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APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PIBID 

 

1. RESUMO 

Hoje mais do que nunca são inúmeros os desafios enfrentados pelos 

professores em especial os de Matemática, pois esta é considerada a disciplina 

que mais reprova e muitos demonstram não ter afinidade com ela, além dos 

desafios que vão desde domínio dos conteúdos, prática na sala de aula até 

suas experiências e entendimentos.  

Nesta perspectiva, este trabalho é fruto do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à docência (PIBID) que é desenvolvido na escola da rede pública, a 

EEEEFM "Prof. Francisco Coelho Ávila Júnior" em Cachoeiro de Itapemirim 

Espírito Santo a rede pública visando promover estudos, reflexões e 

discussões voltadas para o processo de ensinar e aprender Matemática sino 

Fundamental e Médio.  

Este busca também contribuir para uma formação de professores de 

Matemática de forma sólida relacionando a teoria e  prática, oportunizando os 

acadêmicos atuarem com autonomia para a transformação de uma 

aprendizagem  matemática na  Educação Básica significativa, além de 

contribuir para a produção e apropriação do conhecimento científico na área da 

docência e dos processos educativos.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O processo  ensino e aprendizagem da Matemática  na Educação Básica exige 

profissionais  com fazer pedagógico voltado para a realidade do aluno 

buscando o desenvolvimento do raciocínio lógico- matemático, leitura e escritas 

e resolução de problemas além de todo um trabalho com  ludicidade, 

contextualização e  de forma interdisciplinar. 

Para isso,  os professores precisam, para o exercício da profissão, de 

competências teórica, técnica e prática, para a realização de uma efetiva 

prática educativa inter-relacionando os conteúdos matemáticos por meio da 

interface com leitura, resolução de problemas e com história da matemática, 



oportunizando a compreensão crítica do seu papel social e o da escola, frente 

às demandas da sociedade contemporânea. 

Assim desenvolver este projeto na escola tem possibilitado a articulação dos 

saberes docentes adquiridos no decorrer de sua formação com a prática 

escolar de forma a enfrentar os desafios da educação enriquecendo seus 

conhecimentos, articulando teoria e prática, consequentemente contribuindo na 

melhoria de vida nos aspectos educacional, social e cultural e promovendo a 

integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

3. OBJETIVOS 

-Trabalhar a matemática visando o desenvolvimento do raciocínio lógico, leitura 

e escritas e resolução de problemas. 

- Promover a construção do conhecimento matemático  com práticas que 

contribua para reflexão  e compreensão dos conceitos matemáticos. 

 

4. METODOLOGIA 

Este projeto é desenvolvido por meio de  observações nas aulas do professor 

regente, estudos, discussões, intervenções através de atuação em salas de 

aula, atendimento  alunos com dificuldades de aprendizagem. elaboração de 

materiais didático-pedagógicos para tende r as especificidades dos alunos e 

aprofundamento contribuindo para a melhoria de sua formação acadêmica e de 

conhecimento do processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Este projeto surgiu na aplicação de um novo paradigma para melhoria no 

processo ensino e aprendizagem da Matemática e na busca de uma  formação 

do professor  que possa vivenciar na prática a tríade ensino, pesquisa e 

extensão.Acreditando também  na importância da reestruturação do processo 

ensino e aprendizagem da matemática, em que este, não deve ser tradicional, 

no qual o professor é visto como o único “portador de conhecimento”, mas 

aquele que ensina e aprende. Segundo Pires: “Ninguém promove o 

desenvolvimento daquilo que não teve oportunidade de desenvolver em si 



mesmo.” (200, p.48). Esse novo paradigma implica em transformar o futuro 

professor em um mediador de conhecimento. Este projeto oportuniza troca de 

experiência entre acadêmicos e professores, trabalhando o conhecimento na 

realidade escolar, na melhoria da formação, do processo ensino e 

aprendizagem, além de promover a articulação teoria e prática, contribuindo 

para um constante (re) pensar da sua práxis pedagógica.  

O fazer docente  na escola tem oportunizado à troca e experiências com o 

professor para a melhoria de sua formação acadêmica e do processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos da Educação Básica.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento foram realizadas reuniões, estudos, visitas as escolas, 

atividades de observações da realidade escolar com encontros, discussões e 

elaboração de um Plano de Intervenção para atender as escolas de acordo 

com suas especificidades e necessidades para melhoria do processo ensino-

aprendizagem, além de seminários. 

Nesta perspectiva, este projeto tem possibilitado realizar de troca de 

experiência entre acadêmicos e professores, além de possibilitar conhecimento 

da realidade escolar. Porém este  trabalho ainda encontra-se em andamento. 
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