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1 IDENTIFICAÇÃO 

Professora PDE: Leide Rozani Gaioto Lameu 

Área PDE: Pedagogia 

NRE: Jacarezinho 

Professor (a) Orientador (a) IES: Profa. Me. Marivete Bassetto de Quadros 

IES vinculada: Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP – Centro de 

Ciências Humanas da Educação – CCHE campus Jacarezinho 

Escola de Implementação: Colégio Estadual Maria Francisca de Souza. EFM – 

Barra do Jacaré - PR 

Público objeto de Intervenção: Professores e alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental 

 

 

2 APRESENTAÇÃO  

 

A Unidade Didática está articulada com o trabalho realizado como pedagoga no 

Ensino fundamental das séries finais do Colégio Estadual Maria Francisca de Souza, 

observando-se a existência de conflitos e obstáculos enfrentados por alunos ao ingressarem no 

sexto ano e os problemas vivenciados por eles no ambiente escolar no processo de transição 

de um ciclo para o outro. Nota-se a grande insatisfação por parte dos professores ao 

depararem com alunos com dificuldades de aprendizagem, adaptação com o espaço, a 

situações novas e também na grande dependência manifestadas pelos alunos do sexto ano.  

Para o educando a situação é ainda mais complexa, estes vêm de um lugar seguro com 

professor unidocente e são lançados a um meio ao qual não estão preparados para enfrentá-

los. Eles vivenciam ainda uma fase de mudança, onde deixam de ser crianças e entram na fase 

de adolescência que refletem uma situação de conflitos próprios. 

Essa transição vem carregada de mudanças pedagógicas que afetam o 

desenvolvimento cognitivo, psicológico e social do educando. O processo de ruptura entre os 

dois ciclos causam isolamento e na maioria das vezes percebe-se que os alunos estão 

desmotivados para aprender. De fato, existe medo e tensão nesta fase de transição das séries 

iniciais para as séries finais do ensino fundamental, no que se refere a professores 

pluridocentes o e relacionamento entre eles e a organização das disciplinas e seus horários. 

Conforme exposto na Resolução n. 04/10 – CNB/CEB: 

 



Artigo25 – Os sistemas estaduais e municipais devem estabelecer especial 

forma de colaboração visando a oferta do ensino fundamental e à articulação 

sequente entre a primeira fase, no geral assumida pelo Município, e a 

segunda, pelo Estado, para evitar obstáculos ao acesso de estudantes que se 

transfiram de uma rede para outra para completar esta escolaridade 

obrigatória, garantindo assim a organicidade e a totalidade do processo 

formativo do escolar (PARANÁ, 2013, p. 3).  
 

Na tentativa de amenizar essas barreiras enfrentadas pelos educandos na transição 

entre os Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, pretende-se levantar dados junto aos 

alunos e professores do quinto ano, onde serão enfatizados os desejos, ansiedades e 

preocupações que esperam encontrar na nova escola na busca de soluções e reflexões para 

melhorar esta articulação pedagógica entre os ciclos evitando que essa ruptura alcance um 

caráter de descontinuidade do processo de ensino. 

A organização do trabalho pedagógico no Ensino Fundamental das séries finais em 

especial no sexto ano deve ser elaborado a partir de uma prática que vise proporcionar ao 

aluno a superação desse período de transição de um ciclo para o outro. Nesse processo o 

aluno irá passar por momentos difíceis que poderá acontecer de forma tranquila ou se tornar 

um problema sério. Em se tratando do aluno desse ano nota-se um período de adaptação 

relativamente difícil para o novo ambiente escolar. 

Assim, ao propor o desenvolvimento dessa Unidade Didática buscar-se-á ações para 

identificar essas expectativas, as angústias, os transtornos e preocupações dos alunos do 

quinto ano do ensino fundamental em relação à futura escola, propor articulação pedagógica 

entre esses dois ciclos e desenvolver estratégias para evitar uma ruptura do processo ensino-

aprendizagem no período de transição do quinto para o sexto ano. 

A realização desta Unidade Didática se dará a partir de um levantamento bibliográfico 

com autores que elencam o assunto, pesquisa de campo para coleta de dados com realização 

de questionários com alunos do quinto ano e professores da referida série. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

  

 A literatura que expõe o histórico do Ensino Fundamental nos leva a reflexão para 

uma compreensão de como a escola tem se desenvolvido e assim ter uma visão de sua 

trajetória. 

 Como caracteriza Oliveira (2013, p.5):  



A relação entre os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental 

constitui-se a partir da diferenciação entre ambos desde a Lei de criação das 

escolas das primeiras letras, em 1827, a implantação da escola primária, em 

1854 e o exame de admissão para acesso ao ginásio, nas décadas de 1930 e 

1940. Somente em 1971, por força de lei, institui-se o ensino de primeiro da 

junção do ensino primário de ginasial e, em 1996, passou a ser denominado 

de ensino fundamental. Em 2004, a mais recente modificação, mas não a 

última: o ensino fundamental de nove anos. 
 
