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INTRODUÇÃO 

A atividade da docência requer, por parte do professor, domínio de conceitos e 

habilidades para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que proporcionem a 

aprendizagem efetiva dos estudantes. Para haver a competência profissional, além do 

exercício da docência em sala de aula, é fundamental que o professor esteja em uma 

constante reflexão dos seus processos formativos, almejando o aprimoramento de saberes 

práticos e teóricos a cerca de sua prática pedagógica e métodos de ensino.  O projeto de 

extensão “Formação Continuada de Professores de Matemática- PFCPMat” da UPF visa 

criar condições para a excelência do professor de Matemática, por meio da formação 

inicial, com os acadêmicos de licenciatura em Matemática, e da formação continuada, 

com professores que já atuam nas escolas e que buscam apoio para novas práticas 

docentes.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

No que se refere ao processo de formação inicial e continuada de professores de 

matemática, na Universidade de Passo Fundo (UPF), desenvolve-se o projeto de extensão 

“Formação Continuada de Professores de Matemática-PFCPMat”, o qual objetiva 

propiciar vivências pedagógico-metodológicas tanto aos acadêmicos e professores do 

curso de Licenciatura em Matemática, como a professores de Matemática que atuam na 

rede pública de ensino. Destaca-se uma atividade desenvolvida de forma colaborativa por 

um professor do Ensino Médio da rede pública de Passo Fundo, duas professoras e três 

acadêmicos extensionistas do curso de Licenciatura em Matemática do PFCPMat. Tal 

atividade refere-se à elaboração de uma proposta didática aplicada nas turmas do terceiro 

ano do Ensino Médio, do referido professor, buscando a melhoria do processo de ensinar 

e aprender Matemática. Para tal, são realizados encontros quinzenais, nas sextas-feiras à 

tarde. A atividade visa a interdisciplinaridade, através do tema “Sustentabilidade”, 

buscando envolver todas as áreas do conhecimento. Sendo a “Estatística” um tópico 

importante, buscou-se integrar os conhecimentos sobre “Sustentabilidade” com os 
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específicos da Matemática.  Pretende-se atender às novas diretrizes para o Ensino Médio, 

apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular, por meio do desenvolvimento de 

projetos, estimulando o protagonismo dos estudantes e colocando-os como agentes ativos 

no seu próprio processo de aprendizagem.  O Estudo da Estatística, baseando-se no 

pensamento de Dante (2003), proporciona ao estudante um raciocínio analítico, tratando-

se do levantamento de dados, através da organização e do tratamento de informações, 

possibilitando uma visão crítica reflexiva a cerca de fenômenos presentes no contexto 

social. A partir da análise de livros didáticos, como Dante (2013) e Smole e Diniz (2010), 

verificou-se que os primeiros conceitos matemáticos em relação à Estatística estavam 

relacionados à definição de população, amostra, frequências absolutas e relativas, 

seguidos da construção e análise de gráficos e conceitos de médias, moda, desvio padrão 

e variância. Buscou-se encontrar uma estratégia investigativa que permitisse aos 

estudantes compreender tais conceitos, criando relações com o seu cotidiano, permitindo-

os desenvolver habilidades de leitura, de coleta e de interpretação de dados envolvendo 

grandezas e suas variáveis que despertassem a reflexão sobre o reaproveitamento de lixo. 

Solicitou-se aos estudantes que realizassem, individualmente, uma coleta de dados 

referente a materiais descartáveis encontrados no lixo doméstico de suas residências, em 

um período de 7 dias. Em seguida, houve a socialização e organização dos dados 

coletados, utilizando tabelas, organogramas e matrizes. Na sequência, realizou-se o 

tratamento das informações por meio de conceitos estatísticos e representações gráficas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho colaborativo propiciou a troca de saberes entre acadêmicos e professores 

extensionistas e o professor da educação básica. As ações desenvolvidas buscaram a 

superação de obstáculos enfrentados na prática de sala de aula e, além disso, o tema 

“Sustentabilidade” oportunizou a aproximação entre saberes teóricos e práticos, 

despertando um maior interesse por parte dos estudantes.  
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