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Introdução: Somos bolsistas do Subprojeto Matemática, vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID) no IFMT Campus Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP). Desde 2015, desenvolvemos a atividade 

denominada “Apoio Escolar” junto aos alunos dos primeiros anos no Ensino Médio da escola parceira, a Escola 

Estadual Madre Tarsila. São encontros semanais, no contraturno, para auxiliar os alunos na aprendizagem da 

Matemática. No segundo semestre de 2016, tivemos uma experiência diferenciada, pois atendemos um aluno surdo e 

é com o intuito de socializar essa experiência que apresentamos este trabalho. 

Metodologia: O subprojeto Matemática do PIBID no IFMT/CNP com o aporte teórico sociointeracionista, assume a 

ludicidade como metodologia para o ensino de Matemática.  Assim, coerentes a esta metodologia, desenvolvemos 

atividades que propiciassem um ambiente acolhedor, desafiador e diferenciado, onde o referido aluno pudesse 

aprender Matemática de forma prazerosa e na interação com os outros. Em virtude de suas dificuldades, utilizamos 

materiais didáticos e jogos matemáticos que pudessem propiciar-lhe a aprendizagem, como: Tangram, Mosaico 

Colorido, Pega-varetas das Equações e Desafios (resolução de problemas). 

Resultados e Discussão: Nossa primeira preocupação foi com a comunicação. Então, sob a orientação da colega e 

também bolsista do PIBID, Kamila dos Santos Ferreira, que é deficiente auditiva, e da servidora do campus que é 

intérprete em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), fomos aprendendo sinais específicos para o ensino de 

Matemática, a fim de nos comunicarmos e ajudá-lo a aprender Matemática. Ele chegou trazendo suas dúvidas e 

dificuldades, desejava compreender o conteúdo que estava vendo em sala de aula, demonstrando interesse e vontade. 

Realizando este trabalho sentimos que precisamos, enquanto futuros educadores, estar cientes da nossa 

responsabilidade com a aprendizagem do aluno e com a inclusão social, não só em relação ao aluno surdo, mas em 

relação a todos os alunos que necessitam de um atendimento especializado. Pedagogicamente, percebemos e 

compreendemos a importância de utilizarmos diferentes procedimentos metodológicos para propiciarmos a 

aprendizagem dos alunos e, em específico, dos alunos deficientes. Nossa alegria maior foi o fato de que esse aluno 

surdo, através do apoio escolar, conseguiu atingir seus objetivos: ter um melhor entendimento dos conteúdos 

matemáticos e êxito nas provas, obtendo aprovação na escola. Por fim, no início de 2017, ele prestou o exame de 

seleção para o curso de Técnico em Administração, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, ofertado em nosso 

campus, e agora também é aluno do IFMT, em busca de profissionalização. 

Conclusões: Ter contato e interagir com alunos, com diferentes habilidades e dificuldades, com diferenciados ritmos 

de aprendizagem e, ao mesmo tempo, poder experimentar formas diversificadas de ensinar Matemática são 

experiências importantes que temos vivido junto ao PIBID.  Pela necessidade real, aprendemos um pouco de LIBRAS 

e nos esforçamos para colaborar na aprendizagem do aluno surdo. Refletimos que o PIBID, através da inserção nas 

escolas, tem-nos propiciado o desenvolvimento de alguns saberes necessários à prática docente, que posteriormente 

esperamos utilizar, quando formos para os estágios.  
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Introdução: No curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso Campus Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP) é ofertada a disciplina de Oficina de Prática Pedagógica 

1 (OPP 1), no quarto semestre, com o objetivo de subsidiar-nos pedagógica e didaticamente para a realização do 

estágio de docência em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, que é realizado no semestre seguinte, na 

disciplina de Estágio de Prática Pedagógica 2 (EPP 2). Cursei essas disciplinas no ano de 2016 e venho, neste trabalho, 

socializar algumas reflexões acerca da contribuição da disciplina de OPP 1 na realização do meu estágio de docência 

- EPP 2. 

Metodologia: Na disciplina de OPP 1 há uma integração dos saberes específicos da Matemática com os saberes 

pedagógicos, numa efetiva articulação entre teoria e prática. Dessa forma, estudamos as orientações curriculares 

nacionais e estaduais, os projetos políticos pedagógicos e os planos de ensino dos professores de Matemática das 

escolas ao mesmo tempo em que experienciamos a prática docente, por simulação. A simulação foi realizada através 

do planejamento, execução e avaliação de microaulas, aplicadas aos colegas de curso. 

Resultados: Em OPP 1, realizamos estudos bem como planejamos e executamos microaulas, que incluíam a criação 

e aplicação de algum material pedagógico diferenciado que contribuísse para a aprendizagem da Matemática.  O 

conteúdo matemático foi selecionado de acordo com a turma de estágio. Desta forma, planejei e executei microaulas 

adequadas ao sexto ano do Ensino Fundamental, envolvendo o conteúdo de frações. Para tanto, além de estudo da 

Matemática escolar, aprendemos também a planejar as aulas (elaborar objetivos, detalhar os procedimentos 

metodológicos, como avaliar, pensar e criar um material pedagógico adequado ao ensino do conteúdo selecionado e 

ao perfil dos alunos daquele nível de ensino) e, ainda, a elaborar relatórios das microaulas ministradas. Além do 

embasamento teórico, realizamos inúmeras discussões e reflexões em sala, especialmente sobre a diferença entre a 

Matemática acadêmica e a Matemática escolar e sobre o como ensinar Matemática. Conclusões: Essa experiência foi 

marcante, pois me senti mais segura para assumir a condição de professora das turmas, conseguindo tomar decisões 

sobre o processo de ensino e de aprendizagem, inclusive ousando aplicar técnicas de ensino diferenciadas e jogos. 

