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() CULTURA 
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() MEIO AMBIENTE 

() SAÚDE 

() TRABALHO 

() TECNOLOGIA 
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RESUMO - O objetivo deste texto é apresentar um trabalho que é realizado pelos acadêmicos do 
PIBID em conjunto com a professora de matemática da Escola Estadual 31 de Março do município de 
Ponta Grossa. Tal trabalho tem como objetivo principal inserir conceitos matemáticos de uma forma 
mais simples e interessante aos alunos do ensino fundamental e médio de nossa escola, utilizando 
apenas jogos, brincadeiras e desafios, onde a matemática é a principal personagem deste processo. 
Dentre os conteúdos matemáticos foi dado ênfase à concretização de alguns conceitos matemáticos 
fundamentais. Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados vários materiais os mais 
diversificados possíveis. Num primeiro momento a tarefa dos acadêmicos foi pesquisar as atividades 
que seriam desenvolvidas, num segundo momento criar um jogo ou uma brincadeira que estivesse 
relacionada com o tema proposto e finalmente aplicar os jogos, desafios e brincadeiras explicando as 
regras e os conteúdos envolvidos. Constatamos inicialmente, que o ensino da matemática, utilizando 
jogos, brincadeiras e desafios, pode proporcionar aos alunos e professor um desafio constante. 
Através dos trabalhos desenvolvidos os alunos tiveram a oportunidade de perceber várias 
propriedades referentes aos conceitos matemáticos. Este fato foi observado quando os alunos 
estavam realizando as atividades propostas. Pois eles perceberam e comprovaram 
experimentalmente, apenas manipulando os materiais produzidos, vários conceitos matemáticos. E 
analisando o desempenho dos alunos em realizar os trabalhos, verificamos que este tipo de atividade 
proporciona maior autonomia para que criem estratégias de resolução de problemas, desenvolva uma 
atitude positiva em relação à Matemática aumentando dessa forma o interesse pela disciplina e além 
disso argumentar logicamente. Outro fato observado durante o processo todo foi envolvimento e 
comprometido com o trabalho que estava sendo realizado, pois para eles estava sendo uma 
experiência nova.  Uma forma diferente de ensinar e aprender matemática. Acreditamos que este 
trabalho pode colaborar de forma significativa com a formação acadêmica e com a formação 
continuada do professor atuante em sala de aula e proporcionar um aprendizado mais significativo 
dos conteúdos matemáticos.  
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