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PREFÁCIO 

 

Caros colegas professores (as), propomos, neste material, uma brochura informativa da 

Escola Normal Profª Helena Hardman Pires que conterá elementos históricos de criação 

e funcionamento da escola e o caminhar acerca da formação matemática de magistério. 

A fim de promover conhecimentos na perspectiva da formação matemática voltada aos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, seguimos um caminho histórico de como se dava 

esta formação nas escolas Normais, os desafios da formação matemática e como acontece 

hoje, na escola objeto de pesquisa. Como resultado dessa pesquisa, apresentamos o 

Produto Educacional vinculado à dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências e 

Educação Matemática, intitulada Saberes Docentes em Matemática Mobilizados no 

Processo de Formação de Professores em um curso Normal de Nível Médio. Conscientes 

da importância da formação inicial do docente e de seu papel como mediador no processo 

de ensino e aprendizagem, em particular no ensino da matemática nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, esperamos que este material fomente reflexões do quanto 

avançamos e o quanto temos que avançar nesses cursos de formação inicial seja 

magistério de nível médio ou mesmo o curso de licenciatura em Pedagogia, ou seja, nível 

superior. 

 

 

 

Os  autores 
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CONSIDERAÇÕES   INICIAIS 

 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa qualitativa realizada em uma escola 

Normal da rede municipal de Bayeux - PB, trata -se de um produto originado da pesquisa 

de mestrado profissional pelo Programa de Ensino de Ciências e Educação Matemática 

da Universidade Estadual da Paraíba- UEPB. O objetivo desse trabalho aqui apresentado 

é situar a escola sujeito da pesquisa, ressaltar sua importância para a comunidade escolar 

e traçar um panorama de como ocorre a formação de Magistério em nível Médio acerca 

de Matemática voltada aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Este produto 

educacional visa suscitar reflexões acerca dos desafios e dificuldades do ensino da 

matemática nos Anos Iniciais, as quais incluem a falta de um trabalho consistente sobre 

conceitos e procedimentos metodológicos, voltados para a Educação infantil e anos 

Iniciais, na área de Matemática, articulado com resultados de pesquisas deste campo. A 

partir da dissertação de mestrado foi possível traçar um panorama como ocorre a 

formação de Magistério em nível Médio acerca da Matemática voltada aos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental.  
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UM POUCO DA HISTÓRIA... 

 

 

  A Escola Normal de Ensino Médio na Modalidade Normal Professora Helena 

Hardman Pires localizada na rua Balbino de Mendonça, S/N, no bairro de São Bento, 

Bayeux, Paraíba, mantida pelo poder municipal foi criada em 1997,funcionando nas 

dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo Neves, autorizada 

pela secretaria de Educação do Estado da Paraíba. No ano 2000, o Conselho Estadual de 

Educação autorizou a matrícula de novos alunos para o ano subsequente (2001), 

ressaltando que a escola poderia funcionar caso se adequasse ao Sistema de 

Regulamentação vigente,especialmente à Resolução CNE/CE B nº 02/99 e a Resolução 

CEE nº 198/00. Embora estivesse autorizada até aquele momento, a Secretaria de 

Educação do Estado da Paraíba resolveu extinguir o curso oferecido pela escola em 25 de 

Janeiro de 2007, através da Resolução 002/2007, sob Processo 000682-7/2007, no qual 

foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação na mesma data.  

  Durante o mesmo processo a Inspetoria Técnica Escolar do Estado recolheu toda 

documentação referente à vida escolar dos ex-alunos da escola, vendo a relevância da 

escola frente a formação desses alunos e sua inserção no mercado de trabalho gerando 

renda e desenvolvimento para a cidade. Este levantamento possibilitou que a escola 

pernanecesse aberta e fosse regulamentada nas normas do ensino Normal do Conselho de 

educação, pois no incício de sua criação a escola funcionava sem ter sido oficialmente 

regulamentada. 

  A escola reiniciava sob responsabilidade do Conselho Municipal de Educação de 

Bayeux, baseado no Decreto Municipal nº 022/2007 de 25 de setembro de 2007, que foi 

autorizado para funcionamento pela Resolução 010/2010 de 22 de novembro de 2010 

através do Conselho Municipal de Educação (CME- BY), apoiada pela Lei Municipal 

1010/2006 de 17 de novembro de 2006 do Sistema Municipal de Ensino. De acordo com 

a Resolução 010/2010 do CME-BY, a escola referida deveria permanecer em ativa, como 

assim esta sendo feito.A escola desde sua criação não ficou fechada, mas a mesma passou 

por um período sem esta regulamentada pela esfera estadual.  

