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RESUMO: Este trabalho refere-se a um relato de experiência como aluna do Curso de Licenciatura em
Matemática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS no Projeto Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid. O mesmo é desenvolvido no Colégio Estadual Leandro Maciel
denominado “Laboratório a Todo Vapor” e tem como objetivo desenvolver Materiais Didáticos para a
aprendizagem de matemática no ensino fundamental maior. O projeto conta com a participação de 3 (três)
professores e 10 (dez) bolsistas. Nesta experiência utilizou-se um material didático para o ensino de
multiplicação para fomentar aprendizagens por parte dos bolsistas e dos alunos envolvidos unindo teoria e
prática.
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ABSTRACT: ABSTRACT: This paper refers to a report of experience as a student of the Bachelor of
Mathematics from the Federal Institute of Science and Technology Education of Sergipe - IFS in Institutional
Project Initiation to Teaching Scholarship - Pibid. The same is carried in the State College Leandro Maciel
called "Lab on all cylinders" and aims to develop Instructional Materials for learning math in elementary
school longer. The project involves the participation of three (3) teachers and 10 (ten) Fellows. In this
experiment we used a didactic material for teaching multiplication to foster learning on the part of scholars
and students involved uniting theory and practice.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho trás um relato de experiência referente à participação como aluna do Curso Licenciatura em
Matemática no Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBIB, voltado para a educação
matemática onde seu alvo é aluno com dificuldade em algum conteúdo matemático do ensino fundamental
maior, (6º ao 9º ano). Nesta experiência, teve-se como objetivo fazer com que os alunos aprendessem o
conteúdo de soma e multiplicação através de jogos. Assim espera-se que possamos desenvolver através de
jogos, meios que facilitem o aprendizado dos conteúdos matemáticos através de Materiais Didáticos (MD).

O projeto acontece no Colégio Estadual Leandro Maciel, situado na Travessa 11 de agosto, no bairro Ponto
Novo, Aracaju/SE. Tem duração de 1 (um) ano com encontros semanais na escola para as intervenções. No
IFS acontecem diversas reuniões de (re)planejamento e construção dos materiais didáticos no Laboratório de
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Ensino de Matemática (LEM). Dessas reuniões decidiu-se que seria trabalhado a princípio multiplicação, dai
passamos a confeccionar os jogos que foram aplicados nas 2 (duas) primeiras intervenções. Até o final do
projeto, tem-se como objetivo abordar em todas as intervenções os conteúdos citados abaixo que distribuídos
para os 10 (dez) alunos bolsistas:

Geometria (área de figuras planas)

Equação do 1º grau

Equação do 2º grau

Polinômios

Produtos notáveis

Fatoração

Números negativos (operações)

Operações com frações

Potenciação e radiciação

Trigonometria no triângulo retângulo

Cada aluno monitor do projeto ficará responsável a fazer uma pesquisa, contendo os seguintes tópicos:
história da matemática, tecnologia, materiais concretos e jogos, diante o conteúdo abordado.

Tudo que for desenvolvido pelo bolsista para aplicar na escola é supervisionado e orientado pelos
coordenadores do projeto. Desta forma, almeja-se que o material confeccionado seja realmente voltado para
o cotidiano dos alunos assistidos. A confecção dos jogos é feitas em duas etapas: primeiramente é
desenvolvido um protótipo que é analisado pelos coordenadores, e em seguida, após a aprovação, o mesmo é
passado para os demais bolsista para que se dê a construção do MD para serem utilizados nas intervenções
planejadas na escola.

PIBID /IFS

O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) da CAPES é uma iniciativa para o
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica, além de elevar a
qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre
educação superior e educação básica.

Este programa no IFS oferece bolsas aos alunos graduandos do curso de Licenciatura em Matemática
oportunizando que os mesmos possam ampliar seus conhecimentos com a realidade escolar da rede pública
de ensino. O projeto intitulado “Laboratório a todo vapor” desenvolve atividades no LEM (Laboratório de
Ensino de Matemática) para a construção de MD com o intuito de despertar a criatividade nos bolsista para
um ensino de matemática diferente e atrativo oportunizando um afastamento do tradicional método de
ensino.

REFERENCIAL TEÓRICO
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A experiência em sala de aula só é possível através da prática. De acordo com Sergio Lorenzato.

Muito do que o professor sabe ou precisa saber para bem desempenhar sua função, ele não aprende nos
cursos de formação de professores. Escolas e livros por melhores que sejam não conseguem oferecer os
conhecimentos que o professor adquire por meio de sua prática pedagógica. A sabedoria construída pela
experiência de magistério, além de insubstituível, é também necessária para aqueles que desejam aprender,
de modo significativo, a arte de ensinar (LORENZATO, 2008, p. 9).

