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RESUMO - Analisando o cenário atual da educação no âmbito dos ensinos fundamental e médio, 
pode-se notar que, por vezes, as ementas não são cumpridas. Não obstante os esforços 
apresentados pelos professores, no ensino da matemática isso não é diferente, o que acaba 
refletindo no desempenho dos acadêmicos que ingressam em um curso superior. Por terem 
vivenciado essa realidade, alguns acadêmicos até então do 2º ano do curso de Licenciatura em 
Matemática da UEPG, mesmo sem o suporte do estágio que ocorre no 3º ano, baseados em ações 
extensionistas das quais já haviam participado, se propuseram a desenvolver atividades que 
envolviam ensino dentro do Projeto de Extensão Matemática para a Comunidade, visando ajudar 
seus pares. O nivelamento adequado no que diz respeito à matemática básica aos sábados com 
aulas expositivas para os calouros de 2013 estava sendo fomentada. Durante a preparação, 
propuseram-se a dar essas aulas condensadas no período anterior ao início do ano letivo. Tal se deu 
com a participação de um público diversificado contando com mais veteranos da Licenciatura em 
Matemática. A atividade exigiu dedicação e planejamento por parte da equipe organizadora, 
principalmente dos ministrantes. As aulas aos sábados também estão ocorrendo, exigindo, 
igualmente, dedicação. A experiência do contato com membros da comunidade nas aulas, com a 
realidade de uma sala de aula, propiciou e propicia aos acadêmicos através de um projeto de 
extensão a iniciação à docência em Matemática, criando novos espaços de interação e 
conhecimento. Para cada aula era e é necessário domínio do assunto abordado, o que levou os 
futuros professores a aperfeiçoarem seus conhecimentos específicos, mas, sobretudo, percebeu-se a 
importância de uma preocupação quanto à maneira adequada de transmiti-lo. Este trabalho vem, 
portanto, apresentar um meio que garantiu aos acadêmicos uma nova visão do “ser professor”, 
conhecendo, na prática, as dificuldades, a importância e a beleza dessa profissão. 
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