No estágio, foi possível observar o interesse e a aprendizagem dos alunos quando lhes proporcionava aulas 

diferenciadas, com algum recurso didático ou alguma técnica de ensino diferente. Acredito que a formação propiciada 

na disciplina de OPP 1 contribuiu para minha aprendizagem profissional, pois compreendi que: a) a Matemática 

escolar é diferente da Matemática acadêmica, estudada na graduação, e que também preciso estudá-la, conhecê-la; b) 

o que se faz como professor sempre deve estar condicionado à aprendizagem dos alunos; c) o saber pedagógico é tão 

importante quanto o saber específico para conseguir ensinar. Enfim, penso que as duas disciplinas – OPP 1 e EPP 2 

– contribuíram para que eu iniciasse meu processo de construção da identidade docente.  
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O presente resumo tem por objetivo apresentar resultados alcançados no projeto de pesquisa intitulado “ESTUDOS 

DE MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS AOS VOLUMES DAS PRECIPITAÇÕES DE CHUVA NA CIDADE 

DE JUINA”,  dos tópicos estudados no presente resumo apreciaremos os métodos iterativos de Gauss-Jacobi e Gauss-

Seidel utilizados na determinação de raízes reais de um sistema linear. Foram verificadas as limitações dos dois 

métodos de recorrência, a aplicabilidade de ambos e as vantagens em relação aos métodos diretos denominados 

métodos de Gauss, Jordan e Pivoteamento Completo. Os métodos de recorrência são caracterizados por serem 

processos infinitos que apresentam raízes reais aproximadas com um grau de precisão estipulado, sendo esse grau de 

precisão utilizado como critério de parada. Os métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel desenvolvem para cada 

variável do sistema linear uma sequência com infinitos termos (𝑥(0), 𝑥(1), 𝑥(2), 𝑥(3), 𝑥(4)…𝑥𝑘 ,𝑥(𝑘+1)), onde k 

pertence aos números naturais e lim
𝑘→∞

𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘 = 0 e sendo assim, 𝑥𝑘+1 é uma das soluções que compõem o conjunto 

solução. A sequência é obtida pela transformação da matriz em outra, com o isolamento das variáveis da diagonal 

principal e utilizando valores quaisquer para iniciar a sequência. Um dos principais problemas encontrados na 

utilização desses métodos se encontra na garantia de convergência da sequência gerada pois, pode ocorrer que o 

lim
𝑘→∞

𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘 ≠ 0, isso significa que a sequência 𝑥(0), 𝑥(1), 𝑥(2), 𝑥(3), 𝑥(4)…𝑥(𝑘+1)) diverge das raízes do sistema. 

Existe critérios para assegurar a convergência desses métodos de recorrência, como o Critério das Linhas e critério 

de Sassenfeld que são muito usados, no entanto, esses teoremas são considerados apenas suficientes ao invés de 

necessários para assegurar a convergência, significando que, apesar de um sistema linear não satisfazer ambos os 

critérios o mesmo pode apresentar uma sequência 𝑥𝑘 convergente para as raízes do sistema de equações. A 

convergência das sequências gerada depende da organização das linhas do sistema, o que implica que, apesar de 

existirem infinitos sistemas equivalentes, somente alguns destes podem desenvolver uma sequência convergente. 

Apesar do empecilho gerado para garantir que os métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seildel convirjam, eles são 

amplamente usados, principalmente em sistemas esparsos, com grande quantidade de coeficientes nulos, não por 

chegar mais rápido nas soluções mas, por apresentar soluções mais precisas, incorrendo a menos erros nos cálculos. 

Importante ressaltar que a diferença entre os métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel se restringem na maneira em 

que usam os valores iniciais e as aproximações das raízes obtidas. 
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Introdução: A Matemática e a Modelagem estão fortemente inseridas a várias áreas do conhecimento como: 

Economia, Química, Biologia, Física entre outras. A criação de um modelo é a idealização de algo a fim de 

compreender o seu significado relacionando-o com algo já conhecido. O trabalho foi realizado entre os alunos do 3º 

Ano do Ensino Médio, do curso Técnico em Agropecuária e Meio Ambiente do IFMT - Campus Juína, têm o objetivo 

de analisar a contribuição da modelagem matemática como método pedagógico no ensino de geometria espacial, 

consolidado com a prática de produção de mudas.  

Metodologia:  A disciplina de Geometria Espacial aborda conteúdos aos quais os alunos possuem dificuldades de 

aprendizado, pelo fato de exigir dos mesmos um sentido abstrato com a relação à construção de sólidos geométricos, 

e como consequência os cálculos matemáticos, como áreas e volume, referentes a estes. Nesta perspectiva, a 

interdisciplinaridade auxilia no ensino e aprendizagem dentro de sala de aula. A atividade desenvolvida consistiu em 

calcular a quantidade aproximada de substrato para a produção de 1.500 mudas de Café. Para isso foi elaborado um 

modelo matemático seguindo recomendações do livro “Café: do Plantio à Colheita”, produzido e lançado em março 

de 1985 pela Quimbrasil (Química Industrial Brasileira S.A.) e resultado de 46 anos de experimentos. O trabalho 

continha questões sobre áreas e volume de um cilindro e volume de tronco de cone. Para realização do trabalho a sala 

dividiu-se em grupos de quatro e cinco alunos, e entregue a cada grupo uma embalagem plástica vazia (balainho), um 

tubeti de plástico rígido vazio (apresenta a forma de dois troncos de cone), uma régua de 30 cm transparente e a 

atividade impressa em papel A4. Para correção foi considerado as dimensões das embalagens obtidas pelos alunos 

através das medições, pelo fato da desigualdade entre os saquinhos.     
Resultados e Discussão: Durante a realização do trabalho notou-se uma grande dificuldade, por parte dos alunos, 

em transformação de unidades métricas e em interpretação de texto e tabelas. A atividade exigiu dos alunos que 

tivessem raciocínio lógico e de conhecimento interdisciplinar. Pôde-se concluir que quando os alunos se deparam 

com situações que envolvem cálculos, ou processos mais complexos para realização das atividades, os mesmos optam 

por realizar ações ao qual envolvem redução de tempo e aumento de produtividade, utilizando para tanto do raciocínio 

lógico matemático.  

Conclusões: A utilização da Modelagem Matemática pôde trazer ao aluno a relevância da matemática aplicada as 

disciplinas extracurriculares do Ensino Médio. A abordagem desse método pedagógico propiciou a reflexão que o 

professor é mediador do conhecimento e não o detentor. Após a conclusão do trabalho, evidenciou que a modelagem 

utilizada no ensino-aprendizado de Geometria Espacial, mais precisamente ao conteúdo de Corpos Redondos, 

associado a disciplinas dos cursos técnicos, pode promover aos alunos o contato com representações dos sólidos 

geométricos, por meio das embalagens utilizadas na produção de mudas, assim, mostrando a utilidade dos conteúdos 

estudados em sala de aula, de maneira interdisciplinar, e motivando a construção do conhecimento pelos próprios 

alunos. 
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O presente trabalho trás uma análise do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) na Escola 