  Utilizamos como um dos documentos representativos da escola sujeito da pesquisa: 

O decreto de autorização para o funcionamento do curso de nível técnico, na modalidade 

normal. Veja a seguir: 
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Quadro 1- Autorização para o funcionamento do curso de nível médio, modalidade 

Normal 

Fonte: Trecho digitado do documento cedido pela escola sujeito da pesquisa, o documento 

original não se encontra legível tendo em vista que o mesmo foi fotografado e a imagem ficou 

falha.  

 

 

  O documento apresentado refere se a um documento de normatização de abertura do 

curso e sua necessidade de reformulação perante o conselho educacional, atendendo as 

diretrizes curriculares estaduais da Paraíba. 

 

 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

INTERESSADO/MANTENEDORA: ESCOLA NORMAL MUNICIPAL HELENA 

HARDMAN PIRES 

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE 

NÍVEL MÉDIO , MODALIDADE NORMAL 

PROCESSO Nº 365/99           PARECER 497/00              APROVADO: 09/11/2000 

 

PARECER: 

Tendo em vista o que consta no presente processo,especialmente o parecer de 

Inspeção previa, somos de parecer favorável a autorização de funcionamento do 

curso de Nível Médio, na modalidade Normal, na Escola Normal Municipal Helena 

Hardman restringindo esta autorização,apenas aos alunos já matriculados até o ano 

2000. 

Caso a Escola Normal Municipal Helena Hardman Pires queira matricular novos 

alunos, a partir de 2001, teráque adequar-se à regulamentação vigente, 

especialmente a Resolução CNE/CEB Nº 02/99 e a Resolução CEE Nº 198/00 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

 

João Pessoa (PB),09 de novembro de 2000. 
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Quadro 2 – Quantitativo de Matrículas nos últimos anos 

Anos Quantidade de matrículas 

2014 130 alunos 

2015 110 alunos 

2016 142 alunos 

2017 200 alunos 

2018 220 alunos 

Fonte: Dados fornecidos pela escola. 

  De acordo com o quadro acima vemos um crescente aumento de matrículas no ensino 

Normal entre os anos de 2014 a 2018. Atualmente, a escola funciona nas dependências 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Ruy Carneiro, localizada no mesmo 

endereço. O horário de funcionamento é noturno, com início das aulas às 19h:00, e 

término para às 22h:20, de acordo com as Diretrizes Operacionais 2018, do Sistema 

Municipal de Educação. O prédio oferece uma Sala do Gestor e da Secretaria, outra sala 

menor que  funciona para guardar os arquivos escolares, uma sala de professores e seis 

salas de aulas que abrigam duas turmas de 1º ano, três turmas de 2º ano, uma turma do 3º 

ano e uma turma do 4º ano.O  refeitório e os banheiros também ficam disponíveis. 

  O quadro atual de professores que compõe a escola é de 20 docentes todos com 

graduação e especialização; 5 professores com mestrado e 2 com doutorado em 

Educação.A equipe que integra o copo docente é formada em sua grande maioria por 

professores do quadro efetivo do municipio de Bayeux- PB, sendo apenas 3 professores 

contratados. 

 

O CURRÍCULO DA ESCOLA HELENA HARDMAN DE FORMAÇÃO PARA O 

MAGISTÉRIO 

 

Para entendermos o currículo da Escola Normal, tivemos acesso à matriz curricular 

das Escolas Normais Estaduais e a Matriz da referida escola.  

 

a. O que dizem os documentos  

 

           Nosso objetivo, com o documento a seguir, é situar o ensino da Matemática no 

contexto da matriz curricular estadual para o Ensino Médio na modalidade Normal. 
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Figura 1 - Matriz Curricular do Ensino Médio Normal da rede estadual de 

ensino, referente ao ano 2019:  

 

Fonte: Diretriz operacional estadual 2019  

  

É possível observar que a matriz curricular, acima, compreende o Ensino Médio 

Normal em 4 anos, distribuindo as disciplinas em núcleos curriculares: Linguagem, que 

compreende as disciplinas de Língua Portuguesa, Artes, Inglês, Espanhol e Educação 

Física; Ciências da Natureza, que compreende as disciplinas de Física, Química, Biologia 

e Ciência; Matemática e Ciências Humanas, que compreende as disciplinas de História, 



10 

 

Geografia, Sociologia e Filosofia. Assim sendo, essas quatro áreas mais a Parte 

Diversificada compõem o Ensino Médio Regular. Já o núcleo chamado Formação 

Específica é composto por quinze (15) disciplinas complementares, voltadas para a 

formação docente e sua prática e inseridas desde o 1º ano. Dentre estas, está a disciplina 

de Docência, que é composta pelo Estágio Supervisionado, componente final de formação 

junto ao TCC. Sabemos isso em face da ementa que observamos e que conformam as 

disciplinas. Tomados pelo objetivo da pesquisa, voltamos nosso olhar, nesse quadro 4, 

especificamente para a carga horária destinada à disciplina de Matemática por cada ano 

de escolarização normal.  

