the federal government in order to alphabetize students until the age of 

eight years , ie , the student must be literate by the end of the third year of 

elementary school. Focusing on the continuing education of teachers through a 

specific material, giving the opportunity to changing teaching practices. The research 

is descriptive and qualitative , it seeks to know the opinion of the teachers who 

participated in the mathematics training in 2014. The research is descriptive and 

qualitative , it seeks to know the opinion of four professors from the Municipal 

Elementary School Joaquim Vicente Rondon , who participated in the mathematics 

training in 2014 . 
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 INTRODUÇÃO 

 

A educação brasileira tem passado por várias transformações, além de 

programas e incentivos voltados para os alunos, passando por adequações dos 

ambientes, melhorias nas estruturas escolares, ocorrendo concomitantemente a 

busca por qualificação dos professores, incentivando a participação em programas 

de educação continuada. É fato que o processo de ensino aprendizagem tem 

deixado muito a desejar nestes últimos anos, dados apontam um déficit na 

alfabetização brasileira, onde alunos concluem os primeiros anos das séries iniciais 

sem estar plenamente alfabetizados em Língua Portuguesa e Matemática.  

A partir desse prisma, o presente trabalho, pretende abordar especificamente 

o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, analisando as formações em 

Matemática, bem como discorrer sobre suas metodologias de ensino. Para atingir 

esses objetivos, buscou-se por meio de revisão bibliográfica e uma pesquisa-ação, 

maiores esclarecimentos sobre o assunto. 

A seção 1 apresenta o PNAIC, que é um programa criado pelo governo 

federal com o objetivo de alfabetizar os alunos até oito anos de idade, ou seja, 

terceiro ano do ensino fundamental.  Ele é dividido em quatro eixos: a formação 

continuada para professores alfabetizadores – materiais didáticos – avaliações – 

gestão, mobilização e controle social.  

 A seção 2 aborda as metodologias de ensino dos cadernos de formação em 

Matemática, que complementam ainda mais as práticas pedagógicas dos 

professores. A seção 3 traz os resultados de uma pesquisa que buscou analisar, dos 

professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Vicente Rondon, 

que participaram da formação em Matemática, sua análise a respeito do PNAIC, 

visando saber se a formação realmente contribuiu para melhorar o processo ensino-

aprendizagem. 

 

 

 

 



14 

 

 

1.  O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - 

PNAIC 

  

1.1 CONHECENDO O PACTO 

 

   O programa de formação continuada, Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC) foi instituído pela portaria n°867 de 4 de julho de 2012, foi 

firmado formalmente entre a União, Estados, Municípios e Instituições Superiores de 

todo o país com o objetivo de garantir que todos os alunos até oito anos de idade, ao 

final do 3° ano do ensino fundamental sejam alfabetizadas em Língua Portuguesa e  

em  Matemática. 

Segundo o Manual do Pacto (BRASIL, 2012, p. 11), 

O decreto n° 6.094, de 24/04/2007, define, no inciso II do artigo 2°, a 
responsabilidade dos entes governamentais de "alfabetizar as crianças até, 
no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame 
periódico específico". E a meta 5 do projeto de lei que trata sobre o Plano 
Nacional de Educação também reforça este aspecto ao determinar a 
necessidade de "alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos 
de idade”. 

 

O pacto é constituído por um conjunto de ações materiais e de referenciais 

curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo MEC, essa política educacional do 

governo brasileiro tem como eixo principal a formação continuada de professores 

alfabetizadores. 

  O caderno de apresentação do Pacto (BRASIL, 2012, p. 5), afirma que 

"muitas crianças tem concluído sua escolarização sem estarem plenamente 

alfabetizadas". Assim, o pacto foi criado para assegurar que os alunos sejam 

alfabetizados até o 3° ano, com no máximo, oito anos de idade.   

   As ações do pacto apoiam-se em quatro modos de atuação, são eles: 

1) Formação continuada presencial para professores alfabetizadores e seus 

orientandos de estudo: que é o curso presencial, com duração de dois anos e carga 

horária de 120 horas por ano, para quem quer se tornar um professor alfabetizador. 
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 2) Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e 

tecnologias educacionais: são ferramentas de grande utilidade para a alfabetização. 

Os livros e as obras literárias são distribuídos pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), 

respectivamente. Todos esses recursos podem ser utilizados pelos professores para 

enriquecer ainda mais a sua prática pedagógica, jogos, softwares educacionais, 

enfim, tudo que possa contribuir no processo de alfabetização.  

3) Avaliações: que tem como objetivo analisar a evolução do aluno. Ela é feita 

através da Provinha Brasil1 que é aplicada em fases diferentes, no início e final do 

ano letivo e é desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

4) Gestão, mobilização e controle social: A gestão do Pacto é dividida em 

quatro partes. 

Segundo a portaria n° 867, artigo 10, inciso I, ficando assim organizadas: 

a) Comitê Gestor Nacional: responsável pela coordenação e avaliação em 
âmbito nacional, presidido pela Secretaria Executiva do Ministério da 
Educação, com participação dos titulares e suplentes da Secretaria de 
Educação Básica (SEB), da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), da Secretaria de 
Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), do FNDE, do INEP, do 
Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (CONSED), da 
União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e representantes 
de outros órgãos e entidades que o Comitê julgar conveniente;  
b) Coordenação Institucional: comitê composto, em cada estado, por 
representante do MEC, da Secretaria de Estado da Educação, da UNDIME 
no estado, da União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) no 
estado, do Conselho Estadual de Educação, da(s) Instituições de Ensino 
Superior (IES) formadora(s) em atuação no estado e de outras entidades 
que a Coordenação julgar conveniente, responsável pela mobilização e a 
proposição de soluções para temas estratégicos, no âmbito do estado; 
 c) Coordenação Estadual: a cargo de cada Secretaria de Estado da 
Educação, responsável pela gestão, supervisão, monitoramento no âmbito 
da rede estadual e pelo apoio à implementação das ações do Pacto nos 
municípios;  
d) Coordenação Municipal: a cargo da Secretaria Municipal de Educação, 
responsável pela gestão, supervisão, monitoramento das ações do Pacto no 
âmbito da rede municipal e pela interlocução com a coordenação estadual. 
 

De 2013 a 2014 ocorreu a formação em Letramento, de 2014 a 2015 ocorreu 

a formação em Matemática e a partir de 2015 até 2016 ocorrerá a formação em 

Artes, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. 

