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RESUMO – O presente relato registra a trajetória de duas professoras de matemática do 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental, que há mais de cinco anos atuam como supervisoras junto a acadêmicos do 
Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Destacam-se os 
últimos três anos de participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência, como 
atividade dentro do Projeto de Extensão Formação do professor e pesquisador em Educação 
Matemática: Desafios e Perspectivas, projeto este, vinculado ao Programa de Extensão Núcleo 
Integrado de Educação Matemática. A parceria desenvolvida entre professoras supervisoras e 
acadêmicos visa possibilitar espaço de interlocução entre o Ensino Superior, o Ensino Básico e a 
Comunidade, bem como viabilizar a produção acadêmica no campo da Extensão Universitária na 
área de ensino da matemática. Para que haja essa interação do acadêmico no meio escolar são 
realizadas diversas atividades, principalmente buscando resgatar os alunos que encontram 
dificuldades na aprendizagem da Matemática. Este trabalho é realizado através de acompanhamento 
individual com os alunos, aulas de apoio, oficinas, jogos matemáticos e gincanas.  Esta atividade tem 
por objetivo demonstrar a pesquisa realizada para a melhoria da qualidade da educação através da 
reflexão a respeito das metodologias de ensino do currículo escolar da educação básica e a proposta 
de novas práticas em sala de aula.  
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Introdução 

 
Quando os acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa chegam às escolas, trazem para as aulas de matemática um grande entusiasmo, 
viabilizando um resgate em relação à abordagem de práticas docentes inovadoras, de acordo com a 
realidade da escola, contribuindo para um melhor aproveitamento escolar dos alunos.  

Professor supervisor e acadêmicos aos poucos definem o cotidiano das ações pedagógicas a 
serem desenvolvidas atendendo as necessidades dos alunos, acadêmicos e docentes em exercício. 
 Este trabalho relata a experiência de duas professoras supervisoras do PIBID (Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), de escolas distintas da cidade de Ponta Grossa - 
PR, cada uma responsável por seis acadêmicos.  

Com a presença dos acadêmicos na escola, muitos trabalhos foram desenvolvidos em todas 
as ações docentes. Os acadêmicos tornam-se parceiros desde o diagnóstico das necessidades dos 
alunos, passando pelo planejamento e chegando a execução das propostas docentes idealizadas.  

O que para os acadêmicos pode ser entendido como trabalhoso certamente abre um novo 
horizonte para os alunos, uma vez que estes precisam ser auxiliados a encontrar um sentido para o 
estudo da Matemática.  

  
Metodologia 
 
 As atividades desenvolvidas em cada escola são muito semelhantes, pois ambas visam 
melhorar o ensino e aprendizagem e a participação efetiva de todos os envolvidos. Acadêmicos, 
professores e alunos vivenciam e compartilham experiências. O acadêmico estando ao lado do 
professor supervisor fundamenta o projeto no que diz respeito à prática docente, podendo também o 
professor repensar seu fazer docente. 
  O beneficiário dessa parceria é o aluno, que recebe um atendimento mais individualizado, 
com intervenções que visam minimizar a dificuldade de trabalhar com um número grande de alunos 
por turma. Os acompanhamentos em sala de aula não devem ser deixados de lado, pois motivam os 
alunos que apresentam dificuldades em Matemática, na recuperação de conteúdos.  

A atuação dos acadêmicos nas escolas apoiou e incentivou às provas da segunda fase da 
OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática, e em tudo que foi desenvolvido em cada instituição de 
ensino.  

Avaliando a participação no geral, ressalta-se que para o sujeito construir uma nova postura é 
necessário participar das ações que o envolvem no seu ambiente de trabalho. Participar significa 
“fazer parte de”, “tomar parte de”, tomar consciência, reconhecer que é possível contribuir para a 
melhora considerável do ensino público, e os acadêmicos, nesse ponto têm uma significativa atuação 
em suas respectivas escolas. 
            A seguir, o relato de algumas das ações desenvolvidas pelas equipes de acadêmicos em dois 
colégios estaduais no município de Ponta Grossa - PR. 

No Colégio Estadual Polivalente, os acadêmicos inicialmente fizeram um trabalho de 
acompanhamento dentro da sala de aula, em turmas de 6º ano e investiram em um acompanhamento 
individual para com os alunos. Com isso observou-se um grande avanço na aprendizagem dos 
mesmos, podendo dessa forma acompanhar melhor o conteúdo desenvolvido em sala de aula.  
 Nos 6