 

 Oliveira (2013, p.5) enfatiza que: 

 

Os trinta e nove anos decorrentes desde 1971 não foram suficientes para se 

estabelecer uma unidade entre esses segmentos de ensino, tanto que 

“criamos” terminologias para falar sobre algo inexistente em lei: anos 

iniciais e anos finais; fase I, fase II do ensino fundamental. Outras 

características adensam a diferença entre os mesmos, dentre as quais 

destacamos duas: a formação de professores em cursos específicos que não 

estabelecem diálogos entre si e, no caso do estado do Paraná, a gestão 

diferenciada dos anos iniciais, que cabe ás prefeituras, e dos anos finais, ao 

Estado. 
 

 

 O Ensino Fundamental no Brasil conforme previsto em lei, era realizado em um 

período de oito anos. A partir do ano de 2006 foi ampliado para nove anos. No texto 

elaborado para reflexões na semana pedagógica de fevereiro de 2013 diz que: ‘‘[...] essa 

ampliação representou um avanço político importante ao assegurar o aumento dos anos de 

escolarização obrigatória para a população brasileira e, também, ao possibilitar a inclusão de 

um número maior de crianças no Sistema Educacional” (PARANÁ, 2013, p. 2). 

O mesmo texto pontua que “[...] nesse período, deve-se assegurar a alfabetização e o 

letramento sem, contudo, restringir o currículo a essas aprendizagens” (PARANÁ, 2013, p. 

2). 

 Na visão de Soares (2010), destaca-se o documento “Ensino Fundamental de nove 

anos: orientações pedagógicas para os Anos Iniciais”- Seed – PR, a autora infere que a 

alfabetização e letramento são processos de múltiplas facetas e para que o ensino seja 

adequado deve: 

 

na área da alfabetização, a aquisição do sistema alfabético e ortográfico da 

escrita, que envolve a compreensão e apropriação das relações fonema-

grafema e as técnicas e convenções para o seu uso; na área do letramento, o 

desenvolvimento das diversas competências necessárias para a participação 

adequada e eficiente nas diferentes práticas sociais de que a língua escrita 

faz parte integrante, entre outras: aprender a reconhecer, ler e compreender 

diferentes gêneros de textos, com diferentes objetivos, para diferentes 

interlocutores, em diferentes situações; da mesma forma, aprender a escrever 



diferentes gêneros de textos, com diferentes objetivos, para diferentes 

interlocutores, em diferentes situações; conhecer e saber utilizar fontes 

escritas de informação; desenvolver atitudes e comportamentos positivos em 

relação à leitura (SOARES, 2010, p.27 apud PARANÀ, 2013, p. 2). 
 
 

 Nesse sentido observa-se que o trabalho pedagógico deverá ser organizado para 

atender a cada fase ou série, uma vez que no ensino inicial são ministrados por professores 

unidocentes que ministram conhecimentos de todas as disciplinas (PARANÁ, 2013). 

 Nas reflexões dos textos da Semana Pedagógica em julho de 2011 realizada no 

Colégio Estadual Maria Francisca de Souza, o foco era no ingresso das crianças no sexto ano 

em 2012 com o compromisso do coletivo da Escola com a: 

 
 

[...] (re) elaboração coletiva do Projeto Político Pedagógico, abordando a 

infância e adolescência assumida pelo coletivo escolar, a história de vida do 

aluno onde essas fossem coerentes com a concepção de ensino-

aprendizagem. Também possibilitou reflexões sobre os tempos e espaços 

escolares e os encaminhamentos metodológicos, considerando as 

especificidades dos alunos oriundos dos anos iniciais e, ainda, prevendo as 

possibilidades de articulação com os anos finais do Ensino Fundamental e 

com o Ensino Médio (PARANÁ, 2011, apud PARANÁ, 2013, p. 3). 
 

 Ao desenvolver um trabalho com o coletivo escolar requer seriedade na reflexão sobre 

a articulação entre os Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental nas questões 

relacionadas com a organização do trabalho pedagógico focado nos alunos do sexto ano. 

 

 

3.2 AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS ENTRE PROFESSOR E ALUNO: QUESTÃO DA AFETIVIDADE 

 

 

O processo educativo se realiza quando evidenciamos um vínculo afetivo a partir do 

bom relacionamento baseado no respeito mútuo entre professor e aluno no desenvolvimento 

do processo de ensino. 

Na visão de Andrade:  

 

Sempre ouvimos dizer que o homem é um ser racional, mas nessa 

racionalidade está o ser emocional que compõe o que denominamos ser 

social. Pois desde o nascimento, somos inseridos em grupos como família e 

outros grupos com diversificadas pessoas, tipos de crenças, origens e 

personalidades (2011, p. 27).  
 
