
12/06/2019 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

https://sig.ifc.edu.br/sigaa/extensao/Atividade/lista.jsf 1/3

 
 Extensão

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

  
EMITIDO EM 12/06/2019 14:04

 

VISUALIZAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

 
DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Código: PJxxx-2019
Título: A (re) significação da matemática para alunos com dificuldades
Ano: 2019
Período de Realização: 01/08/2019 a 31/07/2020
Tipo: PROJETO
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS
Município de Realização:
Espaço de Realização:
Abrangência: Regional
Público Alvo Interno: Acadêmicos da Licenciatura Matemática do IFC - Rio do Sul

Público Alvo Externo: Alunos do ensino fundamental anos finais da Escola de Educação Básica Maria
Regina de Oliveira

Unidade Proponente: RIO DO SUL - COORD GERAL DE ENSINO / CAMP/RSUL
Unidade Orçamentária: -
Outras Unidades
Envolvidas:
Área Principal: EDUCAÇÃO
Área do CNPq: Ciências Humanas

Fonte de Financiamento: FINANCIAMENTO INTERNO (Campus Rio do Sul - 09/2019 Projetos para Bolsas de
Extensão-2019/2020)

Renovação: NÃO
Nº Bolsas Solicitadas: 1
Nº Bolsas Concedidas: 0
Nº Discentes Envolvidos: 0
Faz parte de Programa de
Extensão: NÃO

Grupo Permanente de
Arte e Cultura: NÃO

Público Estimado: 16 pessoas
Público Real Atendido: Não informado
Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA

Contato
Coordenação: ELISANGELA REGINA SELLI MELZ
E-mail:
Telefone:

Detalhes da Ação
Resumo do Produto:

 O projeto tem como objetivo (re) significar a matemática para alunos do ensino fundamental anos finais da
Escola de Educação Básica Maria Regina de Oliveira, localizada no município de Agronômica (SC), Os encontros
com os alunos(aulas complementares)ocorrerão quinzenalmente no período vespertino, com duração
aproximada de 4h. Neles serão abordados conceitos básicos de matemática, com relação ao sistema de
numeração, a aritmética, a medidas, etc. Pretende-se, durante as aulas, utilizar de diferentes instrumentos
pedagógicos, por exemplo, jogos, softwares, materiais manipuláveis, etc, de modo que, esses momentos sejam
de construção de saberes matemáticos. Este projeto tem como fundamentação teórica as principais noções de
pesquisadores na área da educação matemática. Também, procura integrar o ensino superior (curso de
licenciatura em Matemática do IFC- Rio do Sul) com o ensino fundamental da escola destacada anteriormente,
oportunizando a prática individualizada perante as particularidades de cada aluno. Ressalta-se que esta
proposta é continuação do projeto aprovado no edital 16/2018, que teve vigência no período de agosto de 2018
a julho de 2019.
Palavras-Chave:

 Alfabetização Matemática, Educação Matemática, Ensino Fundamental
Justificativa: 

