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RESUMO - A presente oficina visa desenvolver conteúdos matemáticos via Resolução de Problemas, 
entendendo esta metodologia como sendo uma oportunidade que o aluno do Ensino Fundamental 
tem para compreender conteúdos matemáticos assegurados pela discussão de estratégias que a 
metodologia da Resolução de Problemas possibilita. A oficina será ministrada por acadêmicos do 
Curso de Licenciatura em Matemática, participantes do Projeto de Extensão Formação do professor e 
pesquisador em Educação Matemática: desafios e perspectivas vinculados ao Programa de Extensão 
Núcleo Integrado de Educação Matemática. O projeto surgiu no Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – PIBID em desenvolvimento desde 2009 na UEPG. Na oficina pretende-se 
desenvolver a metodologia da Resolução de Problemas, buscando incentivar os alunos a  elaborarem 
estratégias e apresentarem hipóteses, estimulando-os a fazer o registro dos recursos matemáticos e 
da solução que encontrarem. O apoio teórico buscamos em Allevato e Onuchic ( 2009)  ao proporem 
que ensinar e aprender matemática desencadeia  aspectos-chave do tópico matemático,contribuindo 
na compreensão dos conteúdos estudados. Nesta perspectiva os ministrantes da oficina serão 
mediadores, enquanto os alunos co-construtores do conhecimento desenvolvido. Para a realização 
desta oficina pretende-se o seguinte encaminhamento: os alunos receberão os problemas e farão a 
leitura inicial de maneira individual, posteriormente os alunos serão organizados em grupos para  
fazer uma nova leitura visando a compreensão do enunciado, em grupos buscarão  solução para o 
problema proposto.  Os oficineiros devem observar e interagir com os grupos estimulando-os a 
visualização de diferentes encaminhamentos para a resolução do problema proposto. Um 
representante de cada grupo é convidado a expor no quadro a estratégia de resolução utilizada, será 
então encaminhada uma discussão sobre as melhores estratégias utilizadas na resolução do 
problema.  
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