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Introdução:
Discussões e reflexões realizadas na área da Educação Matemática apontam

a necessidade de se adequar o trabalho desenvolvido no âmbito escolar com a nova
realidade. Tal realidade, trabalha com as novas concepções de homem, sociedade e
educação, sendo imprescindível repensar algumas questões educacionais.

Nos estágios supervisionados constatávamos que os professores
regentes das turmas oferecidas aos estagiários faziam, muitas vezes, um trabalho
paralelo com os alunos da Universidade Federal do Rio Grande-FURG e, numa
troca de experiências aguardavam, com certa ansiedade, as novas sugestões
trazidas pelos estagiários.

Após alguns convites feitos pelas direções de algumas escolas tais como:
Esc. Est. Ensino Médio Lilia Neves e na Esc. Est. de Ensino Fundamental Nª. Sª.
Medianeira, o grupo resolveu apresentar oficinas de matemática mediante a
realização desta atividade de ensino e extensão junto à comunidade educacional
local. As oficinas foram ministradas por acadêmicos do curso de Licenciatura em
Matemática, pós-graduandos e professores do Instituto de Matemática, Estatística e
Física – IMEF. Foram beneficiados com o projeto cerca de 30 professores da Rede
Pública de Ensino e 240 alunos. O principal foco foi o ensino através de materiais
concretos, tais como, Geoplano, Tangram, Papel Dobradura e o Ábaco. Buscou-se
o apoio em alguns teóricos tais como BREDA, CORRÊA, CENTURION, IMENES e
SIMONS
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Metodologia:
Foi elaborado um cronograma de atividades, sendo que, a cada dois ou três
encontros se trabalhou com um dos materiais didáticos citados anteriormente. Este
cronograma foi dividido em duas etapas: a primeira, abarcou as oficinas de Ábaco e
Geoplano, enquanto que, na segunda etapa de trabalho, ainda em andamento, está
sendo desenvolvida as oficinas de Dobradura, Tangram e Fractais.

Nestas oficinas, foi propiciado aos professores momentos de reflexões sobre
sua prática. Realizamos um breve resgate histórico do material e, em seguida,
estabelecemos o elo entre a teoria e a prática.

As oficinas foram pensadas para atender as necessidades dos professores,
de forma a contribuir com a prática docente, sendo que, o planejamento não é
engessado, isto é, os professores podem dar sugestões para os próximos encontros.

Resultados e Discussão
O professor tem o papel de orientador, aquele que auxilia o aluno na

caminhada da construção do conhecimento. Para isso, é necessário que o
profissional não só domine o conteúdo de seu campo específico, mas também a
metodologia e a didática no intuito de viabilizar o acesso ao saber dos discentes.

O trabalho realizado nas oficinas teve como preocupação, primordial, buscar
formas de proporcionar aos professores momentos de reflexão sobre sua prática
para que os mesmos obtenham novas formas de levar aos alunos uma melhor
compreensão da disciplina, sejam elas através da história, da manipulação de
materiais concretos, ou mesmo atividades lúdicas partindo do cotidiano do aluno.

As oficinas tem sido de grande aprendizado, tanto para os acadêmicos,
quanto para os professores. Para os graduandos, os encontros serviram de
motivação para os mesmos exercerem a prática em sala de aula, oportunizando aos
discentes do curso conhecerem um pouco da realidade profissional a qual estarão
ligados num futuro próximo. Para os professores, foi dada a oportunidade de
renovarem seus conhecimentos mediante uma nova metodologia desafiadora que
proporcione uma interação entre alguns tópicos do programa escolar com a vivência
cotidiana dos alunos em sala de aula.

A resposta mais imediata que tivemos com o projeto, foi quando, após uma
oficina de Geoplano para alunos da Escola Medianeira, os mesmos aplicaram uma
oficina para os outros alunos da escola em uma Mostra Cultural de Ciências
organizada por essa Instituição.

Conclusões:
O grande desafio é que as oficinas não sejam vistas como “receita de bolo” e sim,
que as mesmas sirvam de apoio às discussões e às reflexões sobre a prática
pedagógica, ao planejamento das aulas, à análise e seleção de materiais didáticos.
Como resultado final, espera-se uma qualificação dos professores para o trabalho
com os conteúdos matemáticos. Assim, oportunizando aos seus alunos uma melhor
apropriação dos conceitos e aplicação em situações de seu cotidiano.
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