Municipal Paulo Freire situada na cidade de Juína – MT no ano de 2017, oferecendo Ensino Fundamental Integral 

com duração diária de sete horas. O objetivo deste relato é descrever as principais dificuldades encontradas pelos 

bolsistas para o desenvolvimento do projeto na escola nos seus aspectos estruturais, de adaptação e pedagógico. Foi 

realizado levantamento bibliográfico a cerca do assunto a ser desenvolvido, bem como descrever os pontos principais 

das dificuldades encontradas na realização das atividades no subprojeto PIBID Matemática. Na primeira reunião, a 

professora supervisora relatou alguns casos especiais de alunos, sobre a dificuldade que os alunos possuem em realizar 

operações matemáticas, no raciocínio lógico, em relacionar o número com quantidades, em identificar os símbolos e 

operações matemáticas entre outros.  No primeiro contato com os alunos fizemos uma roda de conversa com os alunos 

selecionados, com o intuito de conhecê-los melhor, investigando a visão dos alunos sobre a matemática, suas 

dificuldades, se estuda em casa, o que gostam, quais disciplinas gostam, entre outras, podendo assim ter uma visão 

geral dos alunos que iriamos trabalhar. Depois fomos para o refeitório da escola para aplicar um pré-teste para 

verificar o nível que eles se encontravam. Tinha alunos do sexto ao nono ano, cada um com um teste de acordo com 

a série que estavam estudando. A escola não tem uma sala disponível para desenvolver as atividades do projeto, pois 

com o aumento de alunos matriculados todas foram ocupadas.  A quadra de esporte não é coberta descartando a 

possibilidade de fazer atividades fora de sala de aula devido ao tempo chuvoso ou calor. Os jogos são guardados parte 

na biblioteca e outra parte em uma sala pequena. A escola não oferece um local apropriado para desenvolver a 

confecção de atividades lúdicas como materiais pedagógicos e jogos matemáticos. Foi notada a escassez de materiais 

didáticos, sejam jogos matemáticos e materiais necessários para execução de apoio pedagógico. Assim, realidade dos 

recursos disponíveis para execução das atividades semanais no projeto foi um desafio que teria que ser enfrentado, 

buscando sempre melhores alternativas e metodologias de ensino. Para superar os problemas e desafios da adaptação 

dos bolsistas no projeto foram feitas reuniões com orientadores para discutir as ideias, utilização da biblioteca como 

espaço de estudo, apoio da equipe gestora, confecção dos próprios materiais lúdicos e propor atividades diferenciadas. 
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Historicamente, o estudo da geometria desde os primórdios até os dias atuais trouxe para a sociedade ganhos sem 

precedentes. A geometria que estudamos hoje, estruturada e fundamentada, iniciou-se de maneira rudimentar e 

prática, isto é, sua finalidade era de servir como ferramenta para o homem com o objetivo da mensuração prática; ou 

seja, partilhar terras às margens dos rios, a geometria babilônica, 2.000 a.C., esta intimamente ligada a esta prática 

(EVES, 2011). Frente a essa Ciência, o presente trabalho tem como cerne apresentar um estudo sobre os poliedros de 

Platão e os poliedros de Kepler-Poinsot. Apresentaremos, conceituaremos e demonstraremos aspectos sobre o 

icosaedro e o grande dodecaedro estrelado, objetos de estudo de Platão e de Kepler. Tais aspectos giram em torno da 

regularidade, simetria e dualidade de poliedros. Entendemos por poliedro regular quando este satisfaz as seguintes 

hipóteses; todas as suas faces são polígonos regulares congruentes, todas as arestas são congruentes e todos os vértices 

são congruentes. No contexto dos poliedros, estudaremos uma simetria que se dá pelo eixo de simetria, aresta-aresta, 

vértice-vértice e face-face opostas, estes eixos transpassam pelo centro de equilíbrio dos sólidos, que coincidem com 

o centro da sua insfera, circunsfera e meiasfera, tangentes às faces e seus centros, abrigando os vértices dos sólidos e 

tangentes às arestas dos sólidos em seus pontos médios.Dizemos que dois poliedros convexos P e D são duais um do 

outro se existe uma bijeção f da família de vértices e faces de P na família de vértices e faces de D, que satisfaz às 

seguintes propriedades: (1) se V é um vértice de P, então f(V) é uma face de D; (2) se F é uma face de P, então f(F) 

é um vértice de D e (3) V é vértice da face F de P se, e somente se, f(F) é vértice da face f(V) 

de D (Grünbuam&Shephard, 1988). Por fim, mostraremos um importante resultado sobre poliedros regulares que diz 

que, há cinco e somente cinco poliedros regulares, um resultado historicamente atribuído a Teaetetus (BOYER,2010). 
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Introdução: O foco deste trabalho é mostrar uma parte do contexto histórico das sequências numéricas desde a 

antiguidade, como se deram os primeiros registros da utilização de uma sequência e o que motivou sua aparição, 

fazendo um paralelo com o ensino de sequências que temos preconizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) e aquele que é praticado nos livros didáticos, e nas escolas em geral. Esta pesquisa tem ainda o objetivo de 

mostrar possibilidades a serem exploradas pelo professor de matemática em relação a história das progressões, as 

definições, assim como a existência de várias outras sequências, que estimulam o raciocínio lógico dedutivo do aluno, 

citamos como exemplo uma sequência datada da Idade Média que ainda hoje desperta interesse de inúmeros 

matemáticos, que é a sequência de Fibonacci, além disso propomos algumas atividades práticas a serem desenvolvidas 

em sala de aula, . Também propomos uma definição de progressão aritmética um pouco distinta daquelas apresentadas 

nos livros didáticos recebidos pelas escolas da rede estadual de Mato Grosso, disponibilizados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) 2015, que foi nosso objeto de estudo. Apontamos ainda algumas atividades 

práticas que podem ser realizadas com os números figurados, propiciando uma aprendizagem mais significativa ao 

aluno. 

Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, na qual realizamos uma análise minuciosa dos 

livros do Programa Nacional do Livro Didático 2015 em relação a maneira cujo conteúdo/habilidades envolvendo 

sequências eram abordadas, diante das situações encontradas fizemos uma revisão literária para subsidiar a pesquisa 

e realizarmos apontamos sobre o tema, bem como propormos algumas atividades práticas. 

Resultados e Discussão: Na análise, detectamos o uso excessivo das fórmulas, não oportunizando ao aluno hábito 

de pensar, conjecturar, e obviamente desenvolver o raciocínio lógico dedutivo, partindo desse pressuposto, propomos 

atividades com os chamados números figurados, como podemos ver nas imagens a seguir. 