Assim, temos 3 horas aulas semanais do 1º ao 3º ano Normal e 2 horas aulas 

semanais concernentes ao 4º ano do Ensino Médio Normal. Além disso, nas disciplinas 

formativas de magistério, há uma abordagem Matemática nas disciplinas de Docência e 

Educação do Ensino Fundamental e Metodologia. Sabemos isso porque tivemos acesso 

às ementas das disciplinas de formação profissional. Além da matriz estadual, que norteia 

as escolas normais desta rede, temos a matriz curricular da escola investigada, a qual 

apresenta peculiaridades. Analisaremos e discutiremos tais peculiaridades sob o ponto de 

vista das disciplinas de formação em Matemática para os Anos Iniciais, observando-se 

sua relevância no processo de formação dos alunos do Magistério.  

A seguir, temos a Figura 2, que representa a matriz curricular do curso de Ensino 

Médio Normal da escola objeto da pesquisa, no ano de 2019, de acordo com a BNCC. 

Nessa matriz, as disciplinas estão divididas por competências: Linguagens, Ciências 

Humanas, Matemática, Ciências da Natureza, apresentando, ainda, as disciplinas básicas 

do Ensino Médio mais as disciplinas de formação docente, distribuídas entres os 4 anos 

com suas respectivas cargas horárias anuais.  
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Figura 2 – Título: Matriz curricular da Escola de Ensino Médio Normal objeto de 

pesquisa, referente ao ano 2019  

  

Fonte: Documento cedido pela escola pesquisada      

 

A disciplina Estágio está inserida na disciplina de Docência. Através dessa matriz 

curricular, foi possível identificar uma disciplina voltada para a formação matemática: 

Didática Aplicada ao Ensino Fundamental (Português e Matemática), com carga de 240 

horas anuais, distribuídas em 3 horas aulas por semana, e oferecida durante o 3º e 4º anos, 

sendo o primeiro semestre referente à didática da língua portuguesa, e o segundo semestre 

pertinente à didática da Matemática. A disciplina de Docência aborda a Matemática em 

sua ementa de forma geral; o que, aliás, ocorre com as demais disciplinas específicas. Há, 

também, uma disciplina específica de conteúdo matemático, voltado ao currículo do 

Ensino Médio e que é trabalhado no 1º e 2º ano com 4 horas aulas semanais, e no 3º e 4º 
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ano, com 2 horas semanais. Nessa disciplina específica, há o enfoque no saber do 

conteúdo, conceitos, definições e fórmulas.  

Podemos notar que a carga horária destinada à disciplina de Formação Docente 

em Matemática sinaliza para uma carga horária pequena, mas, ainda assim, maior se 

comparada com a disciplina de Formação Matemática dos cursos de Pedagogia. Segundo 

Curi (2005), seria difícil avaliar a qualidade da formação oferecida, baseando-se apenas 

nas ementas, visto que esses documentos, muitas vezes, cumprem apenas com a obrigação 

burocrática das instituições. Além disso, a normativa que rege o ensino da escola Normal 

pesquisada passa por uma regulamentação curricular de ementas aprovadas pelo 

Conselho Estadual de Educação. Só posteriormente a escola é delegada à 

responsabilidade do Conselho Municipal de Educação. 

A matriz curricular do curso de Ensino Médio Normal da escola sujeito da 

pesquisa é do ano de 2019 e está em consonância com a BNCC, apresentando as 

disciplinas básicas do Ensino Médio mais as disciplinas de formação docente, distribuídas 

entres os 4 anos com suas respectivas cargas horárias anuais.  