                                            
1
Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica que visa investigar o desenvolvimento das 

habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática, 
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A proposta pedagógica do Pacto é alfabetizar os alunos não somente na 

leitura e na escrita, mas também na Alfabetização Matemática, fazendo com que o 

aluno consiga compreender melhor os conceitos da disciplina. A intenção primordial 

é que os alfabetizadores compreendam as ideias matemáticas envolvidas, e com 

isso, o alfabetizador contribui para que os alunos comecem a ter uma compreensão 

mais ampla da tão temida matemática. 

 

    

1.2 ALFABETIZAÇÃO  MATEMÁTICA 

 

            Antes de abordar sobre Alfabetização Matemática, é necessário 

compreender o conceito de pessoa alfabetizada:  

A pessoa alfabetizada é aquela capaz de ler e escrever em diferentes 
situações sociais, de tal forma que isso lhe permita inserir-se e participar 
ativamente de um mundo letrado, enfrentando os desafios e demandas 
sociais. Para que isso aconteça, não basta apenas o domínio dos 
conhecimentos relacionados à linguagem: é necessário também um amplo 
domínio de outras disciplinas como a matemática, no qual os números e o 
sistema de numeração decimal são fundamentais (PNAIC/CADERNO DE 
APRESENTAÇÃO, p 10). 

 
O termo alfabetização de acordo com o documento Elementos Conceituais e 

Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do 

Ciclo de Alfabetização (1°, 2° e 3° anos) do Ensino Fundamental pode ser 

compreendido de duas maneiras. 

 O termo alfabetização pode ser entendido em dois sentidos principais. Em 
um sentido stricto, a alfabetização seria o processo de apropriação do 
sistema de escrita. E em sentido lato se relaciona ao processo de 
letramento envolvendo as vivências culturais mais amplas. (BRASIL, 2012, 
p. 27). 
 

 A Alfabetização Matemática nada mais é do que saber ler e escrever 

matematicamente, ou seja, na linguagem matemática. É ter a noção, saber 

compreender os sinais, símbolos e formas geométricas, e através disso saber se 

expressar. Lopes afirma que: “Dessa forma, a Alfabetização Matemática é entendida 

como um instrumento para a leitura do mundo, uma perspectiva que supera a 

                                                                                                                                        

desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental das escolas públicas 
brasileiras. Fonte:< http://provinhabrasil.inep.gov.br/> Acesso em: 18 de dezembro de 2015. 
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simples decodificação dos números e a resolução das quatro operações básicas” 

(PNAIC/CADERNO DE APRESENTAÇÃO, p. 5). 

É notório que a Matemática está inserida no cotidiano das pessoas, e isso 

desde os tempos mais antigos. Um exemplo disso foi quando o homem necessitou 

fazer contagem, para isso utilizavam pedras e a correspondência um a um, onde 

cada pedra equivalia a um animal, tanto é que a palavra cálculo do latim “calculus” 

significa pedra que serve para contar. 

Da mesma forma que as crianças precisam ser letradas, também precisam 

ser numeralizadas. “Ser numeralizado significa ter familiaridade com o mundo dos 

números, empregar diferentes instrumentos e formas de representação, 

compreender as regras que regem os conceitos matemáticos implicados nessas 

situações e entre outras” (PNAIC/CADERNO 2, p. 21). Ser numeralizado está 

relacionado ao que a literatura denomina como sentido de número ou sentido 

numérico. 

O professor deve utilizar o lúdico, dialogar sobre as atividades e estimular 

seus alunos, fazendo com que tenham vontade de aprender.  Este deve ter em 

mente que quando o aluno estuda algo que gosta, para ele fica ainda mais 

interessante e motivador. 

É visto que alguns professores das séries iniciais apresentam dificuldades em 

ensinar a Matemática, talvez por não gostarem da disciplina ou não ter a formação 

adequada. Com isso, o professor utiliza o método da memorização/reprodução, onde 

ele apresenta o conteúdo e as regras a serem utilizadas e o aluno limita-se a 

reproduzir o que foi passado, sem atentar, porém, ao mais importante, que é a 

compreensão da representação das ideias da linguagem matemática. “Seguindo 

este pensamento podemos dizer que as aulas de matemática são, em geral, 

silenciosas, não no sentido de inexistência de barulho, mas no sentido de não 

existência de diálogo” (SOUZA, 2010, p. 5). 

          Talvez um dos motivos de tantas dificuldades do professor seja o fato de que: 

Os professores das séries iniciais não têm formação específica na disciplina 
e a formação recebida, em geral, não possibilita uma abordagem segura 
dos conteúdos de modo que se perdem em modelos tradicionais pautados 
por procedimentos imitativo-repetitivos que não dão conta de instigar nos 
alunos a vontade de aprender. (MIGUEL, 2007, p.1). 
 



18 

 

 

Sendo assim o professor deve fazer uso de diversas metodologias para 

desenvolver a construção do conhecimento numérico de forma que o aluno consiga 

materializar a Matemática aplicada no seu dia-a-dia. 

As atividades lúdicas permitem a geração de realidades diferenciadas, 
algumas delas presentes também em outros contextos fora da escola. Cabe 
aos educadores investirem em esforços para mobilizar os sentidos da 
mediação pedagógica operada por meio de jogos, uma vez que as crianças, 
inteligentes como são, produzem e revelam conhecimentos que não são os 
previamente prescritos nos currículos escolares, nos manuais e tampouco 
nas formações dos docentes. (PNAIC/CADERNO DE APRESENTAÇÃO, p. 
43). 

 

1.3 OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM  MATEMÁTICA 

 

O ensino da matemática e de outros componentes curriculares está previsto 

na Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB), 

onde no seu artigo 32, afirma que, é necessário garantir “o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo” (BRASIL, 1996).  A resolução de situações problemas e o 

desenvolvimento do pensamento lógico são tópicos que fazem parte do ponto de 

vista para a formação da educação matemática, isso de acordo com o PNAIC.  

Levando em consideração que a educação escolar é um direito social, o 

material de formação ao abordar os descritores chama-os de Direitos de 

Aprendizagem.  A aprendizagem Matemática possui cinco direitos básicos 

abordados no ciclo de alfabetização. 

