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Resumo
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a primeira experiência, como docente, realizada por um grupo de bolsistas
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do Departamento de Matemática da Universidade
Federal de Sergipe (UFS). A experiência aconteceu com trinta alunos do 1º ano B do Ensino Médio, em uma das
escolas estaduais na capital sergipana. Foram aplicados jogos matemáticos e recursos manipuláveis. O entendimento
adotado sobre jogos pautou-se em Flemming (2004) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL,
1998) e sobre o PIBID, tomou-se como base as orientações do referido Programa (BRASIL, 2008). A partir dos dados
coletados por meio de um questionário, afirma-se que os jogos Bingo das Funções e Quatro é o Limite foram mais
apreciados pelos alunos; para os quais a atuação dos bolsistas foi bastante proveitosa.
 
Palavras-chaves: PIBID, prática docente, jogos/recursos de matemática.
 
Abstract
This paper presents a reflection on the first experience as a teacher, held by a group of fellows Scholarship Institutional
Program Introduction to Teaching (PIBID) of the Mathematics Department of the Universidade Federal de Sergipe (UFS).
The experience happened to thirty students from the 1st year B high school in one of the state schools in Sergipe capital.
Mathematical games and manipulatives resources were applied. Understanding adopted on guided into Flemming
games (2004) and the National Curriculum Standards of Mathematics (BRASIL, 1998) and the PIBID, was taken as basis
the guidelines of the Program (BRASIL, 2008). From the data collected through a questionnaire, it is stated that the
functions and Four Bingo games is the limit were most appreciated by the students; for which the performance of the
stock market has been very fruitful.
 
Keywords: PIBID, practice teaching, games math/math resources.
 

 

Introdução
 
Este texto apresentada uma reflexão baseada em dados coletados por meio de um questionário aplicado a trinta alunos
do 1º ano B de uma turma do Ensino Médio em uma das escolas da rede estadual em Aracaju/SE. O objetivo do
questionário foi avaliar a nossa ação como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)
Matemática da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e as atividades que aplicamos na referida turma no segundo
semestre de 2014.
O PIBID tem uma importante contribuição na formação de professores, por possibilitar aos bolsistas[i] um contato com
as escolas públicas. Com isso, passam a ter a oportunidade de vivenciar a realidade da sala de aula, mesmo antes de
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realizarem os estágios curriculares obrigatórios no respectivo curso de licenciatura.
Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua
formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da
licenciatura e de um professor da escola (BRASIL, 2008, s.n. p).
Ainda de acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), um dos objetivos do
PIBID é:
Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de
criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem (BRASIL,
2008, s.n. p).
Nesse sentido, buscamos trabalhar com jogos matemáticos e materiais manipuláveis em sala (doravante utilizaremos a
expressão jogos/recursos). Sabemos que a palavra “jogo” possui vários significados e também pode ser discutida em
vários conceitos. Assim, utilizaremos o entendimento do termo jogo como:
O termo “jogo” será usado para os “jogos didáticos em classe”, isto é para as atividades relacionadas com o ensino, de
natureza recreativa, usadas em sala de aula para obtenção de um maior rendimento no processo ensino-aprendizagem
de um conteúdo específico ou para o desenvolvimento de competências e habilidades específicas (FLEMMING, 2004, p.
4).
Para tanto, escolhemos os jogos/recursos (Um a Oito, Bingo das Funções, Quatro é o Limite e Diamante Mágico, nessa
ordem) para que pudéssemos aplicá-los na referida escola, com o propósito de contribuir com o processo de
aprendizagem dos conteúdos matemáticos abordados pelo professor regente da turma (considerado pelo PIBID,
professor/supervisor). Nos Parâmetros Curriculares Nacionais 5º a 8º Séries de Matemática, por exemplo, é abordado
que:
Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes – enfrentar desafios, lançar-se à busca de
soluções, desenvolvimento da crítica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando o
resultado não é satisfatório – necessárias para aprendizagem da Matemática (BRASIL, 1998, p. 47).
No trabalho realizado pelos bolsistas, após aplicação das atividades, foi entregue um questionário com o objetivo de
examinar a opinião dos alunos em relação aos jogos/recursos aplicados em suas aulas de Matemática e sobre a ação
desses bolsistas no decorrer da aplicação das atividades. As respostas foram organizadas em tabelas para o
encaminhamento da elaboração deste texto. Para tanto, primeiramente descreveremos sobre o trabalho de observação
das aulas de Matemática na referida turma e quais atividades (jogos/recursos) foram desenvolvidas. Em seguida, a
partir dos resultados abordaremos a opinião dos alunos em relação às atividades e a nossa atuação, enquanto
bolsistas.
 