 

 Esses vínculos afetivos estão presentes no 5º ano onde nota-se uma relação mais direta 



entre professor e aluno. Ao passo que no 6º ano essa relação de distancia e o contato se 

tornam mais distante e menos caloroso. 

 Na perspectiva de Freire: 

 

[...] afetividade não me assusta, que não tenho medo de expressá-la. 

Significa esta abertura ao querer bem a maneira que tenho de autenticamente 

selar o meu compromisso com os educandos, numa prática específica do ser 

humano. Na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre 

seriedade docente e afetividade (2011, p.138).  

 

 O aspecto afetivo que o autor cita diz respeito ao trabalho do professor com o 

educando não significando deixar de lado o aspecto humano existente entre professor e aluno. 

A afetividade quando expressada de maneira séria e autêntica auxilia positivamente no 

desenvolvimento educacional do educando. 

Para melhor entendimento podemos nos remeter novamente a Freire (2011, p. 138) 

que diz: “[...] a afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade”.  

 Faz-se necessário que o professor crie com o aluno um laço afetivo harmonioso. Esse 

bom relacionamento trará pontos positivos nas suas aulas e facilitará alcançar os objetivos 

desejados na aprendizagem. 

 Do ponto de vista de Pinto: “A relação afetiva é fator marcante e grande responsável 

pelas diferenças no cotidiano do professor com as crianças, nas duas séries. Constatou-seque a 

demonstração de afeto é um traço decisivo na relação professor e aluno como responsável 

pelo desenvolvimento cognitivo” (2013, p. 8).  

A autora acima citada chama atenção para a importância da afetividade nas relações 

humanas: 

 

A afetividade intervém nas operações da inteligência, estimulando-as ou 

perturbando-as, podendo comprometer o desenvolvimento intelectual. Os 

mecanismos afetivos e cognitivos permanecem indissociáveis, embora 

distintos, na medida em os primeiros dependem de uma energética, e os 

segundos, de estruturas (PINTO, 2013, p. 3). 

 
 

 A relação de afetividade entre professor e aluno é fundamental e importante no 

cotidiano das salas de aulas. Essa boa relação interfere de modo positivo no processo de 

ensino. 

Coll (1994, apud PINTO, 2001), diz que o processo de ensino-aprendizagem dá-se no 

domínio da interação interpessoal, pelas formas como o professor oportuniza ao aluno 

interagir com o objeto do conhecimento, considerando que: 



A aprendizagem escolar não pode ser entendida nem explicada como o 

resultado de uma série de “encontros” felizes entre o aluno e o conteúdo da 

aprendizagem; é necessário, além disso, levar em conta as atuações do 

professor que, encarregado de planejar sistematicamente estes “encontros” 

,aparece como um verdadeiro mediador e determina, com suas intervenções, 

que as tarefas de aprendizagem ofereçam uma maior ou menor margem para 

a atividade auto-estruturante do aluno (COLL 1994 apud  PINTO, 2001).   

  
 

Nesta visão, sendo o professor o responsável em planejar o saber sistematizado onde é 

o intermediador desse saber, articular esses conhecimentos dentro da sala de aula propondo a 

interação entre aluno e ele, envolvendo a aprendizagem como uma atividade interpessoal na 

realização das tarefas escolares. 

 Do ponto de vista de Andrade: 

 

O homem se humaniza na interação com outros homens, no processo de 

socialização, no aprender, reproduzir e transformar sua cultura, nos seus 

hábitos, costumes, regras, normas, valores e moral. Trata-se consciência do 

fazer-se história ao fazer-se a si mesmo que se evidencia na compreensão de 

que o que atinge a um atinge a todos. Para que ocorram todos esses 

processos faz-se necessário olhar para o outro e respeitá-lo (2011, p.18). 
 

 

As atividades que são desenvolvidas dentro da sala de aula na maioria das vezes se 

concentram apenas na mera transmissão de conhecimento, num relacionamento distante entre 

os envolvidos. Nesse espaço onde as relações deveriam ser de troca de experiências, ajuda, 

amizade, onde as dificuldades poderiam ser percebidas e sanadas se tornam uma atividade 

cada vez mais problemática. O respeito e as relações de convívio se estreitam e se fecham. 

Como caracteriza Freire: 

 

É preciso, por outro lado, reinsistir em que não se pense que a prática 

educativa vivida com afetividade e alegria prescinda da formação científica 

séria e da clareza política dos educadores ou educadoras. A prática educativa 

é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a 

serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje (2011, p. 

139-140). 

 
 

 Para Freire é exatamente esta permanência do hoje neoliberal que a ideologia contida 

no discurso da “morte da história” propõe: 

 

Permanência do hoje a que o futuro desproblematizado se reduz. Daí o 

caráter desesperançoso,fatalista,antiutópico de uma tal ideologia em que se 

forja uma educação friamente tecnisista e se requer um educador exímio na 



tarefa de acomodação ao mundo e não na de sua transformação. Um 

educador com muito pouco de formador, com muito mais de treinador, de 

transferidor de saberes, de exercitador de destrezas (2011, p. 140). 
 