 De acordo com o documento elaborado pelo Ministério de Educação (MEC) 

em matemática o aluno tem o direito de aprender a: 

I – Utilizar caminhos próprios na construção do conhecimento matemático, 
como ciência e cultura construídas pelo homem, através do tempo em 
resposta a necessidades concretas e a desafios próprios dessa construção. 
II – Reconhecer regularidades em diversas naturezas, compará-las e 
estabelecer relações entre elas e as regularidades já conhecidas. 
III – Perceber a importância da utilização de uma linguagem simbólica 
universal na representação e modelagem de situações matemáticas como 
forma de comunicação. 
IV – Desenvolver o espírito investigativo, crítico e criativo, no contexto de 
situação - problema, produzindo registros próprios e buscando diferentes 
estratégias de solução. 
V – Fazer uso do cálculo mental, exato, aproximado e de estimativas. 
Utilizar as tecnologias da informação e comunicação potencializando sua 
operação em diferentes situações. (PNAIC/CADERNO DE 
APRESENTAÇÃO, p. 43). 
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Esses direitos estão relacionados à percepção do conhecimento matemático 

em junção com sua realidade, seu dia a dia na sociedade. Então, espera-se que o 

aluno, ao término do ciclo de alfabetização, tenha o domínio desses conhecimentos 

e, ao mesmo tempo em que aprimora esses direitos também compreende melhor as 

situações-problemas dentro do contexto. 

Não podemos deixar de mencionar as formas de organização do ensino da 

matemática, ela é formada por quatro eixos estruturantes que devem ser trabalhados 

de formas associadas, já que serão readquiridas ao longo da vida escolar do aluno. 

Os eixos são os seguintes: Números e Operações; Geometria; Grandezas e 

Medidas; Tratamento da Informação/Estatística e Probabilidade. 

 

 

2.  PNAIC E AS PRÁTICAS PEDÁGOGICAS  

 

A Matemática é uma das ciências mais antigas do mundo, no entanto, em 

nossa época, revela-se com extrema importância. Através dela são desenvolvidas 

ferramentas para se resolver inúmeros problemas que surgem nas mais diversas 

áreas do conhecimento humano.  

No entanto, alguns alunos, possuem um bloqueio em relação à Matemática e 

com isso, se torna difícil o processo de aprendizagem. E então, surge o pacto, que 

tem como objetivo alfabetizar os alunos em Língua Portuguesa e Matemática até os 

oito anos de idade, final do 3°ano ensino fundamental. Uma proposta bastante 

ousada criada pelo governo federal, que pode sim vir a se tornar realidade. Um 

programa que tem como foco a formação continuada para professores 

alfabetizadores. “O professor alfabetizador deve ser tratado como um profissional em 

constante formação, não só na área de linguagem, mas em todas que façam parte 

do ciclo de alfabetização” (PNAIC/CADERNO DE APRESENTAÇÃO, p. 10). 

Com isso foram elaborados os cadernos de formação como ferramentas para 

somar, contribuir ainda mais com o processo de aperfeiçoamento profissional dos 

alfabetizadores. A proposta é fazer com que o aluno tenha mais vontade e 

curiosidade de aprender, e para que isso possa tornar-se realidade, uma proposta é 

usar o lúdico. 
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Por meio das atividades lúdicas, a criança reproduz muitas situações vividas 
em seu cotidiano, as quais, pela imaginação e pelo faz-de-conta, são 
reelaboradas. Esta representação do cotidiano se dá por meio da 
combinação entre experiências passadas e novas possibilidades de 
interpretações e reproduções do real, de acordo com suas afeições, 
necessidades, desejos e paixões. Estas ações são fundamentais para a 
atividade criadora do homem. (VYGOTSKY, 1984, p. 97). 
 

  Portanto, o professor deve criar estratégias, maneiras de levar a Matemática 

para o universo do aluno. Se o aluno não consegue entender um determinado 

conteúdo, o professor tem que mostrar de outras maneiras. Os alunos de séries 

iniciais quando bem estimulados, são capazes de produzir explicações e raciocínios 

que muitas vezes podem surpreendem o professor. 

  

2.1 OS CADERNOS DE FORMAÇÃO 

 

Os cadernos de formação em Matemática foram divididos de acordo com os 

eixos estruturantes já citados na seção anterior. Foram criados oito cadernos mais o 

caderno de Apresentação, e dois cadernos de referência: Educação Matemática no 

Campo e Educação Matemática Inclusiva, e os de Jogos na Alfabetização 

Matemática e o Encarte dos jogos na Alfabetização Matemática. 

 

Figura 1: Cadernos de Formação Matemática. 

 

Fonte:<http://wp.ufpel.edu.br/antoniomauricio/files/2015/02/cadernos-421x318.jpg> 

http://wp.ufpel.edu.br/antoniomauricio/files/2015/02/cadernos-421x318.jpg
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Os cadernos foram trabalhados ao longo do curso, cada um com uma carga 

horária já sugerida, que no final é de 80 horas e ainda, um seminário de 

encerramento de 8 horas. Estes cadernos foram construídos baseados na ideia de 

que utilizar-se do lúdico, torna possível alfabetizar os alunos na faixa etária proposta 

pelo pacto. Os autores dos cadernos só reforçam o que inúmeros teóricos já 

destacavam sobre a utilização do lúdico no processo de alfabetização. Segundo 

ALMEIDA (2003), Platão afirmava que os primeiros anos de vida da criança 

deveriam ser ocupados por jogos. O alfabetizador tem essas ferramentas e deve 

usá-las a seu favor. 

 

Tabela 1: Divisão da Carga Horária Entre os Cadernos de Formação. 

Unidade Horas Título do Caderno 

01 08 Organização do Trabalho Pedagógico 

02 08 Quantificação, Registros e Agrupamentos 

03 12 Construção do Sistema de Numeração Decimal 

04 12 Operações na Resolução de Problemas 

05 12 Geometria 

06 12 Grandezas e Medidas 

07 08 Educação Estatística 

08 08 Saberes Matemáticos e Outros Campos do Saber 

Fonte: (Pnaic/Caderno de Apresentação, p. 12). 

  

Os cadernos de referência: Educação Matemática no Campo e Educação 

Matemática Inclusiva, e os de Jogos na Alfabetização Matemática e o Encarte dos 

jogos na Alfabetização Matemática, não aparecem no cronograma, cada instituição 

deveria decidir a melhor forma para trabalhar com esses conteúdos. 