1. Descrição da ação dos bolsistas: a observação em sala e as atividades aplicadas
 
Em setembro de 2014, realizamos nosso primeiro trabalho como bolsistas do PIBID de Matemática na escola, iniciando
com a observação das aulas do nosso professor/supervisor. No primeiro dia, ele nos levou para conhecer a turma do
1°B do Ensino Médio, fazendo as respectivas apresentações. Aproveitamos a oportunidade para também
apresentarmos, em linhas gerais, o Programa e nosso projeto de atuação.
Por meio das observações e conversas com o professor/supervisor, identificamos com quais conteúdos matemáticos
estaríamos trabalhando na respectiva turma: Função Afim, Função Polinomial do 2° grau e Função Modular. A partir de
então, passamos a selecionar atividades apropriadas aos respectivos conteúdos, sendo que dentre as existentes em
nosso acervo, selecionamos três jogos/recursos: Bingo das Funções, o Quatro é o Limite e o Um a Oito.
A opção por essas atividades se deu por considerarmos ser oportuno trabalhar com jogos de fixação e de raciocínio, a
partir do entendimento adotado por Flemming (2004). Com esse tipo de atividade, os alunos passariam a ter um melhor
rendimento no processo de aprendizagem de um conteúdo específico ou para o desenvolvimento de competências e de
habilidades.
É importante ressaltar quanto à construção dos jogos/recursos, que embora exista um acervo de atividades entre jogos
e recursos matemáticos no PIBID de Matemática/UFS (elaborados por outros bolsistas em anos anteriores), os grupos e
coordenadores desse PIBID, sempre estão em discussão sobre esse acervo, fazendo adaptações e correções
necessárias, além de confeccionar novos jogos/recursos conforme a necessidade que cada turma demandar.
Por essa razão, também incluímos nas atividades para essa turma, o jogo Diamante Mágico, que confeccionamos com
base no livro Matematicativa (RÊGO, 1997), visto que não havia nenhum recurso para o conteúdo Função Modular.
Ainda no mês de observação, iniciamos nossas atividades com a turma, trabalhando o jogo Um a Oito. Trata-se de um
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jogo de raciocínio não contemplando diretamente os conteúdos relacionados no planejamento do professor durante o
período desse nosso trabalho. Com o objetivo de iniciar o trabalho propiciando uma interação com a turma,
selecionamos esse jogo porque é um jogo de raciocínio que exige atenção, habilidades, agilidades e estratégias. Esse
jogo é composto por tabuleiros e fichas numeradas (1 a 8), cujo objetivo é colocar os números, um em cada célula, de
forma que não haja números consecutivos vizinhos.
Outro jogo aplicado foi o Bingo das Funções, composto pelos seguintes materiais: cartelas, cartas de funções e pinos.
As cartelas representam as raízes das funções, as quais são representadas pelas cartas de funções, sendo sorteadas
durante a realização do jogo. O objetivo é fazer com que os alunos respondam as funções sorteadas e por meio das
respostas que serão encontradas (as possíveis raízes) possam completar a cartela marcando-a com o uso dos pinos. O
jogo é composto pelos conteúdos Função Afim e Função Polinomial do 2° grau.
No mês seguinte, aplicamos Quatro é o Limite que envolve os conteúdos Equações e Funções do 2° grau. O recurso é
composto por cartas, sendo elas: 4 funções do 2º grau, 4 zeros das funções (que serão as raízes), 4 gráficos, 4 vértices
e 1 carta que não faz parte dos quartetos. Nesse jogo, os alunos completam os quartetos, a partir da resolução das
cartas que estiverem na mão. Ganha o jogo, aquele quem primeiro completar o quarteto representando a função
(função, raízes, gráfico da função e vértices).
O Diamante Mágico, semelhante ao jogo Um a Oito, é composto por um tabuleiro e 10 fichas numeradas de 1 a 14
(excetuando-se números 1, 2 e 8, por já aparecerem fixos no próprio tabuleiro). Nesse jogo, os alunos devem distribuir
as fichas no tabuleiro de modo que a diferença entre quaisquer dois números ligados por um segmento de reta tenha
valor absoluto menor ou igual a cinco e diferente de três.
Dessa forma, utilizamos dois jogos/recursos de fixação e dois de raciocínio. Os de raciocínio abriram e encerraram as
atividades, embora o último, também explorou um dos conteúdos abordados. Os dois outros jogos/recursos de fixação
foram intermediários.
Pela proximidade do final do ano letivo e várias ações sendo realizadas na escola, houve interrupções no planejamento
do professor/supervisor, resultando na conclusão da nossa atuação nessa turma. Então, após a aplicação de tais
atividades, juntamente com as orientações da coordenação de nosso grupo, optamos por elaborar um questionário com
seis perguntas para aplicar com os alunos visando saber qual a opinião deles sobre a realização do nosso trabalho e
como apreciaram nosso desempenho, conforme apresentado a seguir:

1. Quantos e quais foram os jogos/recursos aplicados?
2. Descreva quais eram os conteúdos envolvidos nos jogos/recursos que foram aplicados pelos bolsistas? Qual foi

o jogo/recurso que você mais gostou? Por quê?
3. Houve algum jogo/recurso que contribuiu no seu desempenho em algum conteúdo que o professor abordou em

sala de aula?
4. Marque com “x” a opção que melhor se encaixa em relação à aplicação dos jogos e aos bolsistas:

Aplicação dos jogos/recursos: ótimo (  ) bom (  ) ruim (  ) e péssimo (  )
Atuação dos bolsistas: ótimo (  ) bom (  ) ruim (  ) e péssimo (  )

1. Quais sugestões para a melhoria da aplicação das atividades do PIBID?
2. Como você avalia a interação dos bolsistas com a turma em relação às atividades aplicadas? Houve organização

na sala ou ocorreu algum problema que comprometeu a aplicação?
A partir das respostas dos alunos, ao responderem ao questionário, foi possível sistematizar os resultados por meio de
quadros e tabelas, como apresentaremos a seguir iniciando com a identificação da faixa etária dos alunos.
 
Tabela 01. FAIXA ETÁRIA DOS ALUNOS

IDADE Nº DE ALUNOS
14 anos 03
15 anos 10
16 anos 09
17 anos 06
18 anos 01
Sem identificar a idade 01
Total de alunos
participantes 30

Fonte: Dados coletados a partir do questionário aplicado no 1º ano B (2015).
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Verifica-se a partir da tabela 01, que 03 dos trinta alunos da turma, apresentavam no período desse trabalho, idade
inferior à série em estudo, mostrando que eram alunos adiantados no processo de ensino. No entanto, mais da metade
dessa turma ultrapassava da idade/série regular, porque estavam acima de 15 anos. Inclusive, um deles com 18 anos
de idade, o qual já apresentava idade para a conclusão do Ensino Médio.
 