 Quadro 3 – Resumo da matriz curricular da escola de Ensino Médio objeto da 

pesquisa   

  

Séries/Ano  

Magistério  

Normal  

Componentes curriculares  Descrição das disciplinas  Carga 

horária 

anual  

1º ano  Só componentes de conteúdo 

específico das disciplinas do 

Ensino médio  

Disciplinas da matriz 

curricular do ensino médio 

regular  

  

1000 h  

2º ano  Componentes de conteúdos 

específicos de disciplinas do 

Ensino Médio mais disciplinas 

de formação docente (com 1 aula 

semanal cada).  

Disciplinas da Matriz 
Curricular do Ensino Médio 
regular, Metodologia Do 

Trabalho Científico, 
Estatística Aplicada à 
Educação, Base Pedagógica 
do Trabalho Escolar, 
Docência.  

1000 h  

3º ano  Português, Matemática e 

disciplinas Profissionais para a 

formação docente  

Inclusão de 14 disciplinas 

para a formação docente  

1000 h  
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4º ano  Português, Matemática e 

disciplinas Profissionais para a 
formação docente, dentre elas 

Didática Aplicada ao Ensino 
Fundamental (Português e  

Matemática).  

Inclusão de 14 disciplinas 
para a formação docente, 
dentre elas Didática Aplicada 
ao Ensino  

Fundamental (Português e  

Matemática)  

1000 h  

Fonte: Elaborada pela autora  

  

   O documento acima apresenta, em sua estrutura, uma base de disciplinas de 

formação docente que, em sua proposta, favorece os saberes pedagógicos e saberes 

profissionais por sua conjuntura, pois, em sua matriz, há uma parte de disciplinas 

diversificadas, de formação educacional, e de práticas pedagógicas. Ambas compreendem 

os saberes da formação profissional, os saberes das ciências da educação, os pedagógicos.   

Através dessa matriz curricular, foi possível identificar uma disciplina voltada para a 

formação Matemática, denominada de Didática Aplicada ao Ensino Fundamental 

(Português e Matemática) com carga de 240 horas anuais, sendo distribuídas em 3 horas 

aulas por semana e oferecida durante o 3º e 4º anos. A disciplina de Docência aborda a 

Matemática em sua ementa de forma geral; o mesmo ocorre com as demais disciplinas 

específicas. Há também uma disciplina específica de conteúdo matemático voltado para 

o currículo do Ensino Médio, aplicada no 1º e 2º ano, com 4 horas aulas semanais, e no 

3º e 4º ano com 2 horas aulas semanais. Nessa disciplina específica, há um enfoque no 

saber do conteúdo, conceitos, definições e fórmulas. Podemos notar que a carga horária 

destinada à disciplina de Formação Docente em Matemática tem carga horaria não muito 

relevante. 

 

A FORMAÇÃO MATEMÁTICA PARA PROFESSORES DE ANOS INICIAIS – 

EM NÍVEL NORMAL E SUPERIOR 

 

Segundo Pires (2001), um dos grandes desafios da formação de professores é 

atender às especificidades do trabalho educativo com as diferentes etapas de vida dos 

alunos, sem nela reproduzir uma visão segmentada do desenvolvimento e da 

aprendizagem humanas. A autora afirma que só é possível pensar na formação de 

professores da educação básica porque existe algo de comum a todo professor, atue ele 

na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio; e que há competências 

profissionais que todos eles precisam desenvolver. A autora destaca que é preciso 

considerar especificidades próprias dos professores polivalentes e outras dos 
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especialistas, tanto em função da etapa da escolaridade em que atuam quanto ao domínio 

de conteúdos a ensinar e, ainda, quanto ao papel da docência em cada etapa da 

escolaridade. Nesse sentido é necessário repensar os cursos de magistério para 

professores polivalentes, no que se refere à formação para ensinar Matemática aos alunos 

dos anos iniciais do ensino fundamental. As especificidades próprias do 

ensino/aprendizagem de Matemática pelas crianças e as características dos professores 

polivalentes devem ser consideradas na formação de professores para atuar nos anos 

iniciais do ensino fundamental. O atendimento às especificidades apontadas demanda 

nova organização dos cursos de Pedagogia ou mesmo o Magistério. É fundamental buscar 

subsídios para essas mudanças 

Ao realizarmos a pesquisa na escola Normal escolhida, foi possível coletar dados 

para analisar como vem sendo compreendido o ensino da matemática em nível de 

Magistério, e de que forma se distribui o currículo da Matemática. 

A seguir iremos apresentar dois planos de ensino da disciplina de Didática da 

Matemática, apresentados pelo professor responsável por lecioná-la no 3º e 4º anos do 

Ensino Normal.  Que nos dará uma visão de currículo trabalhado. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores trazem como 

eixo organizador do currículo a construção de competências no sentido de Perrenoud 

(2000). Esse conceito se constrói em ação, é um conhecimento que pode ser mobilizado 

para agir e tomar decisões em situações concretas, imprevisíveis. 