 

2.1.1 Caderno de Apresentação 

 

O caderno de apresentação traz um breve relato do que ia ser trabalhado ao 

longo do curso, fala sobre a importância da formação continuada para professores 

alfabetizadores que atuam na área da Matemática. Fala também sobre os direitos e 
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objetivos da aprendizagem matemática e o cronograma sugerindo a carga horária 

para cada caderno.  

 

Figura 2: Caderno de Apresentação. 

 

Fonte: <http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/cadernosmat/capa.apresentacao.pdf> 

 

Por fim, fala sobre o brincar e jogar que são atividades de grande importância 

para o desenvolvimento do aluno, os autores defendem a ideia de que esses 

métodos são as melhores formas de alfabetizar os alunos. 

 

 

2.1.2 Caderno 1: Organização do Trabalho Pedagógico 

 

 

Os objetivos deste caderno são:  

Caracterizar a comunidade de aprendizagem da sala de aula com vistas à 
Alfabetização Matemática de todos os alunos; destacar a intencionalidade 
pedagógica como elemento essencial no processo de alfabetização; apontar 
possibilidades para a organização do trabalho pedagógico e compartilhar 
vivências de professores que buscam garantir os Direitos de Aprendizagem 
de Matemática de todos os alunos. (PNAIC, CADERNO 01, p. 05). 
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Como o próprio nome diz o caderno foi criado para auxiliar na organização. 

Organização é a palavra chave, ele ressalta principalmente a organização da sala de 

aula e a organização dos conteúdos. 

Figura 3: Organização do trabalho pedagógico. 

 

Fonte: <http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/cadernosmat/capa.caderno.1.pdf> 

 

 O professor deve organizar o seu planejamento semanalmente. Na sala ele 

deve criar um ambiente com diferentes formas de linguagem. Para a Língua 

Portuguesa podem ser usados: textos, livros, poemas, abecedários. Para 

Matemática podem ser usados: tabelas, gráficos, números. O nome dado para esses 

lugares reservados são o Cantinho da Leitura e o Cantinho da Matemática, que por 

sinal é uma exigência do MEC.  

 

 

2.1.3 Caderno 2: Quantificação, Registros e Agrupamentos 

 

Este caderno começa abordando sobre os antigos métodos de contagem 

utilizados pelo homem, cita dois deles. Um deles é o senso numérico que é a 

“capacidade natural que o ser humano e alguns animais possuem para apropriar-se 

de quantidades, ou seja, num golpe de vista consegue-se indicar quantidades 
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pequenas, de um a cinco”. (PNAIC/CADERNO 02, p. 06). E o outro é 

correspondência um a um que é a “relação que se estabelece na comparação 

unidade a unidade entre elementos de duas coleções”. (PNAIC/CADERNO 02, p. 

11). A correspondência um a um era a forma que os homens utilizavam para contar 

suas ovelhas, porém, com o tempo foi se tornando ineficaz devido à necessidade de 

contar grandes quantidades. 

A necessidade de contar grandes quantidades levou o ser humano a 
superar a correspondência um a um e organizar “montes” ou “grupos” de 
quantidades, ou seja, a contagem por agrupamento. Esse tipo de contagem 
é o princípio básico que deu origem aos mais diversos sistemas de 
numeração (PNAIC/CADERNO 02, p 15). 

  

 

Figura 4: Quantificação, registros e agrupamentos. 

 

Fonte: <http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/cadernosmat/capa.caderno.2.pdf> 

 

Os objetivos deste caderno são: 

Provocar reflexões sobre a ideia de número e seus usos em situações do 
cotidiano, oferecendo subsídios para práticas pedagógicas de modo que a 
criança possa: estabelecer relações de semelhança e de ordem, utilizando 
critérios diversificados para classificar, seriar e ordenar coleções; identificar 
números em diferentes contextos e funções; quantificar elementos de uma 
coleção, utilizando diferentes estratégias; comunicar as quantidades, 
utilizando a linguagem oral, os dedos da mão ou materiais substitutivos aos 
da coleção; representar graficamente quantidades e compartilhar, 
confrontar, validar e aprimorar seus registros nas atividades que envolvem a 
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quantificação; reproduzir sequências numéricas em escalas ascendentes e 
descendentes a partir de qualquer número dado; elaborar, comparar, 
comunicar, confrontar e validar hipóteses sobre as escritas e leituras 
numéricas, analisando a posição e a quantidade de algarismos e 
estabelecendo relações entre a linguagem escrita e a oral. 
(PNAIC/CADERNO 02, p. 05). 
 

 

Um jeito de trabalhar o senso numérico com os alunos fazendo um exercício 

bem simples: pegar as tampinhas de garrafas pet, organizar por cores, colocar em 

fileiras, para que os alunos observem qual possui maior quantidade de tampinhas, é 

um exercício bem prático para fazer. 

 

 

2.1.4 Caderno 3: Construção do Sistema de Numeração Decimal 

 

Este caderno começa fazendo uma comparação bem interessante entre o 

Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e o Sistema de Numeração Decimal (SND). As 

dificuldades são em partes iguais, do mesmo jeito que a criança demora a entender 

as letras, trocar as ordens, veem uma letra e falam outra, e o mais típico, confundir 

os sons, um exemplo é não saber se usa o “s” ou “z” na palavra “casa”. Na 

Matemática é do mesmo jeito, ela demora a conseguir soletrar os números de 1 a 9, 

seguir a sequência numérica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a entender que o zero é zero.  

 

O objetivo geral do caderno é fornecer subsídios que permitam ao professor 
encaminhar a construção do Sistema de Numeração Decimal (SND) em 
situações lúdicas, de modo que a criança possa investigar as regularidades 
do sistema de numeração decimal para compreender o princípio posicional 
de sua organização. (PNAIC/CADERNO 03, p. 05). 
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Figura 5: Construção do sistema de numeração decimal. 

 

Fonte: <http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/cadernosmat/capa.caderno.3.pdf> 

 

Uma coisa interessante é quando perguntamos a uma criança: quantos anos 

você tem? Ela responde: eu tenho cinco anos e coloca quatro dedos na mão. Nesse 

caso ela sabe sua idade só que não sabe relacionar o número cinco com os cinco 

dedos na mão.  

