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Introdução: A presente proposta de trabalho tem como meta proporcionar um 

momento de reflexão sobre a disciplina Matemática em nossas escolas municipais, 

com professores que atuam na primeira fase do Ensino Fundamental e estudantes do 

curso de Pedagogia.. A convivência com professores e coordenadores que atuam nas 

escolas, tem demonstrado uma preocupação com  a aprendizagem dos alunos, uma 

vez que esta disciplina, até mesmo por questões históricas, é tida como uma disciplina 

de difícil aprendizado. Propõe-se neste trabalho, um estudo reflexivo sobre as 

questões matemáticas, a  formação do professor e a busca de um saber mais 

elaborado, com maior cientificidade, através de estudos dos autores da área, da troca 

de experiências, dos fazeres matemáticos em sala de aula e de oficinas, na construção 

de materiais que proporcionem um aprendizado embasado na concretização por meio 

da utilização desse material. 

 

 

Objetivos do Curso: 

Gerais: Contribuir com a formação dos professores de matemática, proporcionando 

uma reflexão sobre a prática de ensino e  aprendizagem da Matemática. 

 

 

 

Específicos: 

• Rever a prática de ensino. 

• Compreender e interpretar os termos matemáticos. 

• Buscar a concretização dos conteúdos reduzindo a abstração. 

• Desmistificar a Matemática enquanto disciplina difícil para uma aprendizagem 

fácil e compreensiva. 
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• Refletir sobre a importância do Lúdico com responsabilidade na Matemática e 

como ferramenta de concretização dos saberes. 

• Relacionar a teoria e a prática com fundamentação teórica. 

• Confeccionar material didático como ferramenta para a sala de aula. 

 

 

 

 

Metodologia 

 

• Aulas expositivas e dialogadas, interpretação de textos, discussões individual e em 

grupos. 

• Utilização de recursos audiovisuais, elaboração de trabalhos, confecção de histórias. 

• Construção de materiais didáticos através de oficinas. 

• Oficinas para construção de material didático. 

 

 

 

Resultados e Discussão 

 

A formação continuada requer um processo contínuo para que se tenha um resultado 

esperado, sabendo que é fundamental nessa prática, a discussão e as considerações 

apresentadas pelos alunos de suas próprias práticas e conhecimento. Durante os encontros 

que foram realizados, ficou evidenciado o crescimento de cada um, pelas considerações e 

intervenções que foram realizadas. A contribuição de autores como Constance Kamii, Sérgio 

Lorenzato, Ubiratan D’Ambrósio, Selma Garrrido e Antônio Nóvoa, muito enriqueceu o curso 

pela grande cientificidade e conhecimento na área matemática e formação de professores. 

 

 

Conclusões 

 

• Ficou evidenciado, um novo olhar sobre a disciplina Matemática, bem como as 

diversas formas de tornar uma disciplina fácil e prazerosa. 

• Percebeu-se a necessidade do estudo continuado, a troca de experiências e as 

reflexões de texto  de autores da área,  para que a prática possua embasamento 

teórico. 

• No final do curso ficou claro a importância da discussão, da interpretação bem como 

a aquisição do conhecimento Matemático de cada aluno.  
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