Consideramos que os conhecimentos do professor sobre os objetos de ensino 

devem incluir os conceitos das áreas de ensino definidos para a escolaridade na qual ele 

irá atuar, mas devem ir além, tanto no que se refere à profundidade desses conceitos como 

à sua historicidade, sua articulação com outros conhecimentos e o tratamento didático, 

ampliando assim seu conhecimento da área. A prioridade ao domínio dos objetos de 

conhecimento e à sua transposição didática, considerando os diferentes contextos, é 

necessária para que o professor possa agir com mais autonomia em situações de ensino. 
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Figura 3 – Planos de Curso para a disciplina de Didática da Matemática, cedidos 
pelo professor que leciona a disciplina no 3º e 4º anos do Ensino Normal  

  

  
Fonte: Planos de Ensino do docente que leciona Didática da Matemática no 3º e 4 º 
ano do Ensino Normal  

 



16 

 

Buscando aproximar-se do currículo de Matemática, no processo de formação de 

professores na escola Normal, tivemos acesso aos planos de ensino da disciplina de 

Didática da Matemática, apresentado pelo professor titular nos 3º e 4º anos do Ensino 

Normal. Podemos observar que os conteúdos que formam a ementa da disciplina estão 

voltados para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, mais especificamente a 

Aritmética, explorando números e operações básicas. Fica bem claro o enfoque no 

trabalho com saberes do conteúdo; ou seja, o saber voltado para definições e fórmulas, 

presentes nos objetivos do plano do 4º ano e nos conteúdos propostos. Não há presença 

de um ensino voltado para as tendências de ensino da Matemática. A metodologia 

proposta dá ênfase ao um ensino expositivo e aplicação de exercícios. O plano também 

apresenta jogos como caminho para o trabalho com a ludicidade, o que pode ser mais bem 

observado no plano referente ao 3º ano em que se sugere o uso de jogos.  

O plano não apresenta aprofundamento dos recursos metodológicos nem do 

processo avaliativo, não definindo com precisão como se dá a avaliação contínua. 

Percebemos esses aspectos nos dois anos analisados. O plano está voltado para o saber da 

experiência. Já o saber pedagógico não está tão claro no processo de análise dos planos 

de cursos, pois não há um detalhamento das etapas nem a clareza de como será explorada 

a prática com jogos e quais serão utilizados. Isso foi observado nos dois planos de curso, 

respectivamente do 3º e 4º ano.  

Há a presença nesses planos de ensino do saber curricular que, segundo Tardif 

(2002), apresenta objetivos, conteúdos e métodos estabelecidos a partir da caracterização 

da instituição escolar e com suas respectivas propostas de ensino. Assim, não há um 

direcionamento para as propostas de ensino ou uma explicação quanto ao processo e suas 

etapas. Vimos que a ementa dos dois planos dá ênfase aos conteúdos e à ideia de um 

ensino construtivista, embora sem um maior detalhamento dessa proposta de ensino. Tal 

prática mostra-se, portanto, antagônica quando associada, ainda, a um plano com foco no 

conteúdo, no conceito, em exercícios repetitivos e no uso de fórmulas. Por outro lado, 

chama a atenção, nos objetivos dos dois planos, o interesse em uma reflexão de como os 

alunos podem compreender o jogo utilizado e os conteúdos lecionados. Além disso, a 

análise pedagógica e os desafios nos saberes nos levam a querer compreender como o 

docente irá desenvolver esses objetivos em suas aulas seguindo esse roteiro de plano. 

Quanto às metodologias, não fica claro como se dão as etapas de seu desenvolvimento, 

problema observado em ambos os planos de ensino.  
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AS AULAS DE MATEMÁTICA – DESAFIOS DA FORMAÇÃO 

 

Fiorentini et al (2003) analisaram trabalhos com foco em cursos e programas 

relativos aos cursos de Habilitação para o Magistério e CEFAM, ambos em nível médio. 

Segundo esses autores, as pesquisas revelam diferenças entre os dois cursos de formação 

de docentes de nível médio (Habilitação para o Magistério e CEFAM), no que toca aos 

conhecimentos matemáticos dos egressos dos cursos. Esses autores consideram que os 

cursos de Habilitação para o Magistério apresentam deficiências em relação à formação 

matemática e didático-matemática dos professores egressos. Também apontam que as 

investigações realizadas com os egressos dos CEFAM apresentam contribuições 

importantes para subsidiar discussões sobre a formação de professores dos anos iniciais 

do ensino fundamental para ensinar Matemática.  

