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Resumo 

O presente trabalho consiste no relato de uma experiência de estágio para a matemática do 

ensino fundamental, do Curso de Licenciatura em Matemática a Distância, realizada no 

Projeto Pescar: Unidade Screw de Cachoeira do Sul. Buscamos fazer uma revisão dos 

principais conceitos matemáticos do ensino fundamental para prepará-los para o curso de 

Soldagem Básica. O processo de retomada dos conteúdos foi desenvolvido com uso de 

materiais concretos e desafios lógicos, buscando estimular o raciocínio lógico dos 

participantes, bem como o uso da linguagem matemática falada, com participação oral na 

resolução dos problemas propostos. Nessa perspectiva, o projeto de ensino “Fundamentos 

da Matemática Básica” teve o objetivo de fortalecer os conhecimentos fundamentais da 

matemática básica de forma lúdica e interativa com a finalidade de constituir competências 

transversais e efetiva cognição do conhecimento. 
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1. Introdução 

O projeto de ensino “Fundamentos da Matemática Básica” teve o objetivo de 

fortalecer os conhecimentos fundamentais da matemática básica abordando conteúdos 

como: operações fundamentais; frações; números decimais; regra de três; porcentagens e 

juros simples. De forma lúdica e interativa com a finalidade de constituir competências 

transversais e efetiva cognição do conhecimento. 

As aulas foram realizadas 3 vezes por semana, pela manhã, abrangendo 2 períodos 

diários, ou seja 2 horas/relógio, totalizando oito encontros. No primeiro período foi feito 

uma conceituação inicial do conteúdo abordado e analise dos conhecimentos prévios dos 

educandos. Em seguida um aprofundamento do assunto com orientação e resolução de 

exemplos de aplicação do conteúdo. O segundo período teve a finalidade de cognição e 

exploração do pensamento lógico, e em alguns momentos argumentativos, dos educandos.  
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Ao final do projeto, os participantes deveriam estar dominando a matemática básica 

proposta ao longo das aulas, sendo capazes de relacionar fatos matemáticos ao seu 

cotidiano e aplicar os conceitos aprendidos em situações diárias de forma lógica e racional. 

2. O Projeto Pescar 

O Projeto Pescar tem o propósito de desenvolvimento social, atendendo jovens em 

situação econômica desfavorável para qualificá-los profissionalmente. Além da 

importância social do projeto, existe a necessidade de desenvolvimento cognitivo desses 

alunos, por apresentarem alto índice de reprovação na escola gerada por uma profunda 

deficiência em relação ao conhecimento. Esse projeto esta sendo de fundamental 

importância para a formação cidadã desses jovens, contribuindo significativamente para 

sociedade onde eles estão inseridos e ampliando as possibilidades do ensino de matemática 

para além do ambiente escolar, visto que esta ciência é fundamental para a existência 

humana. 

 

Figura 1: Alunos do Projeto Pescar junto da equipe diretiva da Unidade Screw de Cachoeira do Sul. Fonte: 

http://www.screw.ind.br/novidades/170/SCREW-Apresenta-a-1a-Turma-do-Projeto-PESCAR. 

A turma, atualmente, é formada por 15 alunos entre 14 e 18 anos, sendo 14 meninos 

e 1 menina, alunos da rede pública de ensino do município, do sétimo, oitavo e nono ano 

do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio. Segundo informações obtidas no 

site da Unidade Screw do Projeto Pescar, 

Com firme propósito de desenvolvimento social, a SCREW está em fase 

final de implantação da Unidade Projeto PESCAR SCREW. A unidade 

contemplará 16 jovens em situação econômica desfavorável para 

qualificação, após mais de 100 inscrições. O curso gratuito de soldagem 

http://www.screw.ind.br/novidades/170/SCREW-Apresenta-a-1a-Turma-do-Projeto-PESCAR
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básica possui carga horária 800 horas e aulas em um turno na empresa 

com voluntários internos e externos ministrando conteúdos. A unidade 

iniciará duas atividades em 16 de setembro e está vinculada à área de 

Recursos Humanos da empresa, sendo mais uma ação social de cunho 

estratégico. "Estar implantando o Projeto PESCAR é um sonho de todos 

dentro da indústria. Estarmos inseridos dentro de um projeto social tão 

consolidado é praticar e vivenciar da forma mais clara princípios e valores 

da cultura da SCREW", frisa Lúcia Patel, Gerente de Recursos Humanos 

e Articuladora da unidade. A Unidade Projeto PESCAR SCREW será 

pioneira em Cachoeira do Sul e contará com o apoio de equipe 

multidisciplinar através da pedagoga, Maria Beatriz Simon e da 

Assistente Social, Itatiane Moraes Machado, que estarão em contato 

direto com os jovens durante a formação. No último, dia 27 de agosto, a 

SCREW proporcionou momento de interação entre jovens e pais 

apresentando a estrutura da unidade e os reunindo para a primeira foto 

oficial da primeira turma. A concepção do Projeto PESCAR consiste em: 

SER GENTE (atitudes: saber e ser), SER CIDADÃO (bases conceituais) 

e SER PROFISSIONAL (saber e fazer: habilidades). Além de 40% da 

carga horária ser trabalhada com temas específicos da área de Solda e 

60% restante da carga horária a Descoberta do Eu (temas como: saúde, 

meio ambiente e ecologia, família, ambiente de trabalho, 

empreendedorismo, educação financeira, comunicação e tecnologia). 