 

 A prática educativa vivida com laços afetivos não se distancia da formação científica. 

Essa prática se valoriza a medida que a realizamos como um todo harmonioso. Capacidade 

científica, domínio técnico, alegria, afetividade, buscando um objetivo comum: aprendizagem 

do aluno. 

Na visão de Freire “não importa a faixa etária com que trabalhe o educador e a 

educadora. O nosso trabalho é realizado com gente de todas as idades, que estão em constante 

processo de busca” (2011, p. 141). 

 A essa busca constante de saberes, informações e aprendizagens que nos faz tentar 

cada vez mais criar meios, onde se possam alcançar resultados que mude comportamentos e 

atitudes de educadores para melhorar o processo de ensino. 

 

 

3.3  DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM  

 

 

Pensar no aluno como um todo é um trabalho de contínuas reflexões e observações. 

Quando recebemos alunos do 6º ano devemos estar atentos para esta nova clientela e enfocar 

o trabalho que realizaremos. Estas observações levam a perceber se estes apresentam algumas 

falhas no processo de aprender. 

Como descrito por Andrade “A dificuldade de aprendizagem aborda um campo 

bastante amplo e bem complexo, inclui os fatores sócio-culturais, econômicos, pedagógicos, 

psicológicos e familiares e também está relacionada com a diversidade dos problemas 

educacionais” (2011, p. 19). 

 Gusmão em seu estudo sobre as dificuldades que os alunos de 5ª série apresentam, 

escreve: 

Abordando as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos de 5ª 

série há a necessidade de analisar a fase de mudanças constantes pelas quais 

enfrentam, a fim de clarificar que a dificuldade de aprendizagem não se dá 

de maneira isolada, mas abrangendo uma série de fatores que inviabilizam a 

assimilação e retenção das informações (2001, p. 14). 
 

  

 O professor deve ficar atento a algumas atitudes apresentadas pelos alunos e nas 



dificuldades encontradas. Quanto mais cedo às dificuldades de aprendizagem forem 

identificadas melhor será a realização do trabalho de intervenção pedagógica e os resultados 

mais positivos. 

Toda discussão no que se refere à dificuldade de aprendizagem envolvem questões 

sociais, econômicas e comportamentais como imaturidade, aceitação social, ansiedade, medos 

(ANDRADE, 2011, p. 19). 

Essas questões no sentido educacional causam impedimento para a aprendizagem do 

aluno, destacando ansiedade e o medo que afetam em cheio os alunos do 6ª ano, pois estão na 

fase de mudanças. 

No dizer de Gusmão: “O conflito vivenciado pelo aluno interfere notoriamente não só 

no desenvolvimento da inteligência (processo de assimilação e acomodação), bem como nos 

aspectos da personalidade (estruturais e dinâmicos)” (2001, p.10). 

 Segundo Gusmão (2001, p. 33, apud BRANDÃO; VIEIRA 1992): 

 

O termo aprendizagem e suas implicações (dificuldades e distúrbios) trata 

de uma defasagem entre o desempenho real e o observável de uma criança e 

o que é esperado dela quando é comparada com a média das crianças de uma 

mesma faixa  etária, tanto no aspecto cognitivo como em uma visão 

psicométrica.    

 

Frente a estas inferências Gusmão expõe:  

 

A necessidade de considerar dificuldade de aprendizagem uma falha no 

processo da aprendizagem que originou o não aproveitamento acadêmico. 

Pensando não somente em termos de falhas na aquisição do conhecimento 

(aprendizagem), mas também no ato de ensinar, este problema não se traduz 

somente como um problema inerente ao sujeito aprendiz no sentido de 

competências e potencialidades, mas sim em uma constelação maior de 

fatores e de sua inter-relação, que envolvem direta ou indiretamente esta 

complexa teia (2001, p. 33). 

 

O ato de ensinar exige uma série de fatores que estão interligados. Não se pode 

acontecer de uma forma separada e individual. Professores e alunos devem estar interligados 

nesse processo. Para que esse processo de aprendizagem ocorra sem resultar em dificuldades, 

o aproveitamento acadêmico do educando deverá ser trabalhado para evitar falhas nessa 

aquisição de conhecimentos. Assim os professores do 6º ano precisam rever a sua maneira de 

olhar para esses alunos que estão chegando à escola. 

Na perspectiva de Pinto: 

 



A representação que o professor tem de seus alunos, assim com as 

expectativas quanto ao desempenho escolar, podem interferir no processo 

ensino-aprendizagem. Da mesma forma, a representação e as expectativas 

que o aluno tem do professor influenciam suas relações, refletindo-se nos 

aspectos cognitivos e afetivos, com conseqüências no desempenho escolar 

(2001, p. 5). 
 
