
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: JOGOS E MATERIAIS MANIPULATIVOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA

ALEX RIBEIRO DE SOUZA
LUCAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS

EIXO: 20 EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO:
O presente trabalho, foi desenvolvido com o objetivo de identificar na prática docente do Programa Mais
Educação-PME, quais jogos e materiais manipulativos de Matemática são utilizados pelos docentes, constatando se
existe uma relação da teoria com a prática quando se usa esses materiais, como ferramenta de ensino e aprendizagem
e, além disso, mostrar as dificuldades enfrentadas pelos professores quando se trabalha com esse recurso. Após a
aplicação dos questionários aos professores de Matemática do PME, na Escola Municipal Dr. João Garcez Vieira e
Escola Estadual 24 de Outubro, descobrimos que as escolas dispõem de diversos jogos matemáticos e materiais
manipulativos, porémos professorespouco utilizam esses materiais, optando por aulas tradicionais, afirmando que as
salas de aula são cheias de alunose com esses recursos, os alunos vão esquecer do livro e só querer brincar.
 
Palavras-chave: Programa Mais Educação; Ensino de Matemática, jogos e materiais manipulativos
 
ABSTRACT
This work was developed in order to identify the teaching practice of the More Education Program SME, which games
and manipulative materials math are used by teachers, noting if there is a relationship between theory and practice when
using these materials, as teaching and learning tool and, moreover, show the difficulties faced by professors when
working with this feature. After the questionnaires to mathematics teachers of SMEs, at the Municipal School Dr. João
Vieira Garcez and State School 24 October, we found that schools have various mathematical games and manipulative
materials, but some teachers use these materials, opting for traditional classes, saying that the classrooms are filled with
students and with these resources, students will forget the book and just want to play.
Keywords: More Education Program; Mathematics teaching, games and manipulative materials.

 
 

1.INTRODUÇÃO
           
O Programa Mais Educação (PME), foi implantado nas escolas públicas, municipais e estaduais, e emergiu como
proposta do governo Federal, através da portaria interministerial nº 17/2007 e pelo Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de
2010, integrando as ações de Desenvolvimento da Educação (PDE), como proposta de educação integral, cujo objetivo
é criar oportunidades para as crianças e adolescentes, além de ampliar o acesso ao ensino com o intuito de promover
uma Educação digna e qualitativa.
Nesse sentido, para pensarmos na educação integral como uma educação completa, que compreenda em tempos e
espaços a melhoria do aprendizado do alunato, devemos verificar além dos aspectos gerais do ensino como: o espaço
físico, gestores, e família; os aspectos que refletem diretamente na didática do professor, influenciando diretamente no
ensino e na aprendizagem dos conteúdos.
Falarmos de ensino e aprendizagem em sala de aula, é estarmos diretamente ligados com o mundo atual, na qual a
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didática do professor esteja aliado com as novas metodologias de ensino, onde a interação seja ela convencional ou
instrumental, venham atingir objetivos específicos do aprendizado de determinado conteúdo, dentro de uma sociedade
globalizada e tecnológica. Dentre essas alternativas metodológicas de ensino, estão o uso dosjogos e materiais
manipulativos para a aprendizagem, desenvolvimento e fixação dos conteúdos matemáticos.
Dessa forma, essa pesquisa tem como principal foco analisar como os diferentes jogos e materiais manipulativos de
Matemática, adquiridos pelo Programa Mais Educação da Escola Estadual 24 de outubro e Escola Municipal Dr. João
Garcez Vieira,pode contribuir para uma aprendizagem efetiva, verificando quais desses materiais são utilizados pelos
professores; constatando se existe uma relação da teoria com a prática, quando se utiliza esses materiaiscomo
ferramenta de aprendizagem e, além disso, mostrar as dificuldades enfrentadas pelos professores no uso desses em
sala de aula.
Assim, para a busca dos dados necessários a nossa pesquisa, aplicamos questionários semiestruturados aos
Professores de Matemática do PME, na Escola Estadual 24 de outubro, que fica no centro de Aracaju/SE e na Escola
Municipal Dr. João Garcez Vieira, que fica no  município de Nossa Senhora do Socorro/SE, com intuito de buscarmos
através de perguntas específicas informações subjetivas e particulares, referentes ao Programa Mais Educação e a
utilização de jogos emateriais manipulativos de matemática.
Estarmos frente a uma perspectiva de educação integral nas escolas púbicas, é pensarmos em propostas de ensino,
onde não submeta ao aluno a um vasto programa didático, trazendo a ele insatisfação, medo, receio que reflete
diretamente em seu desenvolvimento dentro e fora da sala de aula. Além disso, muitos esquecem que a prática de
ensino na educação integral é contínua, não havendo ligação do turno normal de ensino com o contra turno do Mais
Educação, não permitindo um elo didático-pedagógica entre os dois turnos.
Mais que aplicar programas educacionais é perceber se os objetivos e regras propostos estão sendo almejados e
respeitados dentro da Educação, principalmente por tratarmos de educação integral, ou seja, uma educação que
envolve vários meios desde a estrutura da escola, sua gestão, até a avaliação dos discentes envolvidos nesse
processo. É bom salientarmos que na construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, deve-se pensar
nessa Educação Integral e nos alunos envolvidos para o busca dos objetivos propostos dentro do ambiente escolar.
 