 
 

 

 
A atividade consite em utilizando palitos, os alunos formarem as figuras como mostradas aqui e conjecturar uma 

expressão para calcular a quantidade de palitos necessária para formar qualquer figura. 

Conclusões: Na prática em sala de aula, os alunos se mostraram surpresos com uma sequência surgida na idade média 

com tantas aparições no nosso cotidiano, quanto a atividade de conjecturar com os números figurados, a concentração 

e interesse dos alunos foi muito superior ao que observamos na abordagem do mesmo conteúdo conforme posto nos 

livros didáticos. 
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Introdução: Este trabalho trata de um estudo inicial, onde o intuito é contextualizar o problema do ensino 

aprendizagem de frações, desde as séries iniciais até o final do ensino fundamental. Dentre todos os conteúdos 

abordados no ensino fundamental o conteúdo que envolve o estudo das frações é aquele que um aprendizado 

equivocado, ou mal desenvolvido pode acarretar em problemas que vão afetar todo o processo ensino/aprendizagem 

de matemática até o final do ensino médio. 

O conteúdo de frações é trabalhado já nas séries iniciais do ensino fundamental, mas sendo elas sobre o seu dia a dia, 

levando pro seu cotidiano, abordadas de uma maneira de fácil aprendizado. Já quando apresentadas no 6° ano, vem 

com algumas operações básicas como, adição, subtração, divisão, multiplicação. É notório que alguns alunos não 

conseguem compreender as regras acerca de cada tipo de operação, levando o mesmo a ter dificuldades no 

aprendizado de tal conteúdo. 

Pode-se observar que, a maioria dos estudantes já não busca aprender os conteúdos nos quais encontram dificuldades, 

isso se deve ao fato de que muitas vezes não encontram sentido naquilo que está sendo proposto, levando assim a 

perderem o interesse.  

Como na maioria dos cursos, nenhum formado sai da graduação completamente pronto para a vida prática, os 

professores na sua grande maioria não sabem com o que vão encontrar na sala de aula. Diante do contexto apresentado 

até então o objetivo desse trabalho é levantar e analisar as dificuldades encontradas pelos alunos e professores no 

processo ensino/aprendizado de frações para posteriormente propor possíveis soluções para problemas levantados 

com os dados. 

Metodologia: O trabalho tem caráter qualitativo com a aplicação de um questionário para compreender o tema em 

uma visão com participantes, alunos e professores. Para tal, já foi desenvolvida uma busca com alguns livros e artigos, 

que ajudam no ensino aprendizado das frações e que podem auxiliar o professor nesse processo. 

Esse trabalho será desenvolvido com observação em sala de aula e aplicação de um questionário diagnóstico, para 

que assim se possa identificar as problemáticas principais, como por exemplo, por que os alunos têm dificuldades em 

aprender o conteúdo de fração? Quais são os fatores que podem atrapalhar esse desempenho? Qual a influência dos 

pais nesse processo? Quais as dificuldades enfrentadas pelos professores nesse processo? 

Resultados esperados: Espera-se com esse estudo levantar subsídios para auxiliar no processo ensino/aprendizagem 

do conteúdo de frações, levando em conta os métodos utilizados pelos professores, a influência do círculo familiar, o 

contexto social, ou seja, influências que podem dificultar o desenvolvimento do processo ensino/aprendizado. 

Impactos: Com a pesquisa espera-se poder contribuir no processo ensino/aprendizagem de frações de forma ativa. 

Por conseguinte, formar um aluno consciente e crítico com os conceitos de frações consolidados e que possa aplica-

lo em qualquer segmento que for atuar seja na vida acadêmica ou profissional. 
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Introdução: O tema educação financeira vem sendo discutido em vários setores da atualidade, visto que há uma 

grande preocupação com o aumento do endividamento dos brasileiros. Acreditando que educando crianças, formam-

se adultos financeiramente conscientes e ainda é plausível destacar a educação infantil como base educacional. 

Quando se fala em educar-se financeiramente, não quer dizer apenas ter que economizar, mas sim, conhecer e manejar 

o dinheiro que temos. Por isso, quanto mais cedo for apresentado às crianças questões pertinente à educação 

financeira, maior será a possibilidade de que a mesma vivencie um futuro menos endividado e mais organizado. 

Deseja-se discutir se há o entendimento por parte dos alunos para tomada de decisões adequadas e conscientes diante 

das possibilidades no meio comercial. 

Apesar da importância associada á matemática, essa por sua vez é considerada uma disciplina de difícil aprendizagem 

e acaba entrando em debate algumas problemáticas que podem estar ligadas com os e métodos utilizados pelos 

professores ou qual realmente são as dificuldades encontradas pelo aluno nessa disciplina.  

Diante dos fatos apresentados este trabalho tem como objetivo avaliar a importância dos conteúdos de matemática 

financeira que devem ser trabalhados nos Ensinos Fundamentais das escolas públicas.  

Metodologia: Metodologicamente vale ressaltar que o estudo em questão irá apresentar um caráter qualitativo, onde 

se procura compreender o tema em estudo por meio da visão de diversos participantes. A pesquisa tem um caráter 

exploratório com busca de informações por meio de pesquisa bibliográfica e levantamento de diagnóstico.  

Para o desenvolvimento do trabalho, primeiramente foi realizado uma busca nos principais livros didáticos utilizados 

nas escolas com a finalidade de verificar como, e se realmente são abordados conteúdos, exercícios e situações 

problemas envolvendo a matemática financeira. Posteriormente, será realizara uma pesquisa, em que será feito um 

levantamento de dados por meio da aplicação de um questionário aos alunos sobre a matemática financeira e seus 

conteúdos. Serão abordados no questionário aspectos como: Quais as dificuldades da educação financeira no ensino 

fundamental? Quais as medidas que o professor deve desempenhar na aplicação dessa disciplina em sala de aula? 

Qual a importância dos conhecimentos financeiros para vida cotidiana do aluno? 

Resultados Esperados: Acredita-se alcançar, ainda que parcialmente os objetivos proposto para a pesquisa, que é 

demonstrar algumas atividades e discussões que visam destacar a importância e a necessidade do conhecimento dos 

conteúdos da matemática financeira para auxiliar os alunos nas tomadas de decisões nas relações de consumo do 

trabalho. 

Impactos: É de suma importância a inserção de conteúdos de matemática financeira que atendam as necessidades de 

uma sociedade onde o indivíduo participa cada vez mais cedo nas finanças de sua família. O aluno pode se interessar 

mais e consequentemente ser um agente ativo no processo ensino/aprendizagem. 
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A presente proposta de trabalho vem com o intuito de despertar o interesse dos estudantes sobre os números primos. 