 

A autora ainda enfatiza que: “A apropriação do conhecimento implica um determinado 

processo de aprendizagem que depende da motivação e da capacidade do aluno em agir e 

interagir sobre este conhecimento que poderá resultar em sua apreensão” (2001, p. 5) 

Sendo assim, o professor deve na medida do possível realizar um trabalho que leve o 

aluno a interagir sobre os conhecimentos e assim conseguir a aprender. 

 

 

3.4  TRANSIÇÃO DE CICLOS:  DESAFIOS E ARTICULAÇ ÕES DO 5 º  ANO PARA O 6 º  

ANO  

 

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Maria Francisca de 

Souza-EFM, que foi implantado no ano letivo de 2012 de forma simultânea do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental com base legal na Lei n 11.274/2006 a qual alterou a LDB n9394/96 e 

dispôs sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental e reafirmou a matrícula 

obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade para todo ensino brasileiro, fixando a ano de 

2010 como prazo final par a implantação de ensino fundamental ampliado (PARANÁ, 2012, 

p. 11). 

O município de Barra do Jacaré tem uma única escola que oferta o Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, denominada Escola Municipal Pio XII. Ensino de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. Foi implantado o Ensino de nove anos de forma gradativa. No 

ano de 2012 foi implantado na Escola Estadual também sendo única e que oferta o Ensino 

Fundamental Anos Finais, denominada Colégio Estadual Maria Francisca de Souza - EFM, 

conforme determinação da Resolução nº7/2010–CNE/CEB, Deliberação nº03/2006 – 

CEE/CEB e o Parecer nº407/2011 – CEE/CEB que torna obrigatório a oferta do sexto ano do 

Ensino Fundamental. 

O Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Maria Francisca se Souza aponta a 

adaptação dos alunos da 5ª série/6º ano com um problema existente. Frente a isto, verifica-se 

que o ingresso do aluno do sexto ano é visto com preocupações e expectativas de como serão 



os alunos que farão parte do novo corpo docente ou propriamente dizendo alunos do 6º ano. 

De acordo com o Ferreira (1993, p. 543) a palavra transição significa passagem de um 

lugar para outro. Em outras palavras podemos entender como a passagem de uma fase para 

outra. 

Em toda a vida escolar do aluno é marcada por períodos de transições. Desde o 

momento da sua entrada na educação infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental após 6º 

ano, depois do 9º ano para o Ensino Médio e Ensino superior. Toda essa mudança pode afetar 

o desenvolvimento do educando no que se refere principalmente nos anos iniciais. 

Hauser (2007, p. 13), em sua pesquisa sobre a transição da 4ª para a 5ª série afirma 

que: 

 

 

Em todas essas transições, a mudança de nível ou modalidade de ensino 

preexiste. No entanto, a transição da 4ª para a 5ª série [...], deveria se 

caracterizar mais como uma passagem dentro de um mesmo nível de ensino 

do que uma transição propriamente dita, considerando o sentido etimológico 

dessa palavra. Mas, na prática, o termo que melhor exprime essa passagem é 

mesmo transição, marcada por uma ruptura que parece ser responsável, entre 

outras coisas, pela reprovação ou pela evasão escolar. 
 
 

 

Essa transição de uma fase para outra vem carregadas de mudanças presentes na 

adaptação do aluno, na estrutura educacional, nos professores, no número de disciplinas, 

horários e prejudica o desenvolvimento do aluno. 

Na visão de Hauser (2007) o aluno concluinte da 4ª série que ingressa na 5ª série, 

sente de imediato algumas diferenças entre essas duas séries, ou seja, percebe que não se trata 

apenas de uma passagem, ainda que não as compreenda. 

Com base na sua prática pedagógica a autora considera que: “Ao enfocar 

especificamente a passagem da 4ª para a 5ª série, vários fatores interferem no desempenho dos 

alunos e, por isso, justifica-se um olhar mais atento sobre seu cotidiano escolar, uma vez que 

a 5ª série representa uma ruptura na vida desse aluno” (HAUSER, 2007, p. 14). 

Como enfatiza Dias da Silva (1997) ano diferente das referencias, em seus estudos 

sobre a passagem do 4º para a 5ª série, é comum nas discussões sobre o fracasso escolar nas 5ª 

séries o argumento sobre a alteração do número de professores ou a fragmentação nas 

disciplinas. A autora ainda aponta que: 

 
 



Não discordando da presença desses aspectos no cotidiano das séries em 

estudo, reluto muito em atribuir-lhes característica discriminativa ou 

causativa das dificuldades encontradas. Por trás do número de professores 

está o tipo de trabalho que concretizam, estão seus objetivos e seus 

fundamentos (1997, p. 102). 