2. A EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL
 
A educação no Brasil, passou por grandes transformações nas últimas décadas, onde Pesquisadores e educadores
como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, inspiraram-se em iniciativas pedagógicas por todo o país sob a
perspectiva de novos tempos de Educação, de acordo com a realidade social brasileira.Assim, surge o pensamento de
Educação Integral.
O termo “educação integral, racional e científica” já era constituía, desde o final do século XIX e início do século XX, por
movimento de renovação política e pedagógica.
 
Essas experiências e concepções permitem afirmar que a Educação Integral se caracteriza pela ideia de uma formação
“mais completa possível” para o ser humano, embora não haja consenso sobre o que se convenciona chamar de
“formação completa” e, muito menos, sobre quais pressupostos e metodologias a constituiriam. Apesar dessa ausência
de consenso, é possível afirmar que as concepções de Educação Integral, circulantes até o momento, fundamentam-se
em princípios político-ideológicos diversos, porém, mantêm naturezas semelhantes, em termos de atividades educativas
(BRASIL, 2009, p. 16)
 
Esse modelo de educação vem como uma nova política educativa com ampliação da jornada escolar nos diferentes
níveis de ensino e em várias regiões do país. Com isso, a educação passaria a ser uma ampliação e desenvolvimento
do processo ensino/aprendizagem, com ideias democráticas e socializadores cujo objetivo é de reconstruir bases
sociais para o desenvolvimento democrático do indivíduo.
Dessa forma, o governo em parceria com a União, estados, municípios e com as organizações da sociedade civil,
buscaram meios para melhoria da qualidade de ensino e melhores condições de acesso à escola, através da Educação
Integral. Surgem assim, pautas sobre o ensino Integral na Constituição Federal, nos artigos 205, 206 e 227; no Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei nº 9089/1990); em nossa Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/1996), nos artigos 34
e 87; no Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.179/01) e no Fundo Nacional de manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Básico e de Valorização do Magistério (Lei nº 11.494/2007), onde buscam firmar o ensino integral como
possibilidade da formação integral do indivíduo, facilitando o desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A partir dessa perspectiva de Educação Integral, surge o PME
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nas escolas públicas municipais e estaduais do Brasil.
 
2.1. SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
 
Na perspectiva de uma educação integral, surge o PME, criado pelo Governo Federal em 2007, através da Portaria
Interministerial nº 17/2007 e pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010, integrando as ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo objetivo é a ampliação da jornada escolar com ampliação do tempo e
espaço escolar como oportunidade educativa e a organização curricular integrando as atividades ao projeto
político-pedagógico das redes de ensino e escolas participantes.
 
O programa será implementado por meio do apoio à realização, em escolas e outros espaços sócio-culturais, de ações
sócio-educativas no contra turno escolar, incluindo os campos da educação, artes, cultura, esporte, lazer,
mobilizando-os para a melhoria do desempenho educacional, ao cultivo de  relações entre professores, alunos e suas
comunidades, à garantia de  proteção social da assistência social e à formação para a cidadania, incluindo perspectivas
temáticas dos direitos humanos, consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e consciência
corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e democracia, compartilhamento comunitário e dinâmica de
redes (BRASIL, 2007).
 