(PROJETO PESCAR, 2013, p. 01) 

3. Desenvolvimento dos conteúdos  

Em cada período de duas horas aulas foi desenvolvido um tema proposto no Projeto 

de Ensino, iniciando com as operações fundamentais, onde foram falados nos conjuntos 

numéricos, sistemas de numeração, reta numérica e simbologias matemáticas e finalizando 

com desafios lógicos de sequências figurais e lógica de Einstein.  

   

Figura 2: Algumas Sequências Figurais propostas na primeira aula. 
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Figura 3: Desafio Lógico de Einstein. 

 Os desafios lógicos mostraram-se eficientes e estimulantes, foram bem aceitos 

pelos alunos que durante todo o projeto pediam que fossem desenvolvidos novos desafios. 

Durante os desafios, a participação oral fez-se presente, sendo necessário que a professora 

estagiária explorasse a participação dos mais tímidos, fato que tornou-se desnecessário 

com o decorrer das aulas, quando a participação de todos tornou-se espontânea.  

 No segundo encontro foram revisados os conceitos de frações, percebeu-se que os 

alunos apresentavam dificuldades em realizar operações com frações, confundindo a 

adição e subtração com multiplicação e divisão, com a revisão ficou clara a forma correta 

de realizar estas operações e com o objetivo de cognição do conteúdo foi trabalhado o 

dominó de frações e confeccionado um Tangram com E.V.A.  

 

Figura 4: Dominó de Frações e Tangram. 
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Figura 5: Figuras representadas com o Tangram. 

 A atividade foi extremamente valiosa e os alunos mostraram bastante interesse e 

participação, tentando recriar as figuras sugeridas. 

 O terceiro encontro foram trabalhados os números decimais com a utilização de 

exercícios de fixação e o objeto de aprendizagem “jogo enigma das frações” com o 

objetivo de reflexão dos diferentes conceitos de frações e números decimais.  

 

Figura 6: Jogo Enigma das Frações. 

 O objeto de aprendizagem despertou o interesse dos alunos, que participaram 

ativamente da atividade proposta. De acordo com Currículo Nacional do Ensino Básico 

(Competências Específicas – Matemática), 

O jogo é um tipo de atividade que alia raciocínio, estratégia e reflexão 

com desafio e competição de uma forma lúdica muito rica. Os jogos de 

equipe podem ainda favorecer o trabalho cooperativo. A prática de jogos, 

em particular dos jogos de estratégia, de observação e de memorização, 

contribui de forma articulada para o desenvolvimento de capacidades 

matemáticas e para o desenvolvimento pessoal e social. Há jogos em 

todas as culturas e a matemática desenvolveu muito conhecimento a partir 

deles. Além disso, um jogo pode ser um ponto de partida para uma 

atividade de investigação ou de um projeto. (CURRÍCULO NACIONAL 

DO ENSINO BÁSICO, 2001, p. 68) 

 O quarto encontro tratou-se dos conceitos envolvendo regras de três simples, no 

qual foi desenvolvido atividades colaborativas utilizando problemas de aplicação cotidiana 
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envolvendo raciocínio lógico através da regra de três simples. Foram sorteados problemas 

de aplicação e cada grupo de três alunos explicou sua resolução para os demais. 

 

Figura 7: Problemas desenvolvidos no quarto encontro. 

No quinto encontro foi complementado o aprendizado de regras de três com a 

conceituação de regra de três composta e a introdução de porcentagem, relacionando os 

conceitos de porcentagem ao cotidiano e a economia. Para cognição foi trabalhado um jogo 

da velha onde cada casa representava um problema, o grupo que fechasse a velha 

resolvendo os problemas corretamente foi o vencedor. 

O sexto encontro trabalhou-se juros simples, foram bem fixadas as fórmulas através 

da resolução de problemas e ao final do período trabalhou-se desafios lógicos com a 

utilização de palitos de fósforo.  

 

Figura 8: Desafios com palitos. 