 
 

Hauser (2007 apud DIAS DA SILVA, 1997) relata também alguns aspectos da 5ª série 

que podem explicar melhor essa transição e a conseqüente ruptura percebida nessa série. Para 

ela, a dinâmica da 5ª série requer dos professores uma postura didática diferente daquela da 

professora da 4ª série. Muitos professores entram e saem de salas  e turmas diferentes, dão 

suas aulas, cumprem seus programas e, quase sempre, não lhes sobra tempo de saber o nome 

de todos os alunos ao longo do ano. Por conta disso, no início do ano letivo, é comum os 

alunos de 5ª série sentirem certo saudosismo pela série e, principalmente, pela professora 

anterior. 

 Sob essa perspectiva Hauser (2007, p. 15) cita que: 

 

A flexibilidade de horário da professora de 4ª série favorece uma rotina de 

aula mais próxima do aluno. Na 5ª série e a partir dela, é comum os 

professores apresentarem variações de procedimentos e condutas, além da 

ausência de um trabalho coletivo, evidenciada pela falta de integração entre 

sãs disciplinas e programas escolares. Além disso, existe um distanciamento 

maior entre o professor de 5ª série e os alunos. Na 4ª série, as trocas afetivas 

são favorecidas pelas conversas da professora com os alunos, garantidas pelo 

tempo maior de permanência em sala de aula, nas correções dos cadernos de 

tarefas, na apresentação das atividades de classe.  

 
 

Quando o aluno do sexto se depara com todas essas questões diferenciadas a sua 

realidade anterior marcadas por todas essas mudanças com imposições na nova estrutura 

curricular nota-se muitas vezes queda no seu rendimento escolar e os problemas evidenciam. 

Leite (1999 apud HAUSER, 2007), ressalta a necessidade de se garantir a 

continuidade na transição entre a 4ª e a 5ª série e aponta dois grandes problemas capazes de 

interferir negativamente no processo de ensino-aprendizagem dos alunos de 5ª série e, 

consequentemente, no rendimento escolar destes: a estrutura e organização do sistema. 

Sendo assim, vale ressaltar a importância da argumentação caracterizada por Dias da 

Silva: 

 

Quinta série é passagem. Porém, passagem sem rito... Parece que há apenas 

alertas sobre a transição, mas não há qualquer preparação prévia – quer para 

alunos, quer para professores. Passagem que se desnuda nos diferentes 

saberes e fazeres implicados no cotidiano de professoras “primárias” e 



“secundárias”, da 4ª e da 5ª séries. Passagem sem ponte. Mais ruptura que 

continuidade... (1997, p. 126). 

 
 

Diante de todos os aspectos elencados sobre o tema leva a proposição do entendimento 

do momento vivido pelo aluno, o repensar do processo do ensinar. Realizar as devidas 

adaptações e articulações necessárias com um olhar pedagógico diferenciado e respeitando o 

processo de transição certamente evitaremos uma ruptura nesse processo. 

 

4 MATERIAL DIDÁTICO E ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS  

 
 

Mediante autorização da Secretaria Municipal de Educação, foi realizada visita à 

Escola Municipal Pio XII para apresentação da linha de estudo e a proposta do projeto, 

propondo parceria e solicitando a colaboração de todos enfatizando a importância do 

envolvimento das duas instâncias nessa fase escolar do educando. 

Com a finalidade de levantar os problemas foi realizado um diagnóstico através de 

questionários com professores e alunos do quinto ano para coletas de dados com ênfase nos 

aspectos qualitativos que servirão de base para essa implementação. De acordo com as 

informações obtidas nos questionários foram observados ponto positivos como novas 

amizades, outros disciplinas, novos espaços físicos. E pontos negativos como medo de provas, 

horários de cinquenta minutos, medos dos alunos maiores, da nova escola, muitos professores 

diferentes, muitas disciplinas e ansiedade. 

O trabalho desenvolvido será baseado na fundamentação teórica com pesquisa 

bibliográfica com a finalidade de levantar os possíveis problemas e buscar soluções tendo 

como público alvo de atuação professores e alunos do sexto ano de 2014. Também serão 

convidados pais e responsáveis para participar. Haverá implementação das atividades ainda 

neste ano de 2013 enquanto o aluno está na rede municipal. 

Com o intuito de amenizar a ansiedade e o medo pela nova Escola os alunos e seus 

professores foram convidados a conhecer as dependências do prédio, todo o espaço físico, 

corpo docente e funcionários estabelecendo um contato mais direto com os envolvidos. 

Na semana pedagógica do próximo ano será apresentado ao colegiado escolar esta 

produção didático-pedagógica e as ações de implementação que servirão de base para 

enfatizar esse momento de transição entre as duas realidades e o quanto a participação dos 

docentes será importante nesse processo.  

Diante as expectativas dos alunos será realizado um trabalho diferenciado com os 

professores do sexto ano dando suporte nas horas atividades com momentos reflexivos por 



meio de: estudos de textos, vídeos para reflexões e no contato direto em sala de aula 

articulando o trabalho pedagógico. Também será realizada reunião com professores do sexto 

ano e palestra com Psicóloga para aprofundar os conhecimentos teóricos dos professores. 