Assim, a escola passaria a ser um ambiente integral em tempo, espaço e educação, onde os alunos em seu contra
turno escolar, teriam maior acesso e permanência na escola, mobilizando-os para melhoria do desempenho
educacional.
Porém, para entrarmos numa realidade de educação integral, temos que olhar todos os setores da educação
envolventes, ou seja,
 “para dar conta de um projeto de educação integral em tempo  integral que articule o direito ao conhecimento, às
ciências e  tecnologias como o direito às culturas, aos valores, ao universo  simbólico, ao corpo e suas linguagens,
expressões, ritmos,  vivências, emoções, memórias e identidades diversas” (ARROYO, 2012, p. 44).

Não é uma tarefa fácil. No entanto, abarcar a integração das disciplinas dentro do currículo escolar em seu PPP é um
dos princípios focais para que a prática transcorra de forma qualitativa e significativa, ou seja, deve-se abraçar a
realidade da educação integral com um planejamento que alcance os dois turnos integralmente, com o apoio da gestão
para desenvolvimento das atividades didáticas dos docentes.
Para fazer uma reflexão crítica-construtiva sobre a prática-pedagógica doensino de Matemática na educação integral, foi
escolhida a Escola Estadual 24 de Outubro, localizada na Avenida Visconde de Maracaju, número 338, bairro 18 do
Forte, centro de Aracaju/SE.O motivo da escolha da escola foi no sentido de aprofundar a compreensãoda pesquisa
“Programa Mais Educação: a disciplina de Matemática sobre a perspectiva de Educação integral”, analisando como os
vários matérias manipuláveis de Matemática adquiridos pelo Programa mais educação pode contribuir para a
aprendizagem significativa de alguns conteúdos matemáticos, bem como pôr em prática a teoria desenvolvida no contra
turno.
 
2.2- JOGOS E MATERIAIS MANIPULATIVOS COMO RECURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
Se analisarmos o percurso histórico da matemática, verificaremos que seu ensino era impregnada por um caráter rígido
e de difícil entendimento, justamente pela forma com que a mesma era apresentada e trabalhada em sala de aula.
Consequentemente, essa situação levou ao atraso de inúmeras aprendizagens, criando características negativasa
disciplina, que permanecem até os dias atuais.
Com o passar do tempo, a ludicidade passou a fazer parte das atividades diárias educacionais, criando assim novos
métodos, instrumentos de ensino aliados aos professores nas diferentes disciplinas, inclusive na matemática. Sendo
assim, os jogos e materiais manipulativos surge como uma estratégia de melhoria do ensino e da aprendizagem de
determinados conteúdos matemáticos,passando a ser vista com vários olhares de interesse na educação, entre eles o
de socialização e integração dos alunos em sala de aula.
Porém,para se utilizar dosjogos e materiais manipulativos como estratégia de ensino e aprendizagem, o docente tem
que prever e analisar em qual momento vai propor essa meta, pois a intensão é propiciar um ambiente agradável à
aprendizagem, aproveitando o potencial lúdico para despertar curiosidades, e não ser tratado por mera brincadeira pra
passar tempo.
Assim, podemos definir o jogo como uma proposta inovadora no ensino, desde que vise desenvolver no aluno um
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espírito reflexivo. Porém, nossa proposta não vem restringir somente a jogos, e sim, ao uso também de matérias
manipulativos em geral, pois quando se trabalha com triângulos no ensino fundamental, o professor pode ensinar
utilizando um triângulo concreto, ou seja, material manipulativo e sendo assim, não restringe o ensino e aprendizagem a
um tipo de material.
Sabemos que o governo Federal, junto com o PME, disponibiliza verbas para melhoria da qualidade do ensino, que vai
desde o pagamento de refeição para os alunos, bem como para materiais didáticos. Com isso, essa pesquisa tem como
principal foco analisar como os diferentes jogos e materiais manipulativos de Matemática adquiridos pelo Programa Mais
Educação, pode contribuir para uma aprendizagem efetiva, verificando quais dessesmateriais são utilizados pelos
professores; constatando se existe uma relação da teoria com a prática quando se utiliza esses materiais como
ferramenta da aprendizagem, além de mostrar as dificuldades encontradas pelos docentes quando se trabalha com
esses recursos.
 