Tem-se como estratégia mostrar algumas curiosidades sobre os números primos. Entre elas, a Criptografia e os 

números primos; qual o maior número primo encontrado até hoje; a religião e os números primos; seleção de 1994 e 

os números primos, entre outras. Deixando de lado a monótona frase “um número é dito primo quando divide somente 

por um e por ele mesmo”, para irmos muito além disso pois, os números primos desempenham um papel importante 

em vários ramos na matemática, são como o hidrogênio e o oxigênio do mundo dos números, eles são os “átomos” 

da matemática. Pretende-se que através deste os educandos vivencie a importância de se aspergir as noções aritméticas 

para além de seu resumido universo, no qual tem sido restrita, principalmente no Ensino Médio (EM), quando o 

Estudo dessa fascinante matéria, sofre uma espécie de estagnação e redução de seus horizontes potenciais, para poder 

ser colocada no currículo oficial e consequentemente, reduzir suas chances de aplicabilidade, em todos os 

seguimentos de estudos nos quais a aritmética, em particular os números primos, exerce um imensurável fator de 

novas e inusitadas possibilidades. No ensino fundamental, o aluno completamente inocente sobre a matemática, 

deslumbra com sua humilde expressão que é a aritmética. Dos dedos às equações no papel tudo é novidade e é 

simplicidade. E quando este mesmo aluno entra no EM, depara-se com um resumo mal formado, de uma matéria que 

o havia encantado anteriormente. Assim, a matemática acaba por ser “taxada” de “matéria difícil”, quando na verdade 

deve ser justamente a partir do EM, que o aluno chegasse, ao que em linguagem poética, se resumiria no “sublime da 

matemática”. Quando ele começa a descobri-la em tudo o mais. A metodologia sugerida aqui é amplamente discutida 

e aplicada nas três séries de EM da Escola Estadual Inês Viana Costa, município de Carrasco Bonito –TO, tendo ao 

seu final um resultado estatisticamente muito satisfatório, no qual os conteúdos tornam-se atraentes aos olhos dos 

estudantes. De maneira mais geral, favorecer isso, ou despertar o interesse é muito gratificante, é a realização dos 

sonhos didáticos e pedagógicos que muitos docentes possuem, porém pelas condições de trabalhos atualmente tornam 

essas metodologias impraticáveis.  
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Neste trabalho, propomo-nos a apresentar os sólidos platônicos e os sólidos de Kepler, duas grandes figuras 

importantes para o meio matemático, principalmente, por suas contribuições à Geometria. Platão, um reconhecido 

filósofo grego, em uma de suas muitas viagens ao redor do mundo, teve contato com os ensinamentos da escola 

pitagórica, o que desenvolveu seu interesse pelo estudo da matemática. Os cinco poliedros regulares convexos ficaram 

conhecidos na história devido a um famoso texto de Platão conhecido como Timeu, no qual Platão associa os mesmos 

aos elementos da natureza. Sendo Tetraedro, Cubo, Octaedro, Dodecaedro, Icosaedro. Dentre os cincos sólidos 

platônicos damos ênfase ao Tetraedro, como um dos elementos principais do nosso trabalho. O tetraedro é uma 

pirâmide regular tendo as seis arestas congruentes entre si, sendo este conhecido como o pai dos poliedros platônicos, 

representa o elemento fogo, pois segundo Platão seu átomo teria a forma de um poliedro com quatro lados. Johannes 

Kepler foi um dos maiores cientistas do seu tempo, tinha interesse nas relações matemáticas e nos objetos do universo. 

Com base na filosofia de Platão procurou desenvolver um modelo para o sistema solar, em que na época só se 

conheciam seis planetas e que segundo Kepler os quais deveriam ser harmonizados com os cinco poliedros regulares 

de Platão. Os sólidos ditos de Kepler são poliedros regulares não convexos, existindo apenas quatro: Pequeno 

Dodecaedro, Grande Dodecaedro, Grande Dodecaedro Estrelado, Grande Icosaedro. Nos poliedros de Kepler damos 

ênfase ao Grande Dodecaedro que faz parte da segunda estrelação do dodecaedro, possuindo a mesma forma que o 

pequeno dodecaedro estrelado, havendo como diferença entre eles, somente o tipo de faces, que são faces com forma 

de pentagramas. O presente artigo tem como objetivo ajudar a aprimorar o conhecimento geométrico do leitor, 

facilitando a percepção e a identificação de cada sólido pelo mesmo.  
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PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA COM SOFTWARES 

 

Luiz Fernando Hoffmann 1, Eliana Walker2 

 
1Graduando em Licenciatura Plena em Matemática – AJES (Associação Juinense de Ensino Superior). e-mail para contato: 

luiz_fernando_h@hotmail.com 
2Professora Orientadora: Mestrado em Modelagem Matemática pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. E-mail 

para contato: eliana-walker@hotmail.com 

 

 

Categoria: Comunicação oral       

 

 

Introdução: Um assunto ressaltado por diversos profissionais na educação é a questão da tecnologia em suas diversas 

ferramentas, mas principalmente o computador. Governos federais, estaduais e municipais têm adquirido tais 

tecnologias, e também investido em formação de profissionais da educação. Os estudos apontados neste trabalho 

investigam alternativas metodológicas seguindo um paralelo as propostas de formação de professores recomendada 

neste polêmico assunto. Dentre estes estudos, se pode citar a adequação de se trabalhar com atividades lúdicas 

computacionais, ou outras que envolvam a realidade do aluno, mas que, além disso, incorporam uma nova atitude 

diante do uso das modernas tecnologias. Estas passam a ter, não apenas o caráter de ferramentas que possam servir 

aos especialistas em computação, mas também que se inserem, dinamicamente, nos processos de ensino e 

aprendizagem objetivados pela educação escolar. Estudos na disciplina de matemática como geometria e 

interpretação de tabelas e gráficos, configuram o cerne desta relação entre educação, matemática e tecnologia. Nota-

se que é favorável estruturar metodologias diferenciadas conciliando objetivos definidos, aplicativos do computador 

e ainda acolhida a prováveis interpretações dos alunos aos conceitos puramente matemáticos. 

