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1. INTRODUÇÃO 
 
  É a parte inicial do texto, em que se expõe o assunto como um todo. 

Apresenta-se uma descrição da situação ou do contexto referente ao conteúdo 

em questão. Inclui informações sobre a natureza e importância do trabalho, 

razões que o levaram à realização do trabalho, suas limitações e, 

principalmente, seus objetivos. Deve-se apresentar ainda, onde a observação 

do planejamento das aulas realizadas pelo professor regente, o período 

utilizado e a turma em que foram observadas as aulas. 



 

2. ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

Deve constar os métodos e técnicas empregadas para a elaboração de 

todas as etapas do trabalho. Nessa parte do texto, apresenta-se com clareza 

quais foram os procedimentos metodológicos que vocês realizaram para 

elaborar o projeto de intervenção, planejar e observar as aulas. Como vocês 

avaliaram a aprendizagem dos alunos e como será sua auto-avaliação sobre a 

prática, enquanto professor de Matemática. 



 
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ANÁLISE 

 
Texto elaborado pelos estagiários que fundamente a prática  proposta. 

Deve conter as contribuições mais recentes e mais relevantes sobre o assunto. 

Para isso, vocês devem utilizar citações (diretas, indiretas e/ou mistas) de 

trechos destacados das obras dos autores que embasam o trabalho 

apresentado. 

É aqui que vocês vão efetivamente fazer o relatório descritivo-analítico, 

pois vão descrever como ocorreu todo o processo de observação, o porquê do 

projeto de intervenção, o planejamento das aulas, como aconteceu a regência 

do professor, como os alunos participaram das aulas, e os resultados 

esperados e os alcançados. É importante que vocês façam citações diretas 

e/ou indiretas, conforme as normas da ABNT, pois um trabalho científico não é 

elaborado com idéias do senso comum, e um relatório descritivo-analítico não 

contempla somente a descrição. Reúne a descrição, o embasamento teórico e 

análise do trabalho.  

É o momento de evidenciar as leituras, as reflexões que oportunizaram a 

construção e a articulação entre a teoria e a prática. Portanto, é na análise que 

apresentamos a avaliação circunstanciada, na qual se estabelecem relações, 

deduções e generalizações. Refere-se aos aspectos práticos coletados ou 

observados na realidade. 



 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apresentar síntese interpretativa dos resultados e contribuições para o 

seu trabalho de futuro professor de Matemática. Apresenta também as 

conclusões sobre a regência do professor titular, a partir da  observação 

realizada e com base nas teorias que deram suporte  à construção do projeto 

de intervenção.   



 

5. REFERÊNCIAS. 
 

Constitui-se pela lista de todos os materiais citados no decorrer do 

trabalho, conforme as normas da ABNT. 
 