 
 
3. METODOLOGIA
 
A pesquisa de campo foi realizada em duas escolas públicas: a Escola Estadual 24 de outubro localizada no centro de
Aracaju/SE e a Escola Municipal Dr. João Garcez Vieira, que fica no Município de Nossa Senhora do Socorro/SE.
Ambas foram escolhidas por conter o Programa Mais Educação do 6º ao 9º ano no ensino fundamental.
As escolas escolhidas para participar da pesquisa possui um total de 5 macrocampos de oferta formativa em cada uma,
com um total de 150 alunos que participam do programa, distribuídos nas variadas séries que vai do 6º ao 9º ano do
ensino fundamental, nos turnos da manhã e tarde.
  A oficina de Matemática do Programa está dentro do macrocampo acompanhamento pedagógico nas duas escolas,
operando com uma monitora formada em Pedagogia e a outra Licencianda em Língua Portuguesa, sendo que seus
horários de monitoria são de segunda a sexta feira, com carga horária de 30 horas semanais. Já as professoras do
ensino regular de Matemática são formadas em Licenciatura em Matemática e são concursadas pelas Secretarias de
Educação de cada município.
O instrumento utilizado para busca dos dados, foi o questionário com questões abertas, aplicado aos quatro professores
Matemática das escolas que possuem o PME, permitindo caracterizar por meio das suas falas, reflexões pessoais sobre
o Programa e a prática do ensino da matemática, sob a perspectiva de educação integral.
A partir desse instrumento, foi possível conhecer como ocorre a prática doEnsino da Matemáticaquando se usa os jogos
e materiais manipulativos no ensino,constatando quais materiais desses as escolas possuem, além dos pontos positivos
e negativos encontrados pelos professores quando se usa esse instrumento no ensino e na aprendizagem.
A direção da escola e os participantes receberam esclarecimentos sobre as intenções da investigação e sobre os
instrumentos que seriam utilizados. Estavam cientes de que o acesso a seus dados pessoais estaria restrito ao
pesquisador - que se responsabilizou por não divulgá-lo e que todas as análises seriam realizadas sem identificação. Os
sujeitos consentiram em participar e os que participaram não precisaram se identificar no questionário.
 
4.RESULTADOS E DISCUSSÕES
 
Com a intenção de facilitar a discussão dos resultados dessa pesquisa, distribuímos as perguntas e respostas dos
Professores no Quadro I abaixo, afim de compararmos as falas dos docentes e dialogarmos num pensamento
construtivo e reflexivo sobre o ensino da Matemática no PME.
QUADRO I- Respostas dos Professores de Matemática do ensino regular e do Mais Educação.

 
PERGUNTAS

RESPOSTAS

PROFESSOR I
(Ensino Regular)

 PROFESSOR II
(Monitor do Mais
Educação)

1.Qual a sua Formação
acadêmica?

-Licenciada em Matemática
- Licenciada em Matemática
e Pós-Graduada

-Pedagogia- formada
-Licenciatura em Letras
Português- cursando

2.Você utiliza algum jogo ou
material manipulativo na sala de Não Não
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aula com seus alunos? Se sim
quais?

Não Sim

 
 
3.Você compreende que os jogos
e os materiais manipulativos
podem auxiliar no processo de
ensino e aprendizagem da
matemática? Porque?

• Sim, pois auxilia no
ensino, mas nem todo
momento pode utilizar
ele.

• Sim, pois o aluno pode
aprender brincando

• Sim, porque a
motiva o aluno a
utilizar e aprender.

• Sim, porque tudo
que é novidade o
aluno gosta de
fazer.

4.Você já verificou se existe
algum jogo ou material na escola
que auxilia ou pode te auxiliar
nas aulas de matemática?

Não
Não

Sim
Não

5.Quando se vai construir o
Projeto Político Pedagógico da
Escola, você e o professor do
contra turno mediam a prática
de ensino em conjunto?

Não
Não

Não
Não

6.Você concorda que se as
atividade matemática de uma
educação integral tem que ser
planejadas e aplicadas em
conjunto com os dois professores
(turno e contra turno)?

Sim
Sim

Sim
Não

 
 
7.Quais dificuldades
encontradas no uso dos jogos e
materiais manipulativos em sala
de aula?
 
 

- Porque a quantidade do
aluno em sala de aula é
grande.
- Porque o aluno esquece do
livro didático e só quer
brincar.

- Não sei utilizar esse
material em Matemática.
- Não tenho muito
domínio da Matemática e
ensino o básico.

