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INTRODUÇÃO 

 

O projeto de extensão Interação das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas 

Públicas da Universidade de Passo Fundo propõe a adaptação de questões de provas e do 

banco de questões das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas e 

Privadas (OBMEP), para estudantes dos anos finais do ensino fundamental. A proposta 

oportuniza a troca de conhecimento entre os bolsistas do projeto, os professores e os 

alunos das escolas participantes. Tal relação beneficia as partes, uma vez que favorece os 

estudantes no âmbito de melhorar sua compreensão em certos assuntos da Matemática e 

o raciocínio lógico, permitindo também aos bolsistas e professores a vivência em sala de 

aula e percepção do dia a dia escolar.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto tem por objetivo criar um espaço de discussão de metodologias para o ensino 

da Matemática envolvendo questões das OBMEP, propondo a confecção de materiais 

manipuláveis para auxiliar os estudantes na busca da solução para a situação proposta. 

Além disso, propõe os estudantes a resolver as questões por outras estratégias de 

raciocínio, incentivando o pensamento crítico e autônomo, bem como mostrando que a 

Matemática não é feita somente de cálculos e fórmulas repetitivos, uma vez que não há 

uma receita para resolver determinado problema, e sim outras  formas de pensamento e 

hipóteses válidas. 

Os encontros ocorrem semanalmente na Universidade de Passo Fundo, nos quais são 

discutidas práticas e intervenções a serem desenvolvidas em escolas da rede municipal 

do Passo Fundo. As questões são escolhidas, verificando seu nível de dificuldade e a 

possibilidade de criar materiais manipuláveis para auxiliar na compreensão de 

determinado conteúdo. Com um grupo de questões é formada uma oficina, que é realizada 

mensalmente com os alunos do Ensino Fundamental.  
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Muitas vezes o contato com materiais concretos proporciona melhor verificação do que 

se está trabalhando, fazendo com que a ideia proposta seja vista fora do teórico, 

possibilitando alcançar o abstrato e generalizar o que foi aprendido para ser utilizado na 

resolução de outras situações problema (SANTOS, 2011). O aluno que sabe pensar 

matematicamente e é incentivado a praticar seu conhecimento ativamente, estando 

engajado neste processo, tem autonomia para exercer seu papel de cidadão crítico na 

sociedade e, assim, desenvolver outras áreas do conhecimento, destacando-se 

intelectualmente.  

Neste resumo, é apresentada uma questão na qual o uso do material concreto, que por sua 

natureza permite a manipulação pelos alunos como decorrência da atividade de levá-los 

a pensar a solução das questões, facilitou a organização do pensamento em  relação ao 

que era proposto. Foi retirada do banco de questões da OBMEP 2019 e diz que “Em uma 

mesa circular estão sentadas 5 pessoas: Arnaldo, Bernaldo, Cernaldo, Dernaldo e Ernaldo, 

cada um em uma cadeira. Analisando no sentido horário, temos: I. Entre Arnaldo e 

Bernaldo existe 1 cadeira vazia; II. Entre Bernaldo e Cernaldo são 5 cadeiras; III. Entre 

Dernaldo e Ernaldo são 4 cadeiras, quase todas vazias; IV. Entre Dernaldo e Cernaldo são 

2 cadeiras; V. Entre Ernaldo e Bernaldo são 3 cadeiras, nem todas vazias. Quantas 

cadeiras possuem ao redor da mesa?”. O material desenvolvido para essa questão consiste 

em um círculo para representar a mesa, bonecos indicados pelos respectivos nomes e 

dezoito cadeiras, sendo esse valor maior que a resposta da questão, a fim de não deixar 

evidente a quantidade correta.  

Os estudantes tiveram dificuldade em notar que os integrantes da Família Naldo não 

estavam organizados em ordem alfabética. A chave para o enigma era observar a 

disposição dos nomes nos itens, relacionando a ordem em que estavam escritos com o 

sentido horário, totalizando, assim, doze cadeiras.  

 

 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS 

 

A partir desta atividade, é possível concluir que os materiais didáticos manipuláveis 

construídos para as oficinas possibilitam ao aluno a construção de estratégias de resolução 

de problemas, desenvolvendo o raciocínio lógico-matemático de maneira lúdica e, a 

discussão em grupos de como transferir o pensamento obtido através do material para a 

escrita matemática, permite a socialização dos estudantes. 
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ANEXOS 

 

Figura 1: Oficina 
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Figura 2: Oficina 
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