1. Aplicação das atividades: considerações dos alunos
 
Uma das principais questões foi saber se os jogos/recursos que aplicamos em sala de aula foram lembrados pelos
alunos. Os resultados apontaram que, em sua maioria, as atividades foram lembradas (Tabela 02).
 
Tabela 02. QUAIS FORAM OS JOGOS/RECURSOS QUE FORAM APLICADOS?

JOGOS/RECURSOS ALUNOS
QUATRO È O LIMITE 29
BINGO DAS FUNÇÔES 27
DIAMANTE MÁGICO 25
UM A OITO 24

Fonte: Dados coletados a partir do questionário aplicado no 1º ano B (2015).
 
 Por meio da tabela 02, é possível afirmar que os alunos ainda lembravam dos jogos/recursos aplicados por nós,
bolsistas, porém, houve certa confusão pelo entendimento de associar o jogo Quatro é o Limite às suas respectivas
peças sem informarem especificamente o nome. Para quem respondeu, informou a identificação do jogo como Cartas
de gráficos e raízes.
Com certa semelhança, 02 alunos também referiram-se ao jogo Um a Oito, como sendo um tabuleiro. Percebemos,
então, que o jogo em si, ficou na memória dos alunos, não pela sua identidade, mas pela forma como foi apresentado.
Ou seja, a imagem da atividade ficou retratada pelo recurso material que fora manipulado durante o jogo,
esquecendo-se de identificá-los pelo respectivo nome ou associando-os aos conteúdos respectivamente envolvidos.
Porém, a questão seguinte solicitava aos alunos para identificar que ou quais conteúdos eram tratados nos referidos
jogos/recursos. Os alunos, em sua maioria, mostraram saber relacionar, identificando conteúdos que foram trabalhados
por meio dos jogos/recursos (Um a Oito, Bingo das Funções, Quatro é o Limite e Diamante Mágico) (Quadro 01).
 
 
 
 
Quadro 01. CONTEÚDOS ENVOLVIDOS NOS JOGOS/RECURSOS

JOGOS CONTEÚDO
MATEMÁTICO

RELAÇÃO DA
ATIVIDADE
COM O
CONTEÚDO

CONTRIBUIÇÃO
PARA A
APRENDIZAGEM

APRECIAÇÃO
DOS ALUNOS

UM A OITO Antecessor e
sucessor

06 alunos
identificaram
como sendo um
jogo de lógica

01 aluno 01 aluno

BINGO DAS
FUNÇÕES

Funções Afins e
Função
Polinomial do 2°
grau

19 alunos 09 alunos 14 alunos

QUATRO É O
LIMITE

Equações e
Função
Polinomial do 2°
grau

19 alunos 08 alunos 01 aluno

DIAMANTE Equações e
Inequações 10 alunos 03 alunos 01 aluno
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MÁGICO Modular

OUTRAS
RESPOSTAS OU
NÃO
RESPONDERAM

 
 
0

05 alunos não
citaram nenhum
dos conteúdos nos
jogos.

17 alunos citaram
que todos os
recursos
contribuíram.
01aluno destacou
que nenhum recurso
contribuiu

13 alunos não
informaram

Fonte: Dados coletados a partir do questionário aplicado no 1º ano B (2015).
 