 
 
Analisando as falas dos professores através do Quadro I, percebemos que quando tratamos da formação dos
professores que lecionam a disciplina Matemática, ainda há divergência entre formação e competências de ensino, pois
quando os Professores II se propuseram ensinar Matemática sendo uma Pedagoga e Licencianda em Letras-Português,
ao menos deveriam ter domínio dos conteúdos, o que não foi visto na questão 7:
Isso significa que existe uma consequência negativa no aprendizado desses alunos, pois quando se contrata um
educador pra desempenhar funções que não o cabe, haverá consequências negativas, tanto na prática do docente,
quanto na aprendizagem dos alunos.
Recorrendo ao MANUAL DO MAIS EDUCAÇÃO, 2014, verificamos que o macrocampo acompanhamento pedagógico é
obrigatório no PME, sendo que suas atividades devem ser voltadas para Orientação de Estudos e Leituras, com todas
as atividades (alfabetização, matemática, história, ciências, geografia, línguas estrangeiras e outras). Assim, vale pensar
como um profissional formado em uma área específica pode desempenhar múltiplas atividades integro no ensino e
aprendizagem de diversas áreas.
Com a intensão de fazer um levantamento sobre a prática do ensino de Matemática nas escolas, os professores foram
questionados sobre o uso dos jogos e materiais manipulativos no ensino e na aprendizagem, ficando claro, que a
maioria dos docentes entrevistados não faz uso desses recursos, pois alegam que não sabem utilizar esses materiais,
além do quantitativo de aluno e dispersão:
 
“Porque o aluno esquece do livro didático e só quer brincar”
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Com isso, é identificado nas falas dos professores que quando se fala de jogos e material manipulável, eles pensam
somente em “brincadeira”, que mesmo sendo utilizado como uma estratégia de ensino, existe limites de uso e
apreciação. Outro fato importante que devemosrefletir, é que a utilização desses materiais não anula ou diminui a
importância do livro didático e dos exercícios, pelo contrário, procura buscar através disso, a integração entre a teoria e
a prática do ensino.
Porém, para que o docente utilize os jogos e materiais manipulativos de modo eficaz, ele deve criar em si a capacidade
de mobilizar e motivar os discentes, pois segundo Charlot (2000, p.54) .
A criança mobiliza-se, em uma atividade, quando investe nela, quando faz uso de si mesma como de um recurso,
quando é posta em movimento por móbeis que remetem a um desejo, um sentido, um valor. A atividade possui, então,
uma dinâmica interna. Não se deve esquecer, entretanto, que essa dinâmica supõe uma troca com o mundo, onde a
criança encontra metas desejáveis, meios de ação e outros recursos que não ela mesma. (CHARLOT, 2000, p.55).
 
Compreendemos que o pensamento desses docentes, sobre a utilização dos jogos e materiais manipulativos em sala
de aula é positiva, pois “auxilia no ensino”, “o aluno aprende brincando”, tornando o material promissor para o ensino e
aprendizagem.Aos que não sabem utilizar esses materiais a favor da didática, permitam novas experiências em sala de
aula, pois a melhor prática de ensino não se acha em receitas, é sim são construídas de tentativas, como afirmado por
D’Ambrósio (1996, p.95) :
Uma das coisas mais notáveis com relação à atualização e aoaprimoramento de métodos é que não há uma receita.
Tudo o que se passa na sala de aula vai depender dos alunos e do professor, de seus conhecimentos matemáticos e
principalmente do interesse do aluno.
 
Sendo assim, o Professor de Matemática do PME deve procurar caminhos e melhores tempos de ensino e
aprendizagem. Foi verificado após a aplicação dos questionários, que as escolas possuem alguns jogos e materiais
manipulativos, que pode auxiliar nas aulas de Matemática, expressos no quadro II:
 
Quadro II: jogos e materiais manipuláveis que tem nas escolas e na maioria não são utilizados.

Jogos ou materiais manipulativos Sugestões de uso nas aulas de
Matemática

Tangran
desenvolver atividades que envolva a
Geometria, ábaco para compreender
facilmente as regras do Sistema de
Numeração Decimal.

Material Dourado
contribui com o ensino e a aprendizagem
do Sistema de Numeração Decimal e
operações fundamentais

Blocos Lógicos
Atividades com ênfase na Geometria, como
classificação dos blocos, medidas
geométricas

Ábaco
O ábaco é um instrumento mecânico usado
para contar; realizar operações de adição,
subtração, divisão, multiplicação e raízes
quadradas.

