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• SOBRE O PROJETO  

O projeto 1 tem como objetivo fazer uma sondagem na rede estadual/SE de ensino na 

tentativa de mapear regiões onde os professores de matemática fazem uso de recursos 

pedagógicos diferenciados como ferramenta de auxílio no ensino-aprendizagem e, 

com isso, buscar parcerias com as escolas envolvidas que apresentarem resultados 

não favoráveis para realizações de oficinas matemáticas. O projeto completo está 

neste arquivo.  

 

• SOBRE O COORDENADOR 

Robson Andrade de Jesus possui graduação em Matemática Licenciatura pela 

Universidade Federal de Sergipe (2012) e mestrado em Matemática pela Universidade 

Federal de Sergipe (2015). Atualmente é professor Ensino Básico Técnico 

Tecnológico do Colégio de Aplicação da UFS.  

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=1040818 

 

• SIGILO  

Todas as informações serão mantidas em sigilos, para o preenchimento não precisa se 

identificar (pedimos somente a identificação do município e o nome da escola onde 

trabalha). 

 

• QUEM PODE PREENCHER ESSE FORMULÁRIO? 

Professores de matemática da rede estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 O projeto contempla parte do plano de trabalho de estágio probatório do docente Robson Andrade 

de Jesus (coordenador), exigência da resolução Nº 55/2015/CONSU. 
 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=1040818
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ATIVIDADES LÚDICAS NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

 

INTRODUÇÃO 

 

  Sergipe, situado na região nordeste brasileira, tem a rede estadual de ensino 

destruída em dez Diretórios Regionais de Educação (DRE’s). Atualmente, são trezentas 

e cinquenta e quatro escolas estaduais ofertando o ensino básico, segundo dados da 

Secretaria de Estado e Educação (SEED).  

  Nos últimos anos, o estado apontou avanço no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, indicador do fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. 

Mas, em todos os níveis da educação básica, não atingiu a meta estadual em 2017, em 

especial o Ensino Fundamental, segundo o Ministério da Educação.   

  As aulas tradicionais podem ser um fator relevante que influenciam diretamente 

nos resultados insatisfatórios.  Nas aulas de matemática, por exemplo, são necessárias 

práticas diferenciadas para uma aprendizagem significativa, como aponta a área da 

Educação Matemática.  

  Desta forma, a pesquisa visa realizar um levantamento de docentes que inovam as 

aulas de matemática, a partir de materiais lúdicos, como ferramenta de auxílio no ensino-

aprendizagem. A mesma deve ocorrer na rede estadual nas escolas que oferecem 

educação básica. 

      

PROBLEMÁTICA/JUSTIFICATIVA  

 

A educação básica de ensino é indispensável na formação do cidadão por fornecer 

meios para o crescimento profissional e estudos posteriores, segundo a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional. No âmbito escolar, diversos fatores influenciam nos dados 

insatisfatórios no que diz respeito à educação brasileira, dentre eles, o desinteresse de 

muitos alunos por qualquer atividade escolar. 

Matemática, disciplina que exige raciocínio lógico dedutivo, está inserida no 

currículo da educação básica e estudá-la gera insatisfação por um número considerável 

de estudantes. Além de ser uma matéria expressivamente acumulativa, geralmente não há 

associação entre teoria e prática e tais fatores podem justificar o baixo rendimento na 

disciplina. Porém, essa relação tem sido uma exigência em todos os documentos da 
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Educação Matemática que orientam e norteiam a formação profissional, principalmente 

dos professores da educação básica.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Realizar um levantamento quantitativo de docentes que utilizam materiais 

manipuláveis/lúdicos nas aulas de matemática das escolas de ensino básico da rede 

estadual de Sergipe como ferramenta de auxílio no ensino-aprendizagem.   

 

Objetivos específicos 

 

• Mapear as regiões sergipanas onde docentes executam práticas inovadoras;  

• Verificar o funcionamento dos recursos lúdicos utilizados nas aulas de 

matemática; 

• Analisar as condições laboratoriais das escolas de educação básica do estado; 

• Comparar questões estruturais ao uso de materiais manipuláveis/lúdicos na rede; 

• Relacionar o índice de Desenvolvimento da Educação Básica às práticas 

pedagógicas na escola. 

 

FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As aulas de matemática têm sido objetos de estudos em pesquisas relacionadas às 

práticas de ensino executadas pelos professores da área. As aulas tradicionais ainda 

persistem nos âmbitos escolares, porém, o professor não pode apenas apresentar 

conteúdos, deve também participar do aprendizado. Segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN fáceis de entender), 1998: 

 

Números não bastam numa aula de Matemática. Para conseguir a 

atenção dos alunos, é preciso empregar palavras, muitas palavras. 

Esqueça a aula tradicional, aquela em que determinado ponto da 

matéria é apresentado no quadro-negro, explicado e, em seguida, 

praticado por meio de exercícios.    
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 Materiais didáticos manipuláveis são recursos importantes para aprendizagem dos 

conteúdos lecionados em sala de aula. O uso adequado e mediado pelo educador, podem 

tornar as aulas de matemática mais dinâmicas e compreensíveis, pois aproxima a teoria 

matemática (cálculos, fórmulas, demonstrações) das construções práticas, por meios de 

ações manipulativas.  

Segundo Lorenzato (2006), os materiais didáticos podem desempenhar vários 

aspectos, dependendo do objetivo a que se prestam: apresentar um assunto, motivar os 

alunos, auxiliar a memorização de resultados e facilitar a redescoberta. Nesta perspectiva, 

é natural maiores rendimentos dos estudantes na disciplina. 

Tendo em vista a relevância do ensino da matemática e o grande desagrado pela 

disciplina, é fundamental que docentes da área desenvolvam atividades diferenciadas no 

intuito de despertar o interesse e curiosidade dos alunos. Oficinas pedagógicas 

laboratoriais, por exemplo, é uma boa alternativa para o processo educacional satisfatório. 

 

METODOLOGIA 

 

O método utilizado para a pesquisa será quantitativo através da coleta de dados 

feita por questionários aplicados aos professores de matemática da rede. O 

desenvolvimento da pesquisa ocorrerá por etapas: 

 

1) Procedimentos técnicos de informação: envolve os primeiros levantamentos úteis 

para pesquisa, como buscar parceria com a Secretaria de Estado de Educação 

(SEED/SE) para obter o tamanho da amostra, elaboração e aplicação do 

questionário. 

 

2) Fundamentação teórica: consiste na seleção de leituras referentes à pesquisa na 

tentativa de compreender o fenômeno estudado.  

 

3) Análise de dados e conclusão da pesquisa: após a coleta dos dados, as informações 

precisam ser analisadas e interpretadas para