
                                                                                                                                                              
 
Pacto Nacional Para o Fortalecimento do Ensino Médio 

Encontro de Planejamento – Professor Formador de IES Duílio Tavares de Lima 

03/2015 – CADERNO 5 -  Áreas de conhecimento e integração curricular 

Tema: Apresentação do Caderno 5 Pacto Nacional do EM – UFMG 

 
 
Objetivo: Apresentar o Caderno V de modo a compreender sua concepção metodológica a partir de oficinas. 
 
Objetivos específicos:  

 Articular o tema do Caderno com outros Cadernos da Etapa II 

 Possibilitar de diferentes maneiras a compreensão e apropriação dos temas abordados no caderno. 
 
 

Horário Atividade Materiais Instruções 

20 minutos Apresentação da oficina Slides em ppt 
 O mediador fará uma breve exposição do caderno V – 
MATEMÁTICA 
 

30 minutos Dinâmica de reflexão Questões de 
direcionamento de 
estudo e Caderno 5. 

Trabalho em Grupo - Divisão de 04 grupos de 10 participantes, 
apresentando as questões de direcionamento e dinâmica do grupo. 
 
Grupo 01: Contextualização e contribuições 
 
Questões para Discussão: 

1- Quais são as contribuições da Matemática como saber 
escolar e sua relação com as necessidades da vida 
cotidiana? 

2- Quais os tipos de pensamento matemático e sua relação 
com o fazer escolar? 

3- Como promover a relação da Matemática com outras áreas 
e outros componentes curriculares? 



                                                                                                                                                              
 

 
 
 
Grupo 02: Os sujeitos estudantes do Ensino Médio e os direitos à 
aprendizagem e ao desenvolvimento humano na área de 
Matemática  
 
Questões para Discussão: 

1- As DCNEM indicam a necessidade da “reinvenção” da 
escola. Como a Matemática pode contribuir nesse processo? 

2- Como instigar estudantes, com a Matemática escolar quando 
a sala de aula é vista como um local desinteressante, 
caracterizado por poucas interações, ausência de 
espontaneidade e de questionamentos? 

3- E o uso das tecnologias digitais, de que forma podem 
contribuir para a melhoria do processo 
ensino/aprendizagem? 

 
 
Grupo 03: Trabalho, cultura, ciência e tecnologia na área de 
Matemática. 
 
Questões para Discussão:  

1- Como se dá a articulação da Matemática com as quatro 
dimensões integradoras: trabalho, cultura, ciência e 
tecnologia? 

2- Em que sentido as contribuições da história da Matemática 
podem contribuir para uma aprendizagem significativa? 

3- Quais conhecimentos matemáticos são pertinentes a um 
currículo de Ensino Médio e que estejam elaborados com 
base nas quatro dimensões integradoras? 

 



                                                                                                                                                              
 

 
 
 
Grupo 04: Diálogo entre as áreas do conhecimento escolar: 
princípios e proposições pedagógico-curriculares  
 
Questão para Discussão: 

1- Faça uma reflexão sobre o papel do trabalho como princípio 
educativo e da pesquisa como princípio pedagógico, 
enquanto norteadores de abordagens pedagógico-
curriculares que visem uma formação integral.  

 

30 minutos Preparação para plenária Cartazes, slides e 
outros. Pessoal de 
cada grupo. 

Cada grupo irá eleger um representante para fazer uma síntese oral 
das discussões norteadoras. Tempo para cada grupo: 7 min.30 seg. 
 
Apresentação de uma transposição didática: O teatro como 
facilitador do ensino-aprendizagem 

10 minutos Avaliação final  Participação de todos na avaliação geral do encontro. Críticas 
construtivas para o enriquecimento do processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              
 
 
 
Anexo 
 
 
Sugestão: O Teatro como facilitador do ensino-aprendizagem 
 

No processo de ensino-aprendizagem o Teatro se torna um instrumento facilitador para o educador que estará entendendo melhor as 

necessidades do aluno, e isso se da porque o teatro desenvolve o autoconhecimento do aluno, ajuda a controlar suas emoções, a respeitar o 

próximo e desperta muito a criatividade e a imaginação.  

O Teatro tem tudo haver com a literatura e assim também o português é a disciplina mais presente em uma peça teatral. Mas isso não 

significa que as outras disciplinas não possam fazer parte de uma atividade como essa.  

A representação do teatro pode ser um problema matemático em que a solução do problema seja encontrada na dramatização, ou 

representado por um momento histórico no qual os alunos escolhem um acontecimento que esteja estudando. Um cenário como se fosse uma 

sala de aula, onde os alunos discutem assuntos que estão estudando na realidade e um professor a frente é uma forma de abranger todas as 

disciplinas em um só momento. O cenário é um fator muito importante do Teatro e ajuda os alunos a aperfeiçoar mais a imaginação da 

representação da história teatral. Com a abordagem da matemática na leitura da peça, os alunos discutem o tempo de fala de cada 

personagem, a ordem que cada um vai fazer o seu papel, o posicionamento dos personagens e até na apresentação final da peça a 

matemática esta muito presente.  

Além de proporcionar um melhor aprendizado para os alunos de conteúdos muitas vezes tidos como chatos de uma forma divertida, 

prazerosa e até mesmo inovadora, no teatro também podem ser descobertos grandes atores e assim o teatro sendo o caminho para a 

concretização do processo da formação do individuo.  

 

 



                                                                                                                                                              
 

 

 