O quadro 01 nos permite afirmar que, de modo geral, os alunos souberam relacionar o conteúdo matemático envolvido
nas atividades aplicadas. Os mais identificados, devido o material utilizado, foram os jogos Quatro é o Limite e Bingo
das Funções. Para esses dois jogos/recursos, também, os resultados se aproximaram em relação à contribuição para a
aprendizagem, embora não podemos informar o mesmo quanto a terem apreciado mais. Uma boa parte demostrou
apreciar o jogo Bingo das Funções, porém, outra parte resolveu não informar, havendo apenas outros três alunos
informando que apreciaram os outros três jogos/recursos aplicados (respectivamente um aluno para cada jogo).
Dessa forma, no quadro 01, o jogo/recurso Bingo das Funções foi o mais apreciado pelos alunos, como também foi
aquele mais lembrado ao identificarem quais conteúdos matemáticos estavam envolvidos. Na atividade Um a Oito, os
alunos não identificaram o conteúdo; no entanto, pensaram como um jogo que envolve somente lógica. Poucos
gostaram e, segundo eles, não foi tão importante.
Nosso entendimento em relação ao jogo de raciocínio, é que os alunos talvez não tenha dado a devida importância, pelo
fato desse jogo/recurso não envolver diretamente os conteúdos ministrados pelo professor de Matemática regente da
turma. Porém, nosso motivo, conforme já explicado, foi trabalhar a interação entre alunos e bolsistas no primeiro dia da
nossa atuação em sala de aula, além de desenvolver outras habilidades, como atenção, agilidade e estratégias.
Ao compararmos o jogo Diamante Mágico em relação aos demais aplicados, vimos que os alunos não apreciaram tanto,
embora 33% da turma soube relacionar ao conteúdo envolvido.
Diante dos dados obtidos e sistematizados no quadro 01, o que nos chama bastante atenção é o fato dos alunos terem
se saído melhor nos jogos Bingo das Funções e Quatro é o Limite, visto os conteúdos matemáticos envolvidos serem
similares. Já no Diamante Mágico, eles não deram tanta ênfase como nos demais.  A partir dessa constatação é
possível fazer o seguinte questionamento: porque será que esses sujeitos se saíram melhor nesses jogos? Será que
eles têm mais facilidade nos conteúdos de Função Afim e de Função Polinomial do 2° grau ao invés de Função
Modular?  Ou será que atuação dos bolsistas no momento da aplicação dos jogos deixaram dúvidas? Os alunos
avaliaram os jogos/recursos de maneira geral da seguinte forma:
 
Tabela 03. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS EM RELAÇÃO AOS JOGOS

JOGOS ALUNOS
Ótimo 20
Bom 10
Ruim nenhum
Péssimo nenhum

Fonte: Dados coletados a partir do questionário aplicado no 1º ano B (2015).
 
A tabela 03 apresenta um bom resultado em relação ao que os alunos informaram sobre esses quatro jogos/recursos
que aplicamos como intervenção nas aulas de Matemática. Entre ótimo e bom, sobressaiu à opinião considerando como
ótimos jogos/recursos. As justificativas ilustram melhor esses resultados.
“Porque eu me divertia e aprendia ao mesmo tempo”. (A1, 2015)[ii]
“Através dos jogos pude entender coisas que achava que não entenderia nunca”. (A2, 2015)
“Porque para aqueles que se interessaram em concluir os jogos alguns sem perceber, aprendeu o assunto por meio da
brincadeira”. (A3, 2015)
Percebemos que as justificativas dos alunos apontam para uma possível compreensão dos conteúdos matemáticos por
meio da aplicação dessas atividades. Com essa intervenção, visto que até então não tinham conseguido compreender o
conteúdo matemático abordado pelo professor/supervisor, nos seus relatos, os alunos demostraram que, sem perceber,
faziam a fixação de aprendizagem daqueles conteúdos matemáticos, enquanto jogavam. Entendemos que, por meio do
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questionário, passaram a se dar conta de que estavam aprendendo o conteúdo de maneira mais divertida.
Em continuidade ao que buscamos saber pelo questionário, vamos apresentar a opinião desses alunos sobre nossa
atuação para melhor compreender esse processo de iniciação à docência.
 
3. Atuação dos Bolsistas do PIBID-Matemática/UFS: o que dizem os alunos
 
Nesse item, apresentaremos em linhas gerais, a opinião dos alunos participantes desse Projeto em relação a nossa
atuação, enquanto bolsistas do PIBID-Matemática/UFS.
 