Na primeira semana de aula será dada uma atenção especial para os alunos onde 

realização momentos de atividades diferenciadas para que se sintam bem recebidos. 

Serão desenvolvidas também atividades como: 

- Atividade com Psicopedagoga: Técnicas Projetivas Psicopedagógicas; 

- Leitura Reflexiva; 

- Questionário; 

- Atividade em parceria com professora de arte e alunos do oitavo e nono ano. 

Também no inicio do ano letivo será realizado uma reunião em separado com os pais 

dos alunos do sexto ano. Este será um dos recursos para levar ao conhecimento dos pais a 

realização do projeto e salientar o quanto sua presença e a participação são de estrema 

relevância no acompanhamento nesta fase de transição de seus filhos. Os pais devem estar 

cientes de suas responsabilidades e procurar dar apoio no cumprimento das tarefas e verificar 

o desenvolvimento da aprendizagem dos seus filhos. 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES    

 

As atividades a seguir serão trabalhas com professores e alunos do sexto ano do ensino 

fundamental que são públicos alvos dessa implementação. 

 

 

A) ATIVIDADES COM PROFESSORES  

 

ATIVIDADE 1  

 

APRESENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICA NA SEMANA 

PEDAGÓGICA  

 

A primeira atividade a ser desenvolvida com os professores é a apresentação do 

projeto e da implementação a toda comunidade escolar do Colégio com o objetivo de divulgar 

e levar ao conhecimento a finalidade e importância do papel de cada um e o envolvimento 

todos para que assim possa se efetivar e alcançar as articulações propostas. 

 



ATIVIDADE 2 

 

REUNIÃO COM PROFESSORES DO SEXTO ANO  

 

Contar com a participação dos professores do sexto ano e o empenho na realização 

desta implementação será de suma importância. Assim, este momento de apresentação se fará 

através de uma reunião com os professores para buscar um trabalho integrado onde serão 

pautados os objetivos e as ações que serão trabalhados, focando a atenção sobre suas 

responsabilidades enquanto educadores e mediadores do ensino. 

 

ATIVIDADE 3 

 

MOMENTO REFLEXIVO  
 

Pensar no aluno como um todo é um trabalho de contínuas reflexões e observações. 

Com a intenção de propor um ambiente afetivo entre professor e aluno e tentar melhorar a 

relação entre eles e adaptação com a nova escola, esse momento reflexivo propiciará aos 

professores entender a afetividade como elencadas pelos autores de maneira autêntica sem 

deixar de lado o aspecto humano e assim verificar o quanto essa relação auxilia na efetivação 

dos objetivos desejados na aprendizagem. Sendo assim faremos uso de: 

 

PRIMEIRO MOMENTO  

 

APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS 

 

1 - Vídeo: Relação professor e aluno 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=SKn9DQ9Y9Fw. Acesso em: 10/10/2013. 

2 - Vídeo: Relação professor e aluno (Paulo Freire). 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=-NQzQIPrQwQ. Acesso em: 10/10/2013. 

Após assistir os vídeos os professores farão reflexões de sua prática pedagógica atento 

aos seguintes questionamentos:  

a) Que professores queremos ser para nossos alunos? 

b) Que papel o aluno representa em nossa prática pedagógica? 

c) De que forma a afetividade na relação professor e aluno interfere no processo 

ensino-aprendizagem? 

 



SEGUNDO MOMENTO 

 

LEITURA REFLEXIVA 

 

a) Você pode fazer a diferença “A professora de Teddy”. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=gBRd5L2QOKI. Acesso em: 12/11/2013.  

Neste momento os professores farão uma reflexão sobre sua prática pedagógica e seu 

relacionamento interpessoal com os alunos levando em conta de como é seu trabalho nesse 

momento de transição. 

 

b) Texto do livro Passagem sem Rito As 5ª Séries e Seus Professores. Maria Helena 

Galvão Frem Dias-da-Silva, Ed. Papirus, 1997, p 101 a 116. 

A autora relata no texto o estudo sobre a ruptura no período de transição do quinto 

para o sexto ano. Ela aponta que essa série é um dos momentos mais difíceis de transição no 

ensino fundamental. Seu objetivo é discutir alternativas de práticas docentes desta série que 

ajudem a superar tal ruptura. 

O objetivo desta atividade é propor aos professores um embasamento teórico e ter uma 

visão sobre o processo de Transição vivenciado pelos alunos. Após leitura será realizado mesa 

redonda para reflexão sobre a visão da autora e trazer esses embasamentos teóricos para a 

realidade de nossa escola e a partir daí propor discussões com os seguintes questionamentos: 

a) Por que a ruptura que se dá no processo de transição de ciclos interferem no 

processo ensino- aprendizagem? 

b) Destaque os pontos relevantes apresentados pela autora que marcam esse processo 

de transição. 

c) Com base na leitura do texto, faça um paralelo entre o tema estudado e a nossa 

realidade escolar destacando a função do professor e as possíveis articulações de adaptação e 

o processo ensino-aprendizagem. 