 

2.1.5 Caderno 4: Operações na Resolução de Problemas 

 

Os objetivos deste caderno são: 

Oferecer subsídios teóricos e práticos para amparar práticas pedagógicas 
com o intuito de garantir que a criança possa: elaborar, interpretar e resolver 
situações-problema do campo aditivo (adição e subtração) e multiplicativo 
(multiplicação e divisão), utilizando e comunicando suas estratégias 
pessoais, envolvendo os seus diferentes significados; calcular adição e 
subtração com e sem agrupamento e desagrupamento; construir estratégias 
de cálculo mental e estimativo, envolvendo dois ou mais termos; elaborar, 
interpretar e resolver situações-problema convencionais e não 
convencionais, utilizando e comunicando suas estratégias pessoais. 
(PNAIC/CADERNO 04, p. 05). 
 

 Inicia afirmando que: Este caderno vem derrubar o método da decoreba por 

parte dos alunos e fazer com que os professores melhorem sua metodologia. Por 
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anos os alunos foram obrigados a resolver os problemas de forma mecânica, sem 

muito questionar os conceitos básicos envolvidos nas operações.  

Neste caderno, tratamos de cálculos e operações no Ciclo Inicial da 
Alfabetização. Ao focarmos os cálculos numéricos e as operações 
matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão, buscamos fazê-
lo de modo integrado aos processos de construção de conceitos que 
envolvem as quatro operações e seus modos de representação 
(PNAIC/CADERNO 04, p. 07). 

  
Figura 6: Operações na resolução de problemas. 

 

Fonte: <http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/cadernosmat/capa.caderno.4.pdf> 

 
 

Afirma que: A ideia é que os alunos melhorem as formas de aprendizagem, 

querer derrubar e acabar com o método da decoreba é difícil, o que se quer, é que 

ele faça parte da vida do aluno, mas também que ele possa compreender os 

conceitos por trás das continhas, e para isso, o professor deve sair da sua zona de 

conforto e se arriscar com outras formas de mostrar isso para o aluno.  

 
No contexto de formação na área de matemática do PACTO, entende-se 
que a Resolução de Problemas deve desencadear a atividade matemática. 
Uma proposta pedagógica pautada na Resolução de Problemas possibilita 
que as crianças estabeleçam diferentes tipos de relações entre objetos, 
ações e eventos a partir do modo de pensar de cada uma, momento em que 
estabelecem lógicas próprias que devem ser valorizadas pelos professores. 
A partir delas, os alunos podem significar os procedimentos da resolução e 
construir ou consolidar conceitos matemáticos pertinentes às soluções 
(PNAIC/CADERNO 04, p. 08). 
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2.1.6 Caderno 5: Geometria 

 

Este caderno foi dividido em duas partes, para facilitar a compreensão do 

aluno. Uma parte ficou destinada a classificação das figuras geométricas, e a outra, 

destinou-se a localização, lateralidade que fazem parte da cartografia2. 

 

 

Figura 7: Geometria. 

 

Fonte: <http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/cadernosmat/capa.caderno.5.pdf> 

 

Alguns dos objetivos deste caderno são: 

Subsidiar práticas pedagógicas com o intuito de garantir que a criança 
possa: representar informalmente a posição de pessoas e objetos e 
dimensionar espaços por meio de desenhos, croquis, plantas baixas, mapas 
e maquetes, desenvolvendo noções de tamanho, de lateralidade, de 
localização, de direcionamento, de sentido e de vistas; reconhecer seu 
próprio corpo como referencial de localização e deslocamento no espaço; 
perceber as semelhanças e diferenças entre cubos e quadrados, 
paralelepípedos e retângulos, pirâmides e triângulos, esferas e círculos; 
identificar e descrever a movimentação de objetos no espaço a partir de um 

                                            
2
A cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como 

produto final o mapa. Ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e 
estudo dos mapas. Fonte:< http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Cartografia/> 
Acesso em: 05 de janeiro de 2016. 
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referente, identificando mudanças de direção e de sentido; observar, 
manusear, estabelecer comparações entre objetos do espaço físico e 
objetos geométricos (esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, 
prismáticos) sem uso obrigatório de nomenclatura, reconhecendo corpos 
redondos e não redondos. (PNAIC/CADERNO 05, p. 05). 

 
O aluno deve reconhecer figuras geométricas que estão presentes no dia-a-

dia, quando paramos para observar percebemos várias figuras a nossa volta. Ainda 

para construir a noção de localização, uma opção é usar o próprio corpo como 

referencial. Com base no caderno 05 e segundo os autores: 

São apresentados textos teóricos, intercalados com relatos de experiência e 
sugestões de práticas de sala de aula relativos a dois grandes objetivos 
presentes nos Direitos de Aprendizagem do eixo de Geometria, visando 
auxiliar o professor a desenvolver trabalhos pedagógicos possibilitando as 
crianças a: construir noções de localização e movimentação no espaço 
físico para a orientação espacial em diferentes situações do cotidiano e 
reconhecer figuras geométricas presentes no ambiente. Embora centrados 
na aprendizagem da criança, os textos deste caderno trazem conceitos mais 
aprofundados para o professor (PNAIC/CADERNO 05, p. 05). 

 

Um jeito divertido de apresentar as figuras geométricas para os alunos é 

utilizando o tangram3, ele é composto por sete peças, que a partir delas podem ser 

criadas várias figuras. 

 

 

2.1.7 Caderno 6: Grandezas e Medidas 

  

Este caderno aborda o quanto é importante saber o significado de grandeza e 

de medidas e poder aplicar no cotidiano. Grandeza é tudo aquilo que podemos 

medir, e Medida é tudo aquilo relacionado ao tamanho, sabendo isso, ele vai poder 

comparar objetos diferentes e relaciona-los entre si. Um dos recursos sugeridos para 

trabalhar esse conteúdo é utilizar-se de situações-problemas do cotidiano para que 

os alunos coloquem em prática os conhecimentos adquiridos. 

 

Este caderno apresenta uma configuração com abordagens, sequências 
didáticas e encaminhamentos teóricos que, no conjunto, têm como objetivo 
oferecer aos professores possibilidades de trabalhar de modo adequado o 
eixo Grandezas e Medidas, considerando os diferentes contextos 
(PNAIC/CADERNO 06, p. 05). 
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Figura 8: Grandezas e Medidas. 

