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INTRODUÇÃO 

 
Acadêmicos e professores extensionistas do curso de licenciatura em Matemática, que fazem parte 
do grupo Segmento Oficinas do Projeto de Extensão Formação Continuada de Professores de 

Matemática (PFCPMat),  o qual está vinculado ao Programa de Extensão Integração da 

Universidade com a Educação Básica, da Universidade de Passo Fundo, desenvolvem atividades 

que permitem ao acadêmico uma melhor preparação para atuar futuramente no âmbito escolar. 
As ações são realizadas com alunos da educação básica do município de Passo Fundo e arredores. 

São desenvolvidas oficinas pedagógicas abordando conteúdos que tenham importância para a 

vida do aluno e que deixaram lacunas. Busca-se oportunizar uma visão mais ampla e diferenciada 
sobre o aprender Matemática. 
 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
Dentre as ações realizadas pelo grupo Segmento Oficinas do PFCPMat, acadêmicos e professores 

extensionistas do curso de licenciatura em Matemática da UPF, elaboram e aplicam oficinas para 
alunos da educação básica. Aos acadêmicos extensionistas, a elaboração das oficinas proporciona 

momentos de estudo e, auxilia na busca por novas estratégias de ensino, o que irá contribuir em 

sua carreira de docência. O estudo, a busca por fundamentação teórico metodológica, práticas 

didáticas diferenciadas, ratificam a real importância da participação em projetos de extensão por 
parte dos futuros docentes. O contato com os estudantes proporciona ao acadêmico conviver com 

a realidade escolar. Quando  aplicam as oficinas, podem perceber as dificuldades enfrentadas 

pelos estudantes em relação ao aprendizado de conteúdos matemáticos. Isto possibilita buscar 
soluções na tentativa de amenizar as fragilidades dos mesmos e auxiliar na compreensão dos 

conceitos por meio do desenvolvimento de habilidades, do senso crítico e da autonomia, buscando 

a construção de um conhecimento significativo. Dentre as oficinas desenvolvidas, destacamos 

algumas que foram aplicadas. Na primeira, o conteúdo abordado foi frações, através do jogo 
“Bingo da Matemática”, de maneira lúdica, relembrando e fixando o conteúdo de operações com 

frações. A segunda foi sobre Sólidos Geométricos, onde foi conceituada a diferença entre prismas 

retos e corpos redondos com a utilização de material manipulável. Foi realizada, também, a 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

XIII MOSTRA DE PESQUISA E EXTENSÃO DO 

ICEG 

05 a 11 de Novembro de 2019. 

 



oficina “Dominó da Tabuada”, reforçando e revisando a operação de multiplicação e a 

propriedade comutativa de forma lúdica e dinâmica. Retomando conceitos Matemáticos diversos, 
aplicou-se o Jogo do Enigma. Foi ministrada também uma oficina sobre “Equações do 1º Grau”, 

onde foram relembrados os princípios aditivos e multiplicativos utilizando a estratégia da balança 

para reforçar a importância da igualdade. Na oficina “Circuito Matemático” que visou a revisão 
de conjuntos, potências e problemas matemáticos com a reta numérica, utilizando o jogo com 

estratégia, os estudantes puderam revisar de forma mais interativa e divertida os conteúdos 

citados. Outra oficina retomou o conceito e operações com conjunto e intervalos reais, utilizando 

Jogos e Resolução de Problemas para abordar o tema proposto de uma maneira diferenciada. 
Neste ano, de 2019, também foi realizada a “I Gincana para o ENEM - Matemática”, com alunos 

do 3° ano do Ensino Médio, colocando em prática os conteúdos do Ensino Médio,  em forma de 

questões do ENEM. Através da investigação em sala de aula e aplicação de oficinas, os 
acadêmicos podem trabalhar de forma mais atrativa e interativa, mostrando aos estudantes a 

matemática com um olhar diferenciado. Como dizia Ponte “Quem investiga está a procurar 

aprender e quem aprende pode ter muito interesse em investigar”, (2007, p. 1). O acadêmico pode 
buscar melhorias e novas tendências para que haja a aprendizagem significativa do estudante 

através de oficinas e estudos diferenciados.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conforme os aspectos mencionados, se percebe que as atividades desenvolvidas são 

relevantes, pois com elas os acadêmicos aprimoram seus conhecimentos e apreendem 

novas estratégias de ensino. Explorar recursos didáticos que estão ligados à realidade do 

estudante auxilia na formação inicial do futuro docente, para tornarem-se profissionais 

competentes.  
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ANEXOS 

Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 

necessário. 