 O ensino e a aprendizagem da matemática vai muito além de compreender seus algoritmos. O saber
matemático têm um papel social muito importante.De acordo com essa ideia o autor destaca que a“Matemática,
com seu caráter de infalibilidade, de rigor, de precisão e de ser um instrumento essencial e poderoso no mundo
moderno, tece sua presença firmada excluindo outras formas de pensamento. Na verdade, ser racional é
identificado com dominar a Matemática”. (D’AMBROSIO, 2011, p. 75). Por isso, ela “[...] se apresenta como um
deus mais sábio, mais milagroso e mais poderoso que as divindades tradicionais e outras tradições culturais”.
(D’AMBROSIO, 2011, p. 75). As dificuldades enfrentadas pelos estudantes durante o processo de ensino e de
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aprendizagem da matemática são as mais variadas e não podemos unificá-las em uma totalidade pois, assim
nos limitaremos a enfrentá-las individualmente. Essas dificuldades se manifestam no aluno de maneira
diferenciada, produzindo distintos efeitos seja nas suas relações sociais ou na continuidade dos seus estudos,
ou no desejo e satisfação em aprender matemática. Os parâmetros curriculares nacionais apontam “o
desempenho insatisfatório dos alunos revelado pelas elevadas taxas de retenção em Matemática, o que a faz
atuar como filtro social no Ensino Fundamental, selecionando os que terão oportunidade ou não de concluir esse
segmento de ensino”. (BRASIL, 1998, p.23). Diante disso, este projeto tem como finalidade (re) significar a
matemática. Ou seja, oportunizar aos estudantes das séries finais do ensino fundamental da Escola de
Educação Básica Maria Regina de Oliveira momentos em que eles possam se apropriar de conceitos matemática
fundamentais para a continuidade de seus estudos. Como também, conhecimentos matemáticos que os
ajudaram a participar e agir no meio social em que estão inseridos.Com base em relatos da direção, supervisão
pedagógica e professora de matemática da escola onde será desenvolvido o projeto, alguns alunos demonstram
muitas dificuldades em matemática.Isso, segundo esses depoimentos, é agravado pela superlotação das salas
de aula e a alta carga horária dos professores o que impossibilitam práticas que promovam uma aprendizagem
significativa na disciplina de matemática. Destarte, o ensino fica comprometido, o que acarretará uma série de
consequências futuras a esses alunos. Com relação a isso Skovsmose (2001) ressalta a importância da
matemática em nosso meio enfatizando que, “[...] as estruturas matemáticas vêm a ter um papel na vida social
tão fundamental quanto o das estruturas ideológicas na organização da realidade.” (2001, p. 83). Diante do
exposto e, conscientes da relevância da matemática foi organizado este projeto de extensão. Por fim, esta
proposta –projeto de extensão -vinculará a instituição de ensino superior (IFC-Rio do Sul) com a instituição de
ensino básico(Escola de Educação Básica Maria Regina de Oliveira), promovendo um coletivo- colaborativo, de
práticas, vivências e ações pedagógicas em torno da matemática.Com relação aos acadêmicos envolvidos
destaca-se que o envolvimento deles nas atividades de ensino–propostas por este projeto -, aprimora e
desenvolve a suas aptidões para o ensino de matemática, isto é, contribui na sua formação como futuros
professores de matemática.
Resumo: 

 O projeto tem como objetivo (re) significar a matemática para alunos do ensino fundamental anos finais da
Escola de Educação Básica Maria Regina de Oliveira, localizada no município de Agronômica (SC), Os encontros
com os alunos(aulas complementares)ocorrerão quinzenalmente no período vespertino, com duração
aproximada de 4h. Neles serão abordados conceitos básicos de matemática, com relação ao sistema de
numeração, a aritmética, a medidas, etc. Pretende-se, durante as aulas, utilizar de diferentes instrumentos
pedagógicos, por exemplo, jogos, softwares, materiais manipuláveis, etc, de modo que, esses momentos sejam
de construção de saberes matemáticos. Este projeto tem como fundamentação teórica as principais noções de
pesquisadores na área da educação matemática. Também, procura integrar o ensino superior (curso de
licenciatura em Matemática do IFC- Rio do Sul) com o ensino fundamental da escola destacada anteriormente,
oportunizando a prática individualizada perante as particularidades de cada aluno. Ressalta-se que esta
proposta é continuação do projeto aprovado no edital 16/2018, que teve vigência no período de agosto de 2018
a julho de 2019.
Palavras-Chave:

 Alfabetização Matemática, Educação Matemática, Ensino Fundamental
Metodologia: 

