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INTRODUÇÃO 

O trabalho abordou o percurso de elaboração do 

material didático de matemática para turmas de 2º 

segmento de EJA, turno vespertino, na EMEF EJA 

Professor Admardo Serafim de Oliveira, em Vitória-

ES, objetivando integrar várias áreas de 

conhecimento através de atividades comuns e que 

buscavam ser específicas para cada turma tentando 

tratar as necessidades dos alunos de forma 

individualizada. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi elaborar materiais 

didáticos que conseguissem suprir as necessidades de 

cada turma do 2º segmento de EJA, como também as 

necessidades individualizadas de cada aluno, 

trabalhando questões do individual no coletivo, a partir 

de atividades comuns que adentrassem as diferentes 

áreas do conhecimentos, para que os professores 

trabalhassem de maneira interdisciplinar as áreas de  

Matemática, Educação Física, Inglês e Artes. 

METODOLOGIA 

 Leituras e análise bibliográficas; 

A construção do material didático e discussão dos 

temas propostos no currículo; 

 Ao longo de cada trimestre os professores 

trabalhavam em dupla, Matemática e Educação Física, 

Matemática e Inglês e Matemática e Artes; 

 Construção de atividades comuns entre os 

componentes que correspondessem as necessidades 

do individual dentro do coletivo.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, a elaboração do material didático no ano letivo 

de 2016, buscou integrar as áreas através de 

atividades específicas para cada turma e tentando 

tratar as necessidades dos alunos de forma 

individualizada. Dessa forma, em sala de aula, todos 

poderiam fazer as atividades propostas, porém em 

tempos diferentes, de acordo com o grau de 

desenvolvimento do aluno. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao final  da leitura e análise do material bibliográfico, 

os professores se separaram em duplas à construção 

do material didático que seria usado em cada trimestre 

com o intuito de: Educação Física e Matemática (1º 

trimestre), o intuito foi o de possibilitar aos alunos a 

prática de atividade física de forma segura e sem a 

necessidade de gastos com academias ou assessorias 

esportivas, em Matemática, aprofundamento da 

utilização de fórmulas e expressões numéricas; Inglês e 

Matemática (2º trimestre), para atender a necessidade 

de leitura, fala, escrita e escuta na língua inglesa e o 

trabalho com a matemática em conjunto; Arte e 

Matemática (3º trimestre), trabalhou-se as interseções 

entre as áreas através da Geometria e os conteúdos 

que eram comuns às duas áreas, aprofundou-se o 

trabalho com Mandalas. 