Tabela 04. OPINIÃO DOS ALUNOS EM RELAÇÃO A ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS

BOLSISTAS ALUNOS
ÓTIMO 19
BOM 11
RUIM Nenhum
PÉSSIMO Nenhum

Fonte: Dados coletados a partir do questionário aplicado no 1º ano B (2015).
 
Percebemos que, assim como os jogos/recursos, o trabalho dos bolsistas como um todo deu certo. As justificativas
esclarecem mais:
“Porque sempre tiveram preocupações de tira [tirar] nossas dúvidas”. (A4, 2015)
“Porque eles estavam sempre dispostos à tira [tirar] nossas dúvidas e explica [explicar] quantas vezes fosse
necessário”. (A5, 2015)
“Fazem brincadeiras bem elaboradas com ótima explicação possibilitando um ótimo entendimento do assunto”. (A2,
2015)
Essas justificativas apontam a preocupação que os bolsistas tinham em relação às dúvidas dos alunos. Um fator que
mais contribuiu para a aprendizagem matemática foram os tipos de atividades por apresentarem formas diferentes para
esses alunos visando que a aprendizagem matemática aconteça de forma espontânea e mais divertida.
Nas sugestões para a melhoria das atividades do PIBID, os alunos, por meio do instrumento de pesquisa, responderam
que os bolsistas voltassem mais vezes trazendo “[...] mais jogos para a compreensão do conteúdo”, de modo “que os
jogos sejam mais difíceis”. Apesar de “que o modo de organização e as atividades estavam ótimas”, convém que os
bolsistas consigam “desenvolver melhor e com mais naturalidade” as atividades que forem aplicar. Como também, “as
aulas [aconteçam] não somente em sala de aula, mas ao ar livre”.
Essas sugestões nos fazem refletir que, embora tenham gostado do nosso trabalho, temos que considerá-las para as
futuras atividades contemplem um planejamento mais dinâmico para as aulas serem mais produtivas. Foram sugestões
interessantes, mas esse trabalho envolveu situações de fixação da aprendizagem por recomendações do
professor/supervisor. A metodologia de nosso trabalho foi inicialmente acordada entre coordenadores e
professores/supervisores, além de considerarmos as atividades existentes em nosso acervo.
Ter atenção à opinião desses alunos permite observar melhor nossas ações como, por exemplo, em relação ao que
informaram para apresentarmos “jogos mais difíceis”. Percebemos durante algumas atividades que boa parte desses
alunos demostravam dificuldade no conteúdo e por isso não compreendiam as regras estabelecidas na atividade
solicitando frequentemente nossa intervenção. Na maioria das vezes, tínhamos que explicar o assunto envolvido na
situação em que dependiam para dar a jogada. Não tivemos intenção de subestimar o nível de aprendizagem, mas
cabe-nos questionar: será que devemos aplicar um teste de conhecimentos prévios antes de iniciarmos nosso trabalho
ou continuarmos a ouvir somente o professor/supervisor? Comentamos sobre isso a nossa coordenadora.
Neste ano de 2015, ainda não iniciamos nossas atividades nas escolas por incompatibilidade dos calendários escolar e
acadêmico, mas nas reuniões que já participamos, há discussões e debates sobre essa e outras questões. Como, por
exemplo, outro ponto que nos chamou atenção – ter um desenvolvimento “melhor e com mais naturalidade”. Não
negamos que o início foi difícil para muitos de nós, bolsistas, porque nesse caso em particular, entre as disciplinas de
Estágio Supervisionado, só chegamos a cursar uma delas, sem ainda ter ido à escola como campo de estágio, no
sentido de exercer a docência. Atividades de ministrar aulas são vivenciadas, mas entre nós mesmos, bolsistas, ou com
outros colegas de curso. Na escola, nossa atuação, até então, foi como observadores.
Contudo, como a interação entre bolsistas, alunos e professor/supervisor foi satisfatória, assim como a organização das
atividades, temos que esse trabalho, como primeira experiência docente, surtiu efeito bastante positivo.
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Algumas considerações
 
