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Resumo 

O trabalho aborda 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, 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. Em cada trimestre letivo de 2016, formou-se duplas de trabalho 

para atuarem nas quatro turmas: Matemática e Educação Física, Matemática e Inglês e 

Matemática e Artes. Para elaboração do material, tomou-se como referência o PPP da escola, a 

temática de trabalho do ano letivo: saúde, meio ambiente e suas relações com o mundo do 

trabalho e textos de referência
1
 que abordam a produção de material didático para EJA e as 

atividades individualizadas no desenvolvimento do aluno. As duplas elaboraram o material 

didático de formas distintas para cada turma, conforme apresentado a seguir. Educação Física e 

Matemática (1º trimestre). A produção de material foi pensada para possibilitar aos alunos a 

prática de atividade física de forma segura e sem a necessidade de gastos com academias ou 

assessorias esportivas. Em Matemática, houve o retorno e aprofundamento do trabalho iniciado 

em 2015, com a utilização de fórmulas e expressões numéricas. As atividades buscavam atender 

três grupos de alunos com necessidades de aprendizagem distintas em cada turma e eram 

impressas e entregue aos alunos. Inglês e Matemática (2º trimestre). Para atender as demandas 

da temática; a necessidade de leitura, fala escrita e escuta na língua inglesa e o trabalho com a 

matemática, elaborou-se fichas de leitura que continham informações diversas sobre o alimento. 

As questões a serem resolvidas, utilizando as fichas, eram apresentadas aos alunos no quadro. 

Para os alunos que apresentavam dificuldades em realizar as atividades, eram elaboradas 

perguntas intermediárias com o objetivo de se alcançar a resposta inicialmente proposta. Arte e 

Matemática (3º trimestre). Na primeira metade do trimestre trabalhou-se as interseções entre 
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Arte e Matemática através da Geometria e os conteúdos que eram comuns às duas áreas. 

Aprofundou-se o trabalho com Mandalas desenvolvido no trimestre anterior pela dupla Arte e 

Ciências. As atividades iniciaram com o manuseio do compasso e régua, pois estes são 

instrumentos incomuns no cotidiano dos alunos. O material didático apresentado aos alunos 

foram instruções escritas no quadro sobre o que deveria ser realizado. Durante a confecção das 

atividades pelos alunos, apresentavam-se os conceitos e definições desenvolvidos. Na segunda 

metade do trimestre trabalhou-se especificamente as equações, por ser demanda dos alunos no 

decorrer do ano letivo. Para tanto, apresentou-se aos alunos fichas individuais com equações 

contendo diferentes graus de aprofundamento. Essas fichas eram entregues aos alunos de acordo 

com o desenvolvimento das atividades pelo aluno. 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. 
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