 

Fonte: <http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/cadernosmat/capa.caderno.6.pdf> 

 

Alguns dos objetivos deste caderno são: 

Oferecer subsídios aos professores para que planejem modos de levar o 
aluno a: construir estratégias para medir comprimento, massa, capacidade e 
tempo, utilizando unidades não padronizadas e seus registros; compreender 
o processo de medição, validando e aprimorando suas estratégias; 
reconhecer, selecionar e utilizar instrumentos de medida apropriados à 
grandeza (tempo, comprimento, massa, capacidade), com compreensão do 
processo de medição e das características do instrumento escolhido; 
produzir registros para comunicar o resultado de uma medição, explicando, 
quando necessário, o modo como ela foi obtida;  comparar comprimento de 
dois ou mais objetos para identificar: maior, menor, igual, mais alto, mais 
baixo, etc.; identificar a ordem de eventos em programações diárias, usando 
palavras como: antes, depois, etc. (PNAIC/CADERNO 06, p. 05). 

 

Uma atividade bem legal de trabalhar-se com os alunos é: medir a altura de 

cada um utilizando um barbante, no final, eles poderão comparar quem é o maior e 

quem é menor. 

 

 

 

                                                                                                                                        

3
O Tangram é um quebra-cabeças chinês formado por 7 peças. Com essas peças podemos formar 

várias figuras, utilizando todas elas sem sobrepô-las. Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Tangram> 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Todas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tangram
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2.1.8 Caderno 7: Educação Estatística  

 

Este caderno tem como princípio estimular o aluno desde cedo ao ato de 

investigar, fazer coletas de dados, criar hipóteses, fazer criações de gráficos e 

tabelas, para poder comparar o que foi pesquisado. Então, depois de abordar a 

teoria é só unir com a prática para aprofundar ainda mais os conhecimentos 

adquiridos.  

 

Figura 9: Educação Estatística. 

 

Fonte: <http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/cadernosmat/capa.caderno.7.pdf> 

  

 Alguns dos objetivos deste caderno são: 

Fornecer ao professor elementos que permitam o planejamento de práticas 
pedagógicas que auxiliem a criança a reconhecer e produzir informações, 
em diversas situações e diferentes configurações, ou seja: ler, interpretar e 
fazer uso das informações expressas na forma de ícones, símbolos, signos 
e códigos em diversas situações e em diferentes configurações (anúncios, 
gráficos, tabelas, rótulos, propagandas), para a compreensão de fenômenos 
e práticas sociais; formular questões que gerem pesquisas e observações 
para coletar dados quantitativos e qualitativos; coletar, organizar e construir 
representações próprias para a comunicação de dados coletados (com ou 
sem o uso de materiais manipuláveis ou de desenhos). (PNAIC/CADERNO 
07, p 05). 

                                                                                                                                        

Acesso em: 09 de fevereiro de 2016.  
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Um exercício bem interessante para fazer com os alunos é uma pesquisa 

sobre o mês de nascimento de cada um, e com essas informações construir um 

gráfico para ver em qual mês teve mais nascimentos. 

 

 

2.1.9 Caderno 8: Saberes Matemáticos e outros Campos do Saber  

 

A Matemática está presente em nosso dia a dia e podemos vê-las ao nosso 

redor, nas formas dos objetos, em casa, tudo a nossa volta é Matemática. Um 

exemplo: a própria televisão nos mostra uma forma geométrica. De acordo com os 

autores, o objetivo deste caderno é: “Ampliar as abordagens que contribuem para 

que os alunos aprendam relações, fatos, conceitos e procedimentos matemáticos 

que sejam úteis tanto para resolver problemas reais como para desenvolver o 

raciocínio lógico” (PNAIC/CADERNO 08, p. 05). 

 

Figura 10: Saberes Matemáticos e outros Campos do Saber. 

 

Fonte: <http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/cadernosmat/capa.caderno.8.pdf> 

 

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/cadernosmat/capa.caderno.8.pdf
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Um exercício para ser feito com os alunos: pedir que eles observem tudo ao 

seu redor e façam anotações, identificando tudo que lembra a matemática, na 

própria casa do aluno haverá exemplos de figuras geométricas. Qual a forma 

geométrica da mesa: é quadrada, circular, retangular ou oval? E os sofás, as 

poltronas, a cama, a estante, a geladeira, o fogão? 

 

 

Os objetivos deste caderno são: 

Oferecer elementos aos professores para que elaborem uma revisão do que 
foi abordado nos cadernos anteriores e, além disso, somem esforços para 
trabalhar com seus alunos no sentido de que possam: utilizar caminhos 
próprios na construção do conhecimento matemático em resposta às 
necessidades concretas e a desafios próprios dessa construção; reconhecer 
regularidades em diversas situações, compará-las e estabelecer relações 
entre elas e as regularidades já conhecidas; perceber a importância da 
utilização de uma linguagem simbólica na representação e modelagem de 
situações matemáticas como forma de comunicação; desenvolver o espírito 
investigativo, crítico e criativo, no contexto de situações problema, 
produzindo registros próprios e buscando diferentes estratégias de solução; 
fazer uso do cálculo mental, exato, aproximado e de estimativas; utilizar as 
Tecnologias da Informação e Comunicação potencializando sua aplicação 
em diferentes situações. (PNAIC/CADERNO 08, p 05) 

 

 

Todos os cadernos vão servir como ferramentas para ajudar os professores 

alfabetizadores no seu dia a dia. Vão ajudar a complementar ainda mais suas 

práticas pedagógicas, auxiliando no planejamento e dando sugestões de como 

avaliar os alunos. 

 

3.  PESQUISA SOBRE A FORMAÇÃO DO PNAIC EM MATEMÁTICA 

 

A pesquisa tem como objetivo, avaliar a opinião dos professores 

alfabetizadores que fizeram a formação do PNAIC de matemática em 2014, a 

pesquisa é descritiva4 e a abordagem da pesquisa é qualitativa5. 

                                            
4
Pesquisa descritiva: realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do 

mundo físico sem interferência do pesquisador. São exemplos de pesquisa descritiva as pesquisas 
mercadológicas e de opinião. Fonte: <http://posgraduando.com/diferencas-pesquisa-descritiva-
exploratoria-explicativa/> Acesso em: 09 de fevereiro de 2016. 