 O projeto será desenvolvido na Escola Estadual de Educação Básica Maria de Oliveira, localizada no município
de Agronômica(SC). Estima-se que cerca de 10 a 15 alunos dos anos finais do Ensino Fundamental participem
do projeto. A escolha dessa escola se deu em função de ser o local em que a acadêmica realizou o seu estágio
supervisionado, em 2018. Os encontros com os alunos ocorrerão quinzenalmente no período vespertino, com
duração aproximada de 4h. Neles serão abordados conceitos básicos de matemática, com relação ao sistema de
numeração, a aritmética, a medidas, etc. Pretende-se, durante as aulas, utilizar de diferentes instrumentos
pedagógicos, por exemplo, jogos, softwares,materiais manipuláveis,etc.Sobre esses conceitos básicos destaco
que, fazem parte do currículo da disciplina de matemática nas séries iniciais do ensino fundamental. No
primeiro ano de vigência do projeto foi realizada uma reunião com a direção da escola e a professora de
matemática a fim de definir ações e objetivos. Após foi elaborado, com a participação da professora de
matemática das turmas, uma avaliação diagnóstica com os estudantes –de todas das turmas das séries finais
do ensino fundamental - para a elaboração das ações seguintes. Com relação a essa avaliação diagnóstica, foi
abordado conceitos matemáticos básicos, que envolvem às noções de medir, quantificar, contar e comparar.
Em seguida, com a ajuda da professora da turma e análise da avaliação diagnóstica foi dada prioridade para
aqueles que apresentaram mais dificuldades com relação aos conceitos básicos. Esta proposta visa dar
continuidade as atividades desenvolvidas até o momento. Sendo que as aulas serão registradas em relatório
com o intuito de promover uma reflexão crítica em torno da prática. Os conteúdos e o tempo estimado de
realização dependerão do tempo de ensino e do tempo de aprendizagem que será individualizado. Os conteúdos
de cada aula ocorrerão de forma rotativa, conforme os resultados (analisados em conjunto com a professora da
turma). Devido à frequência dos encontros, serão enviadas a cada aula, atividades a serem desenvolvidas ao
longo dos dias em que não nos encontramos, ao retornar será compartilhada com os demais colegas. O projeto
será satisfatório se 60% dos alunos permanecerem no grupo e se mostrarem desenvolvimento ao longo das
abordagens e na classe de aula efetiva.
Referências: 

 BARROS, Paulo César. A prática pedagógica do professor de educação física e a inserção do lúdico como um
meio de aprendizagem. Dissertação de Mestrado –Programa de Mestrado em Educação da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 2006. Disponível em: acesso em: maio/2018. BIEMBENGUT, M.
S.Modelagem matemática & implicações no ensino e aprendizagem de matemática.Blumenau: Fundação
Universidade Regional de Blumenau, 1999. 134 p. BRASIL. Base Nacional Comum Curricular.Brasília, MEC,
2017. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: Matemática.5ª a 8ª série. Brasília: A secretaria, 1998. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da
Educação Fundamental. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Matemática. Brasília, 2013, MEC.
CORSO, L. V. DORNELES, B. V. Senso numérico e dificuldades de aprendizagem na matemática.Revista
Psicopedagogia. 2010. 12p. D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática –elo entre as tradições e a
modernidade.4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. KAMII, C.A criança e o número:implicações educacionais
da teoria de Piaget para a atuação com escolares de 4 a seis anos. 39. ed. Campinas: Papirus, 2012. 112 p.
PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
PONTE, J. P.; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. Investigações matematicas na sala de aula.3.ed. rev. Belo
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Horizonte: Autêntica, 2013. 159 p. (Tendências em educação matemática). POPKEWITZ, Thomas. Reforma
educacional e construtivismo. In: SILVA, Tomaz Tadeu da. (org.). Liberdades reguladas: pedagogia
construtivista e outras formas de governo do eu. Petrópolis: Vozes,1999. p. 95-142. SAVIANI, D.A. Educação:
do Censo Comum à Consciência Filosófica. 12 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 1996. SKOVSMOSE, O.
Educação matemática crítica:A questão da democracia. Campinas, SP: Papirus, 2001. 160 p.
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