 Os dois encontros restantes, foram usados para trabalhar os conceitos abordados de 

forma lúdica e lógica, foram realizados desafios lógicos utilizando os conteúdos em forma 

de problemas, foi explorado o jogo “Onde fica a saída” que trabalha conceitos de frações, 

questionamentos orais e o segundo nível do objeto de aprendizagem “Enigma das 

Frações”. 
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Figura 9: Jogo Onde fica a Saída. Trabalha conhecimentos de frações. 

 

Figura 10: Alguns Desafios Lógicos. 

 Ao longo dos encontros os alunos pediram uma revisão sobre o Teorema de 

Pitágoras, foi então concedido um período extra às 16 horas de estágio obrigatório para 

exploração desse conteúdo, que é de fundamental importância para o desenvolvimento 

matemático destes, foi criado um power point revisando os conceitos do Teorema com 

problemas de aplicação e desafios no excel com problemas envolvendo o Teorema de 

Pitágoras. 

 

Figura 11: Teorema de Pitágoras. 
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Figura 12: Teorema de Pitágoras no excel. 

 

4. Recursos, materiais e avaliação 

Foram utilizados recursos como notebook, power point, excel, objetos de 

aprendizagem, quadro branco e materiais manipulativos (jogos confeccionados 

manualmente). A avaliação deu-se conforme participação nas atividades e desafios, 

questionamentos durante os exemplos e atenção. Observação se no aluno estava seguindo o 

raciocínio lógico e argumentativo para resolver as questões e uso da linguagem 

matemática. Avaliações foram de forma oral, colaborativa e envolvendo dinâmica de 

trabalho em grupo. O objetivo era que as respostas viessem de maneira espontânea tal qual 

se dá num ambiente de trabalho, principalmente por se tratar de um curso voltado a 

formação profissional desses jovens aprendizes. 

De maneira geral, observou-se que parte do sucesso do estágio, esteve na 

diversificação de materiais utilizados no desenvolvimento das aulas, além dos recursos 

manipulativos o uso de objetos virtuais de aprendizagem, do power point e do excel, 

tornaram as aulas mais visuais que as tradicionais. Segundo Tarja,  

A incorporação das novas tecnologias de comunicação e informação nos 

ambientes educacionais provoca um processo de mudança continuo não 

permitindo mais uma parada, visto que as mudanças ocorrem cada vez 

mais rapidamente e em curtíssimo espaço de tempo. (TARJA, 2001; p 

125)  

Como os alunos eram acostumados com aulas tradicionais, apenas com giz e quadro 

negro, eles demonstraram bastante interesse pelos ensinamentos da professora estagiária 

apesar de sua inexperiência, ficando claro a importância da diversificação e conhecimentos 

tecnológicos incorporados à formação do docente com o conhecimento de softwares 

específicos para sua disciplina, definindo e analisando a melhor maneira de utilizá-los em 
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diferentes conteúdos, possibilitando assim um aprendizado mais atraente e apoiado em 

dinâmicas mais próximas ao contexto atual, conforme aponta Valente:  

Em todos os tipos de softwares, sem o professor preparado para desafiar, 

desequilibrar o aprendiz, é muito difícil esperar que o software per se crie 

as situações para ele aprender. A preparação desse professor é 

fundamental para que a Educação dê o salto de qualidade e deixe de ser 

baseada na transmissão da informação e na realização de atividades para 

ser baseada na construção do conhecimento pelo aluno. (VALENTE, 

1999, p. 98) 

 

5. Discussão dos Resultados 

O objetivo do projeto era que os alunos revisassem os conteúdos sugeridos e que essa 

revisão clareasse as ideias matemáticas propostas pelos conteúdos, bem como a 

participação oral de todos do grupo de forma colaborativa, usando o raciocínio lógico e a 

linguagem matemática apropriada. Tais resultados foram efetivamente alcançados, de 

forma satisfatória e constituinte de competências transversais em relação dos fatos que se 

apresentarão cotidianamente na vida desses alunos, sendo eles capazes de resolver 

satisfatoriamente problemas que surgirão em sua pratica profissional de forma lógica e 

racional. 
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7. Considerações Finais 

Ao analisar os objetivos propostos e os resultados obtidos, conclui-se que o estágio é 

uma etapa de fundamental importância na formação do professor de matemática, é onde 

torna-se possível o contato com a prática profissional e com os atores que farão parte do 

cotidiano do futuro professor, assim como da preparação para cada aula, com 

conhecimento prévio do assunto a ser tratado, dos materiais a serem utilizados e da escolha 

desses para apoiá-lo de maneira significativa. Pois, a escolha errada pode tornar uma aula 
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desastrosa. A preparação prévia é fundamental para o exercício eficiente da profissão. E 

esse é o papel do estágio, onde o futuro professor aprende a resolver problemas e entender 

a sua importância como educador dentro do contexto escolar e na formação pessoal e 

profissional de seus educandos. 
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