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Caros professores,

Docentes em sala de aula, para os anos iniciais do ensino fundamental corresponde ao 

-

M

Apresenta-se 

Este roteiro foi elaborado de acordo com as etapas propostas por Cachapuz sobre a 

adequa

provenientes do processo de ensino-

a

vadoras.



s formativas docentes nas escolas.

Prof. Paula Giselle da Costa Rocha



iniciais

formativas com professores em suas salas de aula que atuam no ensino 

aprendizagem.

evante estar atento 

A



saberes de interagirem entre si, e assim, 

oportunizar uma aprendizagem integradora por meio da interdisciplinaridade, do pensar 

interdisciplinar, da atitude interdisciplinar, ou seja, a possibilidade de uma atitude diante do 

conhecimento (Fazenda, 1991) d

ocorrendo em fragmentar, dividi-

propor ao aluno a qualidade em sua aprendizagem, mas o professor deve em suas variadas 

principalmente questionar-se sobre cont -

Com base nas respostas analisadas das entrevistas semiestruturadas com professores, 

se expressa a

aprendizagem e enseja-

prof

processo de ensino ensino-aprendizagem.

-reflexivo 

s, de forma que, considerados os contextos, os 

docentes dialoguem com os pares e evidenciem suas demandas, problematizando-as para 

dia a cinco dias dependendo da necessidade, trabalhando em (um dia, dois dias) de atividade.



o ensino fundamental, com destaque para a abordagem do 

De acordo com Cachapuz (1999) ao referir-

necessidade 

Com a co

-

um

escolaridade pensa- para que se possa 

(2002) a EPP no sentido de que 

-

-



professores dos anos iniciais do ensino fundamental

2.1. Primeiros olhares

desafios enfrentados no processo ensino-

Pesquisa que visa circundar o processo de ensino-aprendizagem referindo-

de aula, sobretudo

stas a 

-

oficinas. Assim como ter n -se sobre 



Para a

ci

salas de aulas, um olhar mais apurado e instigante dos professores frente suas dificuldades, 

a analisar a 

Adaptado de Cachapuz (1999)

com oportunidade de



A primeira etapa

formativas do sujeito observado para compor o rol de dificuldades reveladas nesse contexto 

Conhecer o caminho formativo individual

A segunda etapa 

observados como forma de nortear as possibilidades de planejamento para a oficina, 

convidados a expressar suas demandas, afim de que o professor formador possa identificar 

A terceira etapa

uso de 

etc

respectivas salas de aula em debate com professor formador, para compreender aspectos 

o ensino nos anos iniciais do ensino 

ETAPA

ETAPA



abordagem, o professor formador apresenta a nova proposta o Ensino por Pesquisa, ensejando 

m base na abordagem que mais se aproxima aos observados nas salas de 

abordagem Ensino por Pesquisa com os professores para aprofundamento do estudo.

obre Ensino por pesquisa:

-

http://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/iienpec/Dados/trabalhos/A02.pdf.

http://www.abrapecnet.org.br/enpec/x-enpec/anais2015/resumos/R1818-1.PDF.

DICA:

sejam entregues e lidos antecipadamente pelos professores. 

Para a quarta etapa

abordagem Ensino por Pesquisa para ampliar os conhecimentos acerca da proposta, o 

entregue aos profess -los e assim apresentar 

essores, portanto deve ter uma linguagem 

s entre os 

ETAPA



nvidado a desenvolver planejamentos considerando a 

-

Na quinta etapa

saberes, cada professor que apresenta seu planejamento evidencia um processo de 

realizar

escola -

ETAPA



da 

professores.



MATERIAL

para a oficina na 

escola;

Datashow

Canetas 

Folhas de papel A4;



- - -

a parceria com os demais 

ensinar, mas, sob

scar 

Por isto, estas suges

-las, postos em debate para 

de postur

A abordagem ensino por pesquisa como uma das possibilidades de ensino ratifica a 



professores, com o intuito de formar um grupo que discuta, problematize e consiga reorientar 

envolvidos no processo de ensino-

docente, necessidade de aprendizagem dos alunos, pois participamos de uma teia de 

-las conhecimentos 

m estar atreladas a oportunidade de aprendizado de 

autoconhecimento seja para o professor tornando- -

com seus colegas de profi



-
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- OWER POINT 
DA

PROFESSORAS NOS ANOS INICIAIS

Fonte: arquivo da autora, 2018.



-
NA

PROFESSORAS NOS ANOS INICIAIS

Fonte: arquivo da autora, 2018



-
PLANENJAMENTO ENTRE OS GRUPOS NA 

Fonte: arquivo da autora, 2018.
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