Todo profissional necessita do seu ambiente de trabalho, como professor de matemática não é diferente pois
ele precisa de um espaço onde lecione suas aulas de uma forma que possa associar a teoria e prática, pois de
acordo com Lorenzato, os alunos possuem uma maior facilidade no aprendizado partindo do concreto. A título
de exemplo.

[...] um mesmo professor lecionou para duas turmas, numa utilizando MD, na outra,
não. Os resultados revelam que o grupo que foi ensinado com MD reagiu de forma
muito mais positiva, tanto diante de questões fáceis como de médias e de difíceis, do
que o grupo que foi ensinado sem MD (LORENZATO, 2009, p.23).

No entanto, vale salientar que o mau uso do MD, pode não proporcionar um bom resultado, pois o mesmo
apenas auxilia o professor no momento que for lecionar sua aula,

[...] por melhor que seja, o MD nunca ultrapassa a categoria de meio auxiliar de
ensino, e alternativa metodológica à disposição do professor e do aluno, e, como tal,
o MD não é garantia de um bom ensino, nem de uma boa aprendizagem significativa
e não substitui o professor (LORENZAT0, 2009, p.18).

METODOLOGIA

Com o intuito de inovar as aulas, novas metodologias surgem como meios de facilitar a aprendizagem, como
a utilização de jogos para uma melhor compreensão do conteúdo abordado. Mas sabendo que não é simples
um trabalho voltado para jogos porque se não houver clareza e um bom desempenho do professor a
aprendizagem será mínima ou nenhuma. Diante a afirmação de Ribeiro,

[...] desmistificando a ideia de que, ao promover atividades com jogos, pode-se
perder muito tempo ou, ainda, não garantir a aprendizagem, ideia comumente
difundida e, de modo geral, fruto de desconhecimento sobre a potencialidade
pedagógica do trabalho com jogos (Ribeiro, 2008, p. 17).

Desenvolvimento das atividades do projeto:

O projeto tem suas atividades desenvolvidas obedecendo algumas etapas:

1º Etapa – Escolha do conteúdo matemático;

2º Etapa - Pesquisar qual tipo de jogo adapta-se ao conteúdo;

3º Etapa - Escolher o material a ser utilizado para confeccionar os jogos;
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4º Etapa - Executar na escola com os alunos.

Primeiras intervenções

O conteúdo definido para a intervenção foi a “Multiplicação”. A partir deste momento os jogos foram
desenvolvidos e adaptados ao conteúdo citado com uma preocupação de desenvolvê-los diante das séries e
pré-requisitos observados na escola. Os jogos escolhidos para atuação foi o “Quadrado Mágico” e o Jogo do
“Pi”.

Desenvolvimento do “Quadrado mágico”

Para o Jogo do Quadrado Mágico foram utilizados os seguintes materiais:

Isopor;

Tinta guache

Régua;

Emborrachado (E.V.A);

Piloto;

Tesoura;

O Quadrado Mágico foi criado em uma placa de isopor com 33cm de lado e com espessura de 15mm. Foram
feitas linhas horizontais e verticais formando uma matriz com espaçamentos de 3cm entre elas formando 11
(onze) 11 linhas e 11 (onze) colunas. Foram cortadas duas tiras de E.V.A com (3cm x 33cm) cada, colando-as
na primeira na coluna e a outra na primeira linha; Foram feitas várias cavidades em cada célula para que os
alunos depositassem os pedacinhos de E.V.A na atividade. Assim foram demarcados na tira de E.V.A,
quadrados com 3cm x 3cm formando 11 (onze) quadrados; Desenhou-se o símbolo da multiplicação na
primeira célula no encontro das duas tiras. Nas demais células do E.V.A foram desenhados números de 1
(um) a 10 (dez) na ordem crescente; Pintou-se todas as cavidades com tinta guache; As cavidades feitas em
todas as células tinham como objetivo serem preenchidas com pedaços quadrados de 1 cm de lado de E.V.A.

Metodologia do jogo

O bolsista de início instrui os alunos a formarem grupos na sala de aula e distribuiu para cada grupo um
“Quadrado Mágico” e vários quadradinhos. Após isto citará dois números, o primeiro correspondera à linha e o
segundo a coluna. O encontro da linha com a coluna forma um quadrado ou um retângulo como figura
geométrica. Todas as cavidades dentro desta figura deverão ser preenchidas com os pedacinhos de E.V.A. A
soma desse preenchimento formará o resultado da multiplicação.