ATIVIDADE 4 

 

PALESTRA COM PSICÓLOGA 

 

Será convidado um profissional especializado para dar uma palestra aos professores do 

sexto ano, onde também serão convidados professores do quinto ano, representantes da 

secretaria municipal, direção e equipe pedagógica.  

Os assuntos elencados nesta palestra serão: Adolescência, dificuldades de 

http://www.youtube.com/watch?v=gBRd5L2QOKI


aprendizagem, afetividade, ansiedade.  A presença deste profissional tem a finalidade de 

propor os professores em especial do sexto ano suporte teórico com o objetivo de auxiliar os 

mesmos no desenvolvimento das atividades pedagógicas que serão desenvolvidas no decorrer 

do período letivo. 

 

 

B) ATIVIDADES COM ALUNOS 

 

 

ATIVIDADE 1 

 

SEMANA DE RECEPÇÃO  
 

Como primeira atividade proposta aos alunos do sexto ano será realizado um trabalho 

com atendimento diferenciado com apoio pedagógico no acompanhamento durante as 

primeiras semanas de aula dando atenção no que se refere a horários, troca de professores, 

intervalo, sequência de atividades, uso de materiais. 

Será confeccionado com os alunos: horários, murais de recados, agenda coletivas para 

dar suporte nos agendamentos das atividades que serão desenvolvidas. 

 

ATIVIDADE 2 

 

ATIVIDADE EM PARCERIA COM OITAVO E NONO ANO E 

PROFESSORA DE ARTE 

 

Em parceria com professora de arte, alunos do oitavo e nono ano, propor-se-á realizar 

atividades de interação entre os alunos do sexto ano que necessitam do apoio de alunos 

maiores, propiciando momentos de segurança, troca de experiências e apoio entre eles. 

As atividades desenvolvidas serão: Recepção dos alunos do sexto ano realizada pelos 

alunos do oitavo e nono ano, apresentação de vídeo, atividades recreativas resgatando 

brincadeiras antigas com o objetivo de proporcionar um relacionamento mais interativo. 

 

ATIVIDADE 3 

 

LEITURA REFLEXIVA 

 

Nesta atividade os alunos farão leitura de uma parábola: “O Feixe de Lenha”, 



Disponível em: http://equipe7ufpa.blogspot.com.br/2006/09/parbola-o-feixe-de-lenha-html. 

Acesso em: 08/11/2013. 

O objetivo desta atividade é demonstrar para os alunos o quanto é importante buscar 

realizar suas atividades com esforço, união entre eles e que devem se esforçar para conseguir 

atingir seus objetivos. 

Os alunos farão leitura da parábola e em seguida mesa redonda para discussão onde 

cada um terá oportunidade de expor seus entendimentos trocando ideias com o grupo e 

responder as seguintes questões: 

a) O que vocês entendem do texto? 

b) Qual ensinamento a parábola trás para vocês? 

c) A sua vida escolar tem alguma relação com os ensinamentos da parábola? Quais? 

 

ATIVIDADE 4  

 

ATIVIDADE COM PSICOPEDAGOGA: TÉCNICAS  

PROJETIVAS PSICOPEDAGÓGICAS 

 

Na tentativa de amenizar as expectativas negativas apontadas pelos alunos como 

ansiedade, insegurança, medos, buscamos ajuda de uma profissional especializada para 

encontrar soluções que visem contribuir o desenvolvimento das ações. 

O objetivo é investigar a rede de vínculos que um sujeito estabelece com domínios: 

A) Escolar: par educativo; eu com meus amigos; planta de sala de aula; 

B) Familiar: os quatro momentos do dia; família educativa; planta da minha casa; 

C) Consigo mesmo: desenho em episódios; dia do meu aniversário; minhas férias; 

fazendo o que mais gosto. 

Esta atividade se dá pela necessidade que os alunos têm de se adaptar no sexto ano, 

pois esta mudança muitas vezes causa transtorno no processo ensino-aprendizagem. Nesta 

atividade os alunos irão participar de apenas um domínio que é o domínio escolar para 

verificar como ele se sente no ambiente escolar e como iremos trabalhar com os problemas 

levantados através dos desenhos. Os alunos farão o desenho monitorado e depois quando 

necessário ocorrerá a interação, tentando levantar comentários sobre o desenho. Após estudar 

cada desenho, o psicopedagogo irá passar através de relatórios as intervenções se necessário e 

até mesmo encaminhamentos diferenciados. 

 



ATIVIDADE 5 

 

REALIZAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

 

 

Os alunos do sexto ano responderão um questionário comparativo para colocarem suas 

opiniões de como está a sua escola hoje. 

Ao término desta atividade será realizado levantamento de dados comparativos da 

escola anterior com a escola atual e obter resultados a cerca dos trabalhos desenvolvidos. 
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