 

http://posgraduando.com/diferencas-pesquisa-descritiva-exploratoria-explicativa/
http://posgraduando.com/diferencas-pesquisa-descritiva-exploratoria-explicativa/


34 

 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim 

Vicente Rondon, localizada na zona sul da cidade de Porto Velho, no mês de 

fevereiro de 2016. O instrumento de coleta de dados utilizado, foi um questionário 

composto por perguntas fechadas e uma pergunta aberta, foram distribuídos 4 

questionários. As respostas serão transcritas por meio de gráficos, e os dados 

analisados expressados através de porcentagem. 

 Os dados a seguir demonstrarão os resultados obtidos, o programa utilizado 

para a criação dos gráficos, foi o Microsoft Office Excel. 

 

Gráfico 1: Escolaridade dos professores. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 1 refere-se ao nível de escolaridade. Observou-se que 50% dos 

professores entrevistados, possuem o ensino superior completo, e os outros 50%, 

pós graduação. 

 

                                                                                                                                        

5
A pesquisa qualitativa está mais relacionada no levantamento de dados sobre as motivações 

de um grupo, em compreender e interpretar determinados comportamentos, a opinião e as 
expectativas dos indivíduos de uma população. Fonte:< http://www.institutophd.com.br/blog/pesquisa-
quantitativa-e-pesquisa-qualitativa-entenda-a-diferenca/> Acesso em: 09 de fevereiro de 2016. 

 

http://www.institutophd.com.br/site/produtos-pesquisa-estatistica/tipos-de-pesquisas-estatisticas/pesquisa-qualitativa/
http://www.institutophd.com.br/blog/pesquisa-quantitativa-e-pesquisa-qualitativa-entenda-a-diferenca/
http://www.institutophd.com.br/blog/pesquisa-quantitativa-e-pesquisa-qualitativa-entenda-a-diferenca/
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Gráfico 2: Área de formação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 2 refere-se, a área de formação superior. Observou-se que, 75% 

dos professores entrevistados, possuem formação em pedagogia, e 25% em 

letras/português.  

 

Gráfico 3: Tempo em que trabalha como professor alfabetizador. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 3 refere-se, há quanto tempo trabalha como professor alfabetizador. 

Observou-se que, 25% dos professores entrevistados, trabalham como alfabetizador 

a mais de 3 anos, 50% a mais de 6 anos, e 25% a mais de 25 anos. 
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Gráfico 4: Turma que leciona. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 4 refere-se, a qual  ano da turma que leciona. Observou-se que, 

75% dos professores entrevistados, afirmam lecionar nas turmas de 2° ano, e 25% 

nas turmas de 1° ano. 

 

Gráfico 5: Qual escola leciona e quais as séries. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Gráfico 5 refere-se em qual escola e as séries que os entrevistados 

lecionam, sendo que todos trabalham na Escola de Ensino Fundamental Joaquim 

Vicente Rondon, 25% leciona no 1º ano e os demais no 2º ano. 

 

Gráfico 6: Motivação para realizar a formação PNAIC. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 6 refere-se, ao que motivou os professores a fazerem a formação 

do PNAIC. Observou-se que todos os professores entrevistados, disseram que o 

interesse em participar da formação foi para aumentar o conhecimento.  

 

Gráfico 7: Contribuição do PNAIC para a prática pedagógica. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Gráfico 7 refere-se, a contribuição do PNAIC no sentido de melhorar sua prática 

pedagógica. Observou-se que todos os professores entrevistados, disseram que o 

PNAIC contribuiu e muito para a melhoria da sua prática pedagógica.  

 

Gráfico 8: Planejamento da aula voltado para a Alfabetização Matemática. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 8 refere-se, ao planejamento voltado para a Alfabetização 

Matemática. Observou-se que, 50% dos professores entrevistados, disseram fazer 

um planejamento regular voltado para a Alfabetização Matemática, e os outros 50% 

disseram fazer o planejamento totalmente voltado para a Alfabetização Matemática. 
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Gráfico 9: Percepção quanto às diferenças do modo como alfabetizava antes da 

formação PNAIC. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 9, diz respeito as diferenças quanto ao modo de como alfabetizava 

antes da formação do PNAIC. Observou-se que, 50% dos professores entrevistados, 

afirmaram uma diferença regular, pois a formação trouxe possibilidades de aprimorar 

e explorar com melhor qualidade os alunos em formação. E os outros 50% 

afirmaram uma diferença completa, pois com a formação aprenderam formas de 

ensinar que antes não tinham conhecimento. 

 

Gráfico 10: Mudança na prática da sala de aula após a formação PNAIC. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Gráfico 10 refere-se, as principais mudanças observadas na prática após 

fazer a formação do PNAIC. Observou-se que, 50% dos professores entrevistados, 

afirmaram uma mudança regular, pois somente alguns absorveram bem a nova 

dinâmica. Já os outros 50% afirmaram uma mudança completa, pois os alunos 

passaram a ver a Matemática como algo mais participativo e presente, viram que ela 

está presente em nosso cotidiano.  

 

Gráfico 11: Quando faz o planejamento, leva em consideração somente os 

conteúdos a serem ministrados ou monta diferentes estratégias aprendidas no PNAIC. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 11 refere-se, ao momento do planejamento, isto é: se ao fazer seu 

planejamento leva em consideração os conteúdos que devem ser ministrados ou 

monta diferentes estratégias ensinadas no PNAIC. Observou-se que, 75% dos 

professores entrevistados, afirmaram que sempre fazem o planejamento, pois é 

fundamental para um melhor ensino aprendizagem. E 25% afirmaram que somente 

às vezes fazem o planejamento, pois leva tempo. 

 



41 

 

 

Gráfico 12: Utilização do lúdico em suas aulas de matemática. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 12 refere-se, a utilização do lúdico em suas aulas de matemática. 

Observou-se que, todos os professores entrevistados, afirmaram que sempre 

utilizam o lúdico em suas aulas de matemática, pois os alunos visualizam melhor a 

Matemática estudada.   

 

Gráfico 13: Seus alunos conseguem assimilar melhor os conteúdos de matemática 

após a formação do PNAIC. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Gráfico 13 refere-se, a se seus alunos conseguem assimilar melhor os 

conteúdos de Matemática após a formação do PNAIC. Observou-se que, 50% dos 

professores entrevistados, afirmam uma melhora regular no processo de assimilação 

dos alunos, e os outros 50% afirmam que houve muita melhora no processo de 

assimilação dos alunos. 