Desenvolvimento do jogo do “Pi”

Para o Jogo do Pi, foram utilizados os seguintes materiais:

Emborrachado (E.V.A);
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Régua;

Piloto;

Tesoura.

O Jogo do PI, foi bem simples de ser construído. Apenas foram cortados quadrados de E.V.A medindo 10cm x
10cm e em uma de sua faces escrito a palavra “PI”.

Metodologia do jogo

O bolsista formará um círculo com os alunos na sala de aula e distribui para cada aluno um quadrado de E.V.A
com a palavra ”Pi”. Antes de iniciar o jogo, o bolsista explica para os alunos que o jogo foi desenvolvido com
base no conteúdo matemático de Múltiplos. O bolsista escolhe um número e diz que os alunos devem
identificar seus múltiplos falando a palavra “Pi”. O bolsista inicia a contagem falando o número 1 (um) e os
alunos são instruídos e seguir a sequência. Os alunos devem prestar bastante atenção, pois não deve ser
falado o número caso seja múltiplo do número escolhido inicialmente, apenas irá levantar a mão com o
quadrado e falar alto a palavra “Pi”. Assim, o jogo dará continuidade, eliminando os alunos que não estiver
obedecendo à regra do jogo. Aos poucos, devido à própria regra, os alunos são eliminados e quem ficar por
último vencerá a partida. Como definido em planejamento, os alunos vencedores ganham um brinde.

RELATO DA EXPERIÊNCIA

Os jogos acima citados foram apresentados e aplicados nas turmas do 6º e 9º ano, passando para os mesmos
o objetivo do PIBID, que é ensinar matemática de forma lúdica, pois é possível aprender matemática através
de jogos, mas com responsabilidade.

No primeiro momento foi feita a apresentação dos bolsistas e logo em seguida quais seriam os objetivos do
projeto na escola, e esclarecendo que seriam desenvolvidas duas dinâmicas, sendo fundamental a
participação de todos os alunos. O primeiro jogo a ser desenvolvido foi o “Quadrado Mágico”, onde foi
explicado passo a passo o seu desenvolvimento, pedindo que formassem grupos e o grupo que obtivesse um
maior desempenho ganhava brinde. Ao iniciar o jogo, percebeu-se que no momento em que seria escrito no
quadro os números a serem multiplicados, os alunos faziam silêncio, após a descoberta, o agito que eles
faziam era incrível, pois todos queriam ganhar a competição e sem perceber estavam aprendendo
matemática.

As turmas participaram assiduamente das duas dinâmicas, compreendendo e assimilando os conteúdos que
lhes foram apresentados nos dois jogos, salientando aqui que matemática e jogos lúdicos são parceiros para o
favorecimento da aprendizagem.

Comparando o comportamento das turmas, percebeu-se que os alunos do 6º ano estavam eufóricos na
atividade, por se preocuparem em competir entre eles, sem notar que o objetivo da dinâmica era passar para
os mesmos que a multiplicação pode ser resolvida através da soma. Em contrapartida na turma do 9º ano
além da participação efetiva, apresentavam-se bastante concentrados na dinâmica. Por haver brindes em
decorrência da vitória nos jogos, fez com que a atividade não ficasse monótona e consequentemente diminuir
o interesse pelo aprendizado. Com essas intervenções, percebeu-se que o projeto estava galgando resultados,
e isso foi observado na fala da professora, Vadicleide Melo Bonfim, que além de professora da escola onde o
PIBID esta sendo executado é uma das supervisoras do projeto: “as intervenções do PIBID estão sendo
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positivas diante o aprendizado em matemática, melhorando assim o desempenho do aluno nos conteúdos
abordados”.

Portanto, interagir com turmas diversas partindo de dinâmicas lúdicas contribui fortemente para o
aprendizado dos alunos e dos bolsistas do projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebi que é importante a integração do bolsista na escola, mesmo antes do início das atividades práticas da
graduação que são desenvolvidas no estágio curricular. É fundamental vivenciar uma experiência que se
aproxime de uma futura realidade da sala de aula. Realmente, o PIBID tem muito a contribuir com a
formação acadêmica dos profissionais da licenciatura.

CONCLUSÃO

Diante à experiência conclui que o Pibid trás, enquanto acadêmica, um benefício enorme, pois o mesmo
proporciona experiências enriquecedoras em sala de aula regular. O trabalho trouxe muita satisfação, e
conseguiu-se alcançar o objetivo ao perceber que o aluno aprende através de um jogo matemático. Assim,
unido teoria e prática, através do projeto, pode-se inovar o ensino de matemática com mais algumas práticas
pedagógicas.
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