Dominó da adição, subtração,
multiplicação e divisão

Aplicar as quatro operações fundamentais
jogando.

 
Cartolina
Emborrachado

Serve para criar diversos jogos
Matemáticos, como: baralho; sendo mais
fácil referenciar conteúdos que queira
aplicar ao jogo. É interessante que os
alunos participem da criação.
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Além dos jogos e materiais manipulativos citados no Quadro II, os professores do PME podem promover uma aula
diferenciada da teoria, construindo seu próprio material com cartazes, jornais, revistas, instrumentos de medidas como
régua, escala métrica, fita métrica, transferidor, compasso, entre outros. Em consequência dessa criação, a aplicação
desse material deve ter visão crítico e reflexivo, pois deve alcançar determinados objetivos do ensino e não trabalhar um
jogo sem sentido que não aplique uma teoria previamente fundamentada.
Parte da escola e dos professores a melhoria da qualidade do ensino da Matemática, pois se tratado a Educação sem
professores qualificados e sem direcionamentodas suas práticas de ensino, osobjetivos de promover uma perspectiva
de educação Integral do PME jamais serão alcançados, oferendo somente tempo e permanência do aluno na escola.
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Muito se tem a discutir sobre a questão da Educação Integral no Brasil, onde várias interfaces precisam ser analisadas,
afim de se obter uma discussão crítica e reflexiva sobre o Programa Mais Educação implantado nas escolas públicas.
Assim, é necessário verificarmos como a prática dos docentes envolvidos nesse processo, estácontribuindo para a
melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos.
Porém, mais que aplicar programas educacionais é refletir sobre sua prática na escola, analisando como ocorre essa
educação na perspectiva integral, o desenvolvimento dos alunos e além do principal, as dificuldades enfrentadas pelos
docentes quando se propões uma didática diferenciada. Nesse sentido, a Escola Municipal Dr. João Garcez Vieira e a
Escola Estadual 24 de Outubro, foram parte dessa pesquisa e palco dessa análise crítica construtiva de como os jogos
e materiais manipulativos de Matemática são utilizados pelos professores; constatando se existe uma relação da teoria
com a prática quando se utiliza esses materiais como ferramenta da aprendizagem e além disso, mostrar as dificuldades
enfrentadas pelos professores no uso desses em sala de aula.
A pesquisa de campo proporcionou observações significativas, que enriqueceram nossa visão a respeito da prática dos
docentes do PME na disciplina de Matemática. O tratamento pedagógico, no qual os atores interagem e articulam as
atividades de forma que um contribua para o alcance dos objetivos do outro não existe na escola. Cada Professor se
preocupa com suas atividades e esquece que existe uma parceria Integral na construção do conhecimento sistemático
dos alunos.
Sobre o aspecto formação profissional, foi visto que somente os professores do ensino regular, possui a formação
específica para ensinar Matemática, diferentemente da formação dos Professores II, que possui formação diferenciada,
sendo de práticas diferentes como: a Pedagogia e Licenciatura em Português; sentido dificuldades na prática de ensino
da Matemática. Talvez, se houvesse um compromisso dos órgãos e gestores responsáveis pelo programa, haveria uma
mudança na prática desse programa, onde um professor deve dar conta de inúmeras disciplinas, como: Português,
Matemática, Ciências, História, entre outras.
A pesquisa revelou ainda, o pensamento dos professores sobre as dificuldades enfrentadas em sala de aula, quando se
aplica um jogo ou material manipulativo como método de ensino. Eles demonstraram não saber diferenciar “brincadeira”
de “metodologias de ensino”, mencionando que os alunos iram só querer brincar e esquecer do livro. Entretanto, o uso
desse material traz a possibilidade muito rica de contextualizar os conteúdos matemáticos, relacionando com situações
mais concretas e promovendo uma aprendizagem diferenciada da convencional, teoria e quadro.
Por fim, constatamos que as escolas públicas tem diversos jogos e materiais manipulativos de Matemática, que pode
ser aperfeiçoado para os diversos públicos em diversas conteúdos. Porém, vale salientar que os gestores devem
fiscalizar e verificar se as escolas estão promovendo e alcançando os objetivos da Educação Integral, pois somente
alunos participando por tempo de permanência, com professores despreparados sem condições de promover melhores
condições de ensino, não se caracteriza Mais Educação.
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