Os autores destacam que praticamente não há estudos sobre o ensino de 

Matemática e de sua Didática nos cursos de Pedagogia, nem sobre o perfil dos formadores 

que ensinam Matemática e/ou Didática da Matemática nesse curso de nível superior. Os 

autores concluíram que sabemos muito pouco sobre os conhecimentos matemáticos 

necessários aos docentes que ensinam Matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental. A essa realidade vemos a problemática da formação matemática ministrada 

na escola Normal de nível médio. O currículo é bastante fragmentado para atender as 

demais áreas de formação docente deixando apenas uma disciplina de Didática da 

Matemática que tenta abranger tudo de conhecimento matemático do 1º ao 5º ano, isso é 

impossível se contar com a carga horária noturna do curso que deduz mais ainda o que se 

é ministrado para compactar ao horário e completar a carga horária semanal. 

Outro desafio enfrentado está na distribuição dos conhecimentos que o professor 

deve desenvolver no exercício docente. 

Segundo Tardif (2002) o professor, ao realizar seu trabalho, se apoia nos 

conhecimentos disciplinares, didáticos e pedagógicos adquiridos na escola de formação; 

nos conhecimentos curriculares veiculados em programas e livros didáticos, mas 

considera ainda que eles são provenientes também de sua cultura pessoal, de sua história 

de vida e de sua escolaridade anterior e no seu próprio saber proveniente de experiências 

profissionais. Com fundamento nos estudos de Shulman (1986, 1987, 1992) passamos a 

analisar os conhecimentos propostos nas disciplinas de Matemática (conhecimentos do 

conteúdo disciplinar), os conhecimentos propostos na Disciplina de Metodologia do 
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Ensino de Matemática (conhecimentos didático-pedagógicos dos conteúdos 

matemáticos) e os conhecimentos curriculares veiculados em programas e livros didáticos 

adquiridos no curso de Habilitação ao Magistério. 

Dentre todos os obstáculos encontrados da formação na escola Normal 

destacamos a necessidade de uma formação complementar dos saberes do conteúdo, o 

incentivo e valorização da formação para o magistério  

 

 

 

ALGUMAS POSSIBILIDADES PARA A MELHORIA DA FORMAÇÃO 

MATEMÁTICA NA ESCOLA HELENA HARDMAN – BAYEUX – PB 

 

O programa de formação de professores em Magistério Normal da escola Helena 

Hardmam visa contemplar a necessidade do município em formação de professores 

polivalentes que venham a trabalhar tanto nas creches como na modalidade Anos Inicias 

do Ensino Fundamental. As propostas iniciais do curso de fato têm ajudado na oferta de 

professores os encaminhando ao mercado de trabalho. Em nossa pesquisa percebemos 

que cerca de 70 % dos professores do município que atuam na Creche ou Anos Iniciais 

tiveram sua formação de magistério na escola campo da pesquisa, representando assim, 

sua relevância em ensino para o município. 
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Sabemos que ‘nem tudo são flores’ em todo esse processo de formação na 

modalidade de Magistério Normal. Entre as dificuldades que as professoras iniciantes 

enfrentam em sua prática docente podemos citar: 1) domínio de conhecimentos 

específicos; 2) organização pedagógica das escolas que realizam mudanças de série a cada 

ano com os professores; 3) falta de material; 4) ausência da direção; 5) processo de ensino, 

especificamente ao ensino fragmentado de determinadas áreas, como Matemática. Apesar 

desses desafios e dificuldades podemos ressaltar potencialidades, no que se refere à sua 

contribuição direta ao município. Vê-se ainda, uma necessidade de atualização quanto às 

pesquisas e estudos produzidos nas últimas décadas, principalmente na área de Educação 

Matemática. Já acumulamos muitas reflexões sobre o ensino de números e operações, 

sistema d enumeração decimal, grandezas e medidas, geometria e tratamento da 

informação. Como a valorização do saber da experiência praticado nas escolas de Anos 

Iniciais, há uma valorização de aspectos metodológicos como a caligrafia e organização 

de sala de aula, seus materiais e sua aparência, em detrimento de uma maior reflexão 

sobre os conhecimentos necessários para a docência, como o conhecimento do conteúdo 

e o conhecimento pedagógico para ensiná-los a crianças em diferentes contextos. 
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