os
 e 7

os
 anos, participaram do Projeto Mais Educação, que naquele período contava com 

mais de cem alunos em período integral. Neste projeto, foi realizado pelos acadêmicos do PIBID, 
reforço de conteúdo, atividades com jogos matemáticos, e softwares matemáticos no laboratório de 
informática da escola. Também foi realizada uma gincana em comemoração ao dia da Matemática 
com todas as turmas do período da tarde, do 6º ao 9º ano. Esta gincana foi realizada durante uma 
semana, abrangendo um total de 330 alunos. Nesta atividade as turmas foram levadas à quadra de 
esportes, divididas em seis equipes, cada equipe identificada por uma cor. A prova continha 18 
questões, cada equipe tinha que responder todas as perguntas o mais rápido possível, para obter a 
maior pontuação (tempo e acerto). Pode-se observar que, os alunos gostaram da gincana, pois 
perceberam e demonstraram que a Matemática também pode ser divertida de uma forma divertida. 
 Com essas ações, nota-se um grande interesse por parte dos alunos, pois eles saem de sua 
rotina escolar e conseguem perceber a Matemática de uma maneira diferente. Hoje em dia, muitas 
vezes a Matemática é vista como uma matéria chata e complicada, exposta na maioria das vezes de 
uma forma tradicional.  
 No Colégio Estadual Nossa Senhora da Glória, no ano de 2010, desenvolveram-se aulas no 
contra turno, no segundo semestre, para todos os alunos com dificuldades em Matemática. Com uma 
média de sete a oito alunos de cada turma, formando assim uma turma de 25 a 30 alunos de cada 
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ano. Essas dificuldades foram detectadas pelo professor na sala de aula, pois estes alunos estavam 
com um baixo rendimento escolar, tendo notas muito abaixo da média. Os acadêmicos juntamente 
com a professora supervisora elaboraram um plano de ação com atividades diferenciadas e com um 
trabalho individualizado, para que assim os alunos pudessem sanar suas dificuldades e 
conseguissem a promoção para ano seguinte.  

O resultado desta experiência foi um grande sucesso, pois muitos dos alunos que 
frequentaram os contra turnos passaram para o ano seguinte. Em 2011 os acadêmicos iniciaram o 
trabalho de contra turno com alunos de 6º ano já no início do ano letivo para que, desde o início do 
ano os alunos, que tinham dificuldade em Matemática pudessem sanar suas dificuldades, não 
deixando a recuperação de conteúdo para o último semestre. Esses alunos foram selecionados pelas 
professoras regentes das turmas, através de exercícios avaliativos que foram realizados diariamente, 
para assim selecionar 20 alunos do 6º ano e 20 alunos do 7º ano. 
 Uma das principais atividades realizadas pelos acadêmicos nesse colégio, no ano de 2011, 
foi a realização de oficinas em comemoração ao dia da Matemática (06 de maio). Os acadêmicos 
prepararam e ministraram quatro oficinas para as dezesseis turmas de Ensino Fundamental dos 
períodos da manhã e tarde: Tangran Oval, Origami, Sólidos Geométricos e Pipa Estrela.                                          
 Através da realização das oficinas, os acadêmicos sentiram-se valorizados e gratificados 
com o resultado, visto que, a demonstração de interesse e participação por parte dos alunos foi muito 
notável.  
 Devido a todo esse interesse e participação dos alunos, as oficinas foram realizadas 
novamente no ano de 2012, porém com outros temas: Fractais, Construção de Sólidos com 
Canudinhos, Mosaico de Echer e Dobraduras Circulares. 
 Também em 2012 os acadêmicos auxiliaram nas aulas de apoio de contra turno, inclusive 
de português, quando solicitados pela professora principalmente para utilização do laboratório de 
informática, além de auxiliar em todas as aulas da professora supervisora. 
 Observando a caminhada, percebe-se que a aproximação entre Universidade e Escola do 
Ensino Básico é possível e traz benefícios para a formação inicial e continuada. É muito gratificante 
para os professores que estão na sala de aula poder acompanhar e contribuir na formação de futuros 
professores.  
 A sociedade tem necessidade de professores bem formados, e principalmente 
comprometidos com o que fazem, por isso a necessidade de envolver-se com esta formação. Fazer 
com que o acadêmico participe tentando melhorar a prática estabelecida e participando de tudo que 
acontece na escola é uma “experiência e tanto” para todos. Segundo Lorenzato (2010, p. 9): “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.”  
 
 
Conclusões 
 
 A inserção de acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, nas escolas junto a 
comunidade vem alcançando ótimos resultados, sendo que o mesmo foi muito bem aceito pelos 
professores e funcionários das escolas envolvidas. 
 Partindo de um período de observação, e convivência com a realidade escolar, despertou-se 
nos acadêmicos o interesse para desenvolver atividades que viessem de modo a sanar algumas das 
necessidades observadas. 
 Para os acadêmicos, o dia a dia na sala de aula proporciona o contato com uma prática que 
não se encontra em livro algum. Relatos de professores do Curso de Licenciatura em Matemática  
afirmam que os acadêmicos envolvidos nesta prática extensionista, que extrapola o estágio curricular, 
demonstram maior conscientização do papel do docente de matemática junto a formação do cidadão.   

Todas as ações desenvolvidas foram muito significativas, levando em consideração o maior 
tempo de permanência do acadêmico dentro do ambiente escolar, que faz com que o acadêmico  
extensionista  sinta-se mais seguro e mais preparado para trilhar a docência. 
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