 

Gráfico 14: Você está fazendo uso de registros para acompanhar a aprendizagem 

dos seus alunos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 14 refere-se, a se você está fazendo uso de registro para 

acompanhar a aprendizagem dos seus alunos. Observou-se que, 75% dos 

professores entrevistados, afirmaram sempre fazer o acompanhamento, pois 

acreditam ser fundamental para um melhor acompanhamento de cada aluno, e 25% 

afirmaram fazer o acompanhamento às vezes, pois admitem levar tempo.  

A questão 16 do questionário solicitou que os professores avaliassem a 

formação do PNAIC em Matemática através de uma pergunta aberta. O intuito era 

averiguar o real ponto de vista dos professores entrevistados. 

Professor entrevistado 1: “Ótima. Através da formação, aprendi novas 

técnicas para trabalhar a matemática, tornando esse conteúdo mais prazeroso para 

os alunos”. 

Professor entrevistado 2: “Acho muito interessante, pois aprimoramos os 

nossos conhecimentos deixando as aulas mais dinâmicas”.  
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Professor entrevistado 3: “Através do material concreto, individualmente e 

coletivamente durante as aulas diárias em matemática, observando o desempenho e 

desenvolvimento dos mesmos. Visto que o PNAIC, nos proporcionou atividades 

variadas e sugestões para que atendesse as necessidades,  junto ao nosso 

cotidiano e alunados”. 

 Professor entrevistado 4: “Importante, pois trouxe novas estratégias para o 

aprendizado em matemática. Utilizar jogos e material visual facilitou a assimilação 

dos conteúdos trabalhados”. 

Percebemos que o PNAIC foi um programa de grande importância para os 

professores entrevistados, através dele foram adquiridos conhecimentos que antes 

não existiam, e assim, a tarefa de alfabetizar ficou mais ampla, dinâmica e prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que a melhor forma de alfabetizar os alunos é utilizando o lúdico, 

e que é possível alfabetizá-los até oito anos de idade. O PNAIC proporcionou aos 

professores alfabetizadores ideias para serem trabalhadas em sala de aula, 

possibilitando melhoras no processo de ensino aprendizagem. E tudo isso foi 

possível graças ao material desenvolvido, os oito cadernos de formação. 

Seria importante a criação de outros programas, a exemplo do PNAIC, que 

abordem e aprofundem ainda mais a formação continuada para professores, 

buscando, um novo tempo, não apenas voltado para a alfabetização, mas 

contemplando todas as áreas da educação. 

Através da pesquisa realizada, observamos o quanto o PNAIC foi importante 

para ampliar os conhecimentos dos professores entrevistados, e o quanto os 

mesmos sentem-se satisfeitos por terem participado da formação. Transpareceu, 

através das respostas e também de conversas informais, que este “novo jeito” de 

ensinar matemática, através da utilização de jogos, dinâmicas, proporcionou a 

ampliação das informações, transportando a matemática para próximo do aluno, 

para dentro do seu mundo. 

Enfim, acreditamos que tudo que é instituído, no sentido de melhorar a 

qualidade da educação é algo bem vindo. O País não pode deixar de investir em 

melhorias para educação. Precisa continuar criando estratégias e iniciativas que 

contribuam para a melhoria da qualidade da educação brasileira.  
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

UMA ANÁLISE A POSTERIORI DAS FORMAÇÕES DE MATEMÁTICA DO 

PNAIC 

 

APLICADORA: JÊNIFER BRÁZ DOS SANTOS 

ESCOLA PESQUISADA: JOAQUIM VICENTE RONDON 

1. Nome(Opcional)____________________________________________________ 

2. Escolaridade:______________________________________________________ 

3. Formação:________________________________________________________ 

4. Há quanto tempo trabalha como professor alfabetizador? ________________ 

5. Qual o ano da Turma que leciona? ____________________________________ 

6. Em que escola Leciona e quais as 

séries?_____________________________________________________________ 

7. O que levou a interessar-se em fazer a formação PNAIC? 

(    ) Aumentar conhecimento     (    ) Bolsa      (    ) Obrigatoriedade 

 
8. O PNAIC contribuiu para melhorar sua prática pedagógica? 
(    ) Pouco    (    ) Regular    (    ) Muito 

 

9. Você planeja sua aula voltada para a alfabetização matemática? 

(    ) Pouco    (    )    Regular    (    ) Muito 

 

10. Você percebe alguma diferença do modo como alfabetizava antes da 

formação do PNAIC? 

(    ) Nenhuma, pois já ministrava aulas dinâmicas. 

(    ) Regular, pois a formação trouxe possibilidades de aprimorar e explorar com 

melhor qualidade os alunos em formação. 

(    ) Completa, pois com a formação aprendi formas de ensinar que antes não tinha 

conhecimento. 

11. Quais foram as principais mudanças observadas na prática após          fazer 

a formação do PNAIC? 

(    ) Nenhuma. 

(    ) Regular, alguns alunos absorveram bem a nova dinâmica. 
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(    ) Completa, pois meus alunos passaram a ver a matemática como algo mais 

participativo e presente viram que ela está presente em nosso cotidiano. 

12. Quando faz seu planejamento leva em consideração os conteúdos que 

devem ser ministrados ou monta diferentes estratégias ensinadas no PNAIC? 

(    ) Não, pois não existe necessidade. 

(    ) Às vezes, pois leva tempo. 

(    ) Sempre, pois é fundamental para um melhor ensino-aprendizagem. 

  

13. Você utiliza o lúdico em suas aulas de matemática? 

(    ) Não, pois não contribui para a formação do aprendizado. 

(    ) Às vezes, pois leva tempo. 

(    ) Sempre, pois os alunos visualizam melhor a matemática estudada. 

 

14. Seus alunos conseguem assimilar melhor os conteúdos de matemática 

após a formação do PNAIC? 

(    ) Pouco    (    )    Regular    (    ) Muito 

 

15. Você está fazendo uso de registro para acompanhar a aprendizagem dos 

seus alunos? 

(    ) Não, pois não existe necessidade. 

(    ) Às vezes, pois leva tempo. 

(    ) Sempre, pois é fundamental para um melhor acompanhamento dos alunos. 

 

16. Como avalia a formação do PNAIC em matemática? Explique. 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