Diante do relato abordado, com a aplicação dos jogos/recursos, tivemos a oportunidade de vivenciar as experiências do
dia a dia de uma sala de aula, observando a forma como os conteúdos matemáticos são abordados pelo
professor/supervisor regente da turma. Também, percebemos o quanto é importante desenvolver atividades
diferenciadas, seja para motivar os alunos a querer aprender Matemática, seja pela importância que o jogo tem na
construção da aprendizagem desses alunos.
Esse contato entre a teoria e a prática da sala de aula, foi de grande importância para a nossa formação, como futuros
professores de Matemática. Nele, foi possível percebermos a diferença de está em uma sala de aula, enquanto aluno e
enquanto professor (no momento em que aplicávamos as atividades do PIBID). Nessa atuação como bolsistas, mesmo
trabalhando com atividades para fixar aprendizagem de conteúdos já estudados, se fez necessário explicar conteúdos
(na medida em que os alunos pediam ajuda durante as atividades), orientar os procedimentos dos jogos/recursos de
forma clara atraindo a atenção dos alunos (antes e durante a realização das atividades); além de ter o controle de
turma, o que para nós, foi muito importante contar com a presença do professor/supervisor; como também, nesse
primeiro trabalho, estarmos atuando em equipe numa mesma turma. Sozinho, particularmente, seria um grande desafio
a ser enfrentando muito além do que passamos juntos.
Assim, conforme a opinião dos alunos, a aplicação dos jogos/recursos (Um a Oito, Bingo das Funções, Quatro é o
Limite e Diamante Mágico) do PIBID de Matemática/UFS foi bastante proveitosa. Para esses alunos, os bolsistas
sempre tiravam dúvidas deles com muito cuidado antes e durante a realização das atividades, resultando em um
trabalho organizado e produtivo; de modo que, sem perceber, eles se divertiam e aprendiam ao mesmo tempo. Pois,
esses alunos consideram que tais atividades contribuíram para a aprendizagem dos conteúdos abordados por seu
professor de Matemática durante o período em que desenvolvemos ações do PIBID.
Destacamos também, que dos jogos/recursos aplicados, aqueles que envolvem os conteúdos Função Afim e Função
Polinomial do 2° grau foram os mais identificados e apreciados pelos alunos. Os jogos Bingo das Funções e Quatro é o
Limite contribuíram significativamente para os alunos terem bom desempenho na avaliação desses conteúdos, segundo
a opinião deles e comentários do professor/supervisor em reuniões posteriores a esse trabalho.
No entanto, mesmo os alunos tendo avaliado nossa ação positiva, constatada por suas justificativas nos itens do
questionário, entendemos que nem tudo foi tão perfeito. Pois, também aplicamos atividades sem sentido para esses
alunos. Foi o caso dos jogos/recursos Um a oito (poucos identificaram relacionando o conteúdo matemático envolvido,
principalmente em relação ao que estavam estudando) e Diamante Mágico, o qual a maioria não gostou.
Para finalizar essa primeira reflexão sobre a iniciação à docência, enquanto bolsistas do PIBID de Matemática/UFS,
sabemos que como iniciantes, os pontos foram positivos para a atuação docente. Por outro lado, aplicar o questionário
com esses alunos, serviu como grande aprendizado, não somente para refletirmos sobre nossa atuação, mas para
aprendermos a elaborar textos como este artigo.
Para nós, bolsistas, mesmo os alunos nos recebendo com simpatia e apreciando nosso trabalho, vimos que perceberam
aspectos que precisam ser melhorados, tais como: variar o ambiente para aplicar atividades (dentro e fora da sala de
aula); agir com naturalidade para melhor desenvolver o trabalho e apresentar atividades com mais desafios ao nível de
aprendizagem.
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