Metodologia: Os softwares relacionados constam: Tangram, S3DSecbuilder, Shape Calculator, 4Dviewer, Geogebra, 

MS Excel e ainda outros de aplicações gerais aos estudos de matemática. Além destes outros dois como focos do 

trabalho foram aplicados em turmas de nível fundamental em período de estagio e são: o Construfig3D (geometria 

plana e espacial) e BrOffice Calc (manipulador de planilhas e gráficos). As atividades práticas com o software 

Construfig3d foram aplicadas em seis turmas. Num período aproximado de oito horas decorreram-se os estudos de 

geometria, seguindo o conteúdo com metodologias diferenciadas em cada turma, tendo como momentos distintos: a 

abordagem da teoria; a aplicação com software no laboratório de informática; apresentação, por meio de um aparelho 

Datashow, de softwares profissionais, desenhos artísticos e vídeos complementares; e por último a aplicação de 

exercícios e outros softwares. 

Resultados e Discussão: Foram observados as crescentes percepções do conteúdo abordado e o firmamento das 

atividades práticas, apontadas nos comentários e práticas. Ainda como atividade principal foi proposto que também 

fizessem desenhos diversos com traços geométricos e se conseguisse poderiam desenhar semelhante ao trabalho do 

mesmo artista. Muitos alunos riram da proposta, pois mesmo o professor disse com um tom de brincadeira. Para 

surpresa e satisfação, uma aluna desenvolveu a atividade de desenho. Foram quatro desenhos, onde um deles 

apresentava caráter artístico, com traços geométricos de perspectiva ao observar a figura. 

Conclusões: No estudo de caso aplicado foi observado positiva satisfação. Visto que os alunos demonstraram-se mais 

concentrados e participativos na construção do conhecimento prático proporcionado nos momentos de intervenções 

com os softwares e ainda apresentações em salas com uso do aparelho data show. Neste sentido, é sugestível explorar 

ainda mais as relações do ensino matemático com a tecnologia ou mesmo outras aplicações práticas, pois esse modelo 

de aula repleta de recursos tecnológicos e objetivos bem definidos foi considerado um sucesso pelos envolvidos, 

gestão escolar e avaliadores deste trabalho. 
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A UTILIZAÇÃO DE AMBIENTES VIRTUAIS COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NO 

ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS  
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Categoria: Comunicação oral       
 

 

Introdução: A tecnologia se faz presente no cotidiano das pessoas nas mais variadas esferas. No que tange a 

educação, percebemos que a mesma, apresentada nos mais variados tipos de recursos tecnológicos, encontra-se 

presente na sala de aula como ferramenta pedagógica que auxilia no processo de ensino e aprendizado dos alunos nas 

diversas áreas do conhecimento. O presente trabalho vem abordar sobre o uso dos ambientes virtuais como ferramenta 

utilizada no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Em relação à área da matemática, considerada por 

muitos como uma disciplina abstrata, onde os alunos expressam suas dificuldades nos cálculos ou em qualquer outra 

situação matemática, partimos do pressuposto de que os jogos educativos virtuais se constituem como ferramenta que 

contribui nesse processo educacional. 

Metodologia: Neste artigo, a metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica subsidiada por meio de livros e artigos 

científicos disponíveis em bases de dados como embasamento teórico. 

Resultados e Discussão: É notório que o universo tecnológico desperta nos educandos maiores interesses e 

curiosidades, que os leva a envolver-se nesse método de ensino. Enquanto que para o educador, cria-se um ambiente 

que propicia uma melhor comunicação e interação entre aluno e professor através de trocas de experiências, 

proporcionando vivencias em que se evidencia uma aprendizagem ativa, onde o educando passa do papel de passivo 

para ativo, tornando-se protagonista no processo de ensino aprendizagem. Objetiva-se com esta pesquisa, criar 

possibilidades que resultem numa aprendizagem de caráter lúdico, por meio de estratégias que estimulem o raciocínio 

e a criatividade dos estudantes, tendo como recurso os jogos interativos que proporcionarão uma experiência de 

aprendizagem significativa e uma metodologia de ensino que possibilita uma participação ativa. Foram apontadas 

questões sobre a importância da ludicidade no ensino da matemática com o objetivo de promover um espaço de 

aprendizado significativo. Analisou-se o conceito de jogos e brincadeiras perfazendo um breve histórico sobre a 

presença do lúdico no ensino de Matemática.  

Conclusões: Conclui-se que ouso de ambientes virtuais associado aos jogos online, como ferramenta pedagógica nas 

aulas de Matemática, onde seus objetivos estejam definidos e especificados, podem contribuir na tarefa do professor 

em tornar os conteúdos mais compreensíveis e significativos. 
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REFLEXÕES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO PIBID EM NOSSA FORMAÇÃO ACADÊMICA  
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Categoria: Comunicação oral       

 

Introdução: Somos bolsistas do Subprojeto Matemática, vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID) no IFMT Campus Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP), desde 2014. No período de  

2014 a 2016, desenvolvemos várias atividades, com destaque para a atividade denominada “Apoio Escolar”. O Apoio 

Escolar objetiva auxiliar os alunos da Educação Básica na aprendizagem da Matemática, através de encontros 

semanais, no contraturno. Nós, em específico, atendemos alunos das turmas do primeiro ano do Curso Técnico 

Integrado em Agropecuária do nosso campus ealunos do terceiro ciclo do Ensino Fundamental da Escola Estadual 

Padre Arlindo Ignácio de Oliveira (E. E. Pe. Arlindo). Objetivamos, neste trabalho, socializar algumas reflexões sobre 

essa experiência  que vivenciamos.  

Metodologia: O subprojeto Matemática do PIBID no IFMT/CNP, para a atividade Apoio Escolar, assume a opção 

metodológica da ludicidade, com o referencial teórico da Teoria da Atividade, de Vigotski. No início, diagnosticamos 

quais as dificuldades na aprendizagem da Matemática dos alunos atendidos. Mediante os resultados, elaboramos 

plano de trabalho, com planejamento e relatórios semanais, sob orientação da Coordenação de Área e dos professores 

supervisores (um de cada escola). Sempre que necessário, elaboramos material e/ou jogo didático, visando favorecer 

a aprendizagem dos alunos participantes. E, bimestralmente, em reunião com os professores de Matemática das 

escolas, apresentamos e discutimos os resultados observados.  

Resultados e Discussão: Desde o início do subprojeto, em 2014, temos participado dos encontros de estudo e das 

reuniões semanais, junto com os professores supervisores e coordenação de área, aprendendo como ser um bom 

profissional da educação matemática. Temos aprendido a planejar nosso trabalho, elaborar planos de aula, redigir 

relatórios, observar o progresso de cada aluno, criar material didático que possa contribuir no ensino e na 

aprendizagem da Matemática e fazer experimentações metodológicas. Como participamos do PIBID antes de irmos 

para os estágios, fomos para os estágios sentimo-nos mais seguros, tranquilos e minimamente preparados, pois a 

escola e alguns alunos já eram conhecidos. No decorrer desses três anos, o medo de falar e apresentar em público tem 

sido superado, melhorou também nossa leitura, escrita e o domínio da Matemática escolar. Além disso, nosso vínculo 

com o PIBID tem-nos oportunizado participar de eventos regionais, nacionais e internacionais sobre formação de 

professores e educação matemática, com apresentações de pôsteres e comunicações orais, publicação de resumos e 

artigos e socialização de experiências.   

Conclusões: Diante do exposto, refletimos que o PIBID tem contribuído em nossa formação inicial de professores, 

ao possibilitar que desenvolvamos saberes sobre a Matemática escolar, sobre o como ensinar, sobre os recursos 

didáticos que favoreçam a aprendizagem, sobre o cotidiano escolar (o trabalho dos professores, os alunos, suas 

interações). Ele não concorre com os estágios, ao contrário, tem favorecido uma maior inserção no cotidiano escolar, 

despertando-nos o interesse em assumir a profissão docente.  
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A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA FORMA 

CONCRETA PARA A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
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Categoria: Comunicação oral       

 

O presente artigo trata-se da relevância do uso do lúdico no ensino de Matemática nos anos iniciais. Abordando desde 

o contexto histórico, com o surgimento da Matemática a partir das necessidades de sobrevivência do homem até sua 

importância na contemporaneidade. O artigo apresenta também alguns materiais lúdicos e os métodos de suas 

aplicações, evidenciando os resultados no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Este artigo tem como 

objetivo geral relatar o uso de material lúdico no auxílio da aprendizagem do educando, assim como identificar os 

materiais lúdicos necessários para superar as dificuldades no processo de aprendizagem da Matemática. Apresenta-

se a importância de buscar novas formas para trabalhar o lúdico no ambiente escolar, levando o educando a se tornar 

um ser crítico e pensante, autônomo, proporcionando vivências que estimulem a criatividades, assim tornando-se um 

agente ativo no processo de ensino aprendizagem e que se interesse pela aula oferecida. Com isso vem promovendo 

o desenvolvimento de algumas atividades cognitivas e motoras, possibilitando a curiosidade e a busca por sanar 

dúvidas, entre outros. Os docentes que vivenciam situações de ensino nas séries iniciais necessitam buscar 

conhecimento que promova transformações nas práticas com materiais lúdicos. Sobretudo a atuação deste docente 

contribui de forma significativa para amenizar as desigualdades sociais. 

Para realização deste trabalho buscou-se a seguinte metodologia: qualitativa de análise em artigos, livros e 

dissertações sobre a temática, elencando as principais práticas no processo de ensino aprendizagem da Matemática. 

É possível analisar que sobre os materiais lúdicos, estes proporcionam no ensino dinâmico dos educandos, neste modo 

o docente planeja suas metodologias para incentivar, um processo de ensino ativo, e com a disciplina de Matemática 

isso se faz necessário pois os conceitos são abstratos, e para construção destes saberes o concreto se faz indispensável.  

Portanto com os materiais lúdicos como o Cavalu, Ábaco, Blocos Lógicos e o Material Dourado pode-se trabalhar 

com adição, subtração, divisão, multiplicação, unidade, dezena, centena, proporcionando uma aula onde o educando 

é protagonista de seu aprendizado. Porém nos dias atuais o que resulta em uma aprendizagem eficaz é que o aluno 

possa construir seu conhecimento, então o docente é o mediador para a aprendizagem, incentivando, interagindo e 

indagando o educando para melhor desenvoltura e desenvolvimento do saber. Diante deste exposto é possível concluir 

que a prática do ensino da Matemática por meio do lúdico é necessária para uma aprendizagem significativa, visto 

como o educando aprende através da ação que possibilita uma reflexão sobre seus atos, proporcionando habilidades 

como raciocínio, a coordenação motora, atenção, curiosidade e entre outras.  
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A SUPERIORIDADE DOS JOGOS SOBRE AS FOLHAS DE EXERCÍCIOS NAS AULAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA NA PERPECTIVA DO LETRAMENTO 
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Categoria: Comunicação oral   

 

 

Introdução: O presente trabalho tem como objetivo descrever uma aula de matemática realizada numa turma do 2º 

ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual do município de Juína - MT. As aulas de matemática no sentido 

de requererem um trabalho muito mais com o concreto em detrimento do abstrato para a fase em que foi objeto da 

pesquisa, também se mostra um obstáculo a ser enfrentado pelos professores unidocentes que não possuem tanta 

habilidade com esta disciplina. Assim a pesquisa tendo como objetivo a investigação sobre o uso de jogo como recurso 

metodológico e sua aplicabilidade possível em sala de aula.  

Metodologia: A aula de matemática, tendo como conteúdo a adição – ideias de juntar e acrescentar, e a subtração – 

ideias de retirar, completar. Utilizou-se um jogo de trilha com dado numerado de 1 a 6, conforme o valor “tirado” 

com o lançamento do dado o aluno avançava na trilha e realizava o cálculo solicitado. Durante a execução do jogo, 

observamos as estratégias que cada aluno utilizava para realizar o cálculo. E através da observação fomos percebendo 

os “erros” e “acertos” dos alunos na tentativa de apropriação destes conceitos. Ao final da aula realizamos uma roda 

de conversa sobre a impressão que cada aluno teve sobre o jogo realizado. 

Resultados e Discussão: Durante a realização da atividade proposta, percebemos que a apropriação dos conceitos 

próprios da adição e da subtração, através do jogo de trilha, deu-se num processo dinâmico, ativo e sistemático, 

permitindo assimilação do conhecimento. Ainda, o aluno teve a oportunidade de expor seus argumentos, bem como 

dar voz aos outros participantes como forma de negociação para o desenvolvimento do jogo. Uma aluna destacou 

durante a roda de conversa, “com o jogo, aprende melhor a matemática”. Podemos dizer que, com esta frase, a aluna 

expressou a importância do jogo no processo de apropriação dos conceitos neste processo da alfabetização matemática 

na perspectiva do letramento.   

Conclusões: A ludicidade na aprendizagem como atividade pedagógica, como é o caso do jogo de trilha, o brincar 

como atividade natural e necessária para a criança, e, como benefício didático, a brincadeira transforma conteúdos 

maçantes em atividades interessantes. Com isso, o aluno tem a oportunidade de aprender conceitos de forma mais 

descontraída. Outro aspecto que merece destaque acerca das atividades envolvendo jogos diz respeito ao 

desenvolvimento social dos alunos, eles estarão envolvidos em situações que necessitarão da cooperação de outros 

indivíduos, para estabelecer e seguir regras. Destacamos ainda, o senso de responsabilidade que é desenvolvido 

através dos jogos. 
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Categoria: Comunicação oral   
 
Introdução: Inspirado numa perspectiva social de como as pessoas tem se portado diante do uso, às vezes excessivo, 

do smartphone e gradativamente apontando distúrbios comportamentais observou-se a necessidade de tratar do tema 

no ambiente escolar. Discorrendo sobre o uso da tecnologia em sala, pode-se pressupor que de um lado vamos ter 

alunos que convivem com essas tecnologias em praticamente todos os momentos, e de outro um preceito excludente 

que trata a escola com um ambiente separado, no entanto os celulares tem feito cada vez mais parte da vida, não só 

dos adolescentes, como da sociedade em geral. 
Talvez um dos grandes desafios da escola moderna seja o de ensinar essa geração uma forma mais proveitosa de se 

fazer uso dessa tecnologia, podendo inclusive ser usada de forma interdisciplinar contribuindo para o aprimoramento 

do conhecimento. Então entra a abordagem matemática na análise estatística com proposta a ser apontada aqui é de 

concretizar estes estudos com elaboração de questionários temáticos, distribuição ao público de interesse da 

abordagem, coleta e tabulação dos resultados. 
Metodologia: Proposta que pode ser explorada desde a confecção da aula até a avaliação final, no entanto a aplicação 

diretamente ligada aos alunos podem ser dadas em etapas, como: Inserção do conteúdo de estatística com abordagem 

prática envolvida ao tema voltado a tecnologia, ou mais específico, ao uso do smartphone; Instigar os alunos a 

elaborarem um questionário com o tema que lhes são familiar voltados à tecnologia; Modelar o questionário, com 

interferência do professor, para facilitar a futura coleta tabular; Lançar a pesquisa para ser feita entre os colegas e 

comunidade escolar; Coletar os dados, preferencialmente em modelo eletrônico (objetivando o foco no uso, neste 

caso, adequado da tecnologia), juntamente com a tabulação e construção gráfica; Formatação e publicação dos 

resultados obtidos com o acompanhamento interdisciplinar. 
Resultados e Discussão: Creditar a prática neste modelo de aula preferencialmente aos estudantes, com intermédio 

do professor responsável e expansão aos demais profissionais. Transparecer a realidade da comunidade com a 

temática proposta com propriedade de caso. Contribuir nas discussões da temática conscientizadora para o bom uso 

das tecnologias. 
Conclusões: Essa proposta estimula um planejamento interdisciplinar com a participação significativa da matemática 

e, portanto, apostando que o estudo de analise estatística podem ser umas ferramentas mais eficazes e amplas para se 

trabalhar em interdisciplinaridade. Pautada na confiança de que a matemática poderá ser usada não somente nos 

bastidores, e sim como protagonista e autora deste roteiro significativo de estudo social. 
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Categoria: Comunicação oral Banner 
 

Introdução: O conhecimento e domínio da matemática são fundamentais desde o nascimento, é ela que nos abre 

caminhos para diversos conhecimentos, racionalidade, lógica, entre tantos outros. No início da vida, aprende-se contas 

simples, essenciais no dia a dia, soma, subtração, multiplicação e divisão, até à fase adulta. É nesse ponto que alguns 

jovens, pensam que ao optar por um curso de ensino superior que não seja na área das ciências exatas, não precisarão 

mais o conhecimento matemático, absoluto engano. A matemática é essencial para a vida, para a sobrevivência, para 

a saúde, para viver e conviver com os demais e está presente na rotina de cada um, e fundamentalmente nas áreas da 

saúde, seja através de estudos, pesquisas, dados, gráficos, análises epidemiológicas ou calculando a dosagem de um 

medicamento. E assim parte-se para o problema de pesquisa “Qual o nível de conhecimento de matemática dos 

estudantes de ensino superior da área de ciências da saúde do Mato Grosso”, e seu objetivo geral: identificar qual o 

nível de conhecimento de matemática de estudantes de nível superior da área de ciências da saúde, do Mato Grosso. 

Objetivos específicos: analisar e discutir o nível de conhecimento de matemática dos alunos, identificar dificuldades 

e mostrar quais são as deficiências no conhecimento da matemática apontadas no presente estudo e a partir disso, 

sugerir quais conteúdos devem ser enfatizados em programas de nivelamento de matemática no ensino superior. 

Metodologia: Pesquisa de campo, tipo quantitativa. A população e amostra serão estudantes de ensino superior dos 

cursos de Bacharelado em Enfermagem, Bacharelado em Psicologia e Bacharelado em Farmácia, de uma instituição 

privada da cidade de Guarantã do Norte, localizada no norte do Mato Grosso. O instrumento de coleta será um 

questionário aberto, juntamente será aplicado um formulário sócio demográfico e ocupacional. No questionário 

constarão questões matemáticas, de nível de ensino fundamental e médio, questões essas formuladas por professor 

de matemática. Para organização, tratamento e análise dos dados coletados, será criado um banco de dados no 

programa Excel (Office 2010) e posterior tratamento estatístico. As variáveis qualitativas serão apresentadas em 

valores absolutos (n) e percentuais (n%). As variáveis quantitativas serão expostas em medidas descritivas: valores 

mínimos e máximos, média e desvio padrão.  

Resultados esperados: Espera-se que se identifique o nível de conhecimento dos alunos de ensino superior dos 

cursos de ciências da saúde, que os estudos dos conhecimentos deficitários sejam priorizados, e que sejam elaborados 

cursos de nivelamento, para o aluno que ingressar no ensino superior, a fim de sanar suas dificuldades e deficiências. 

Impactos: O trabalho deverá propiciar grande impacto junto às instituições de ensino superior, nos cursos das ciências 

da saúde e na sociedade acadêmica, ao mostrar os caminhos ainda a serem percorridos para uma melhor qualificação 

dos acadêmicos de ensino superior nos cursos de ciências da saúde. E quais aspectos devem ser priorizados, a fim de 

garantir uma qualificação de qualidade ao profissional recém-formado que ingressa no mercado de trabalho, e também 

segurança ao mesmo ao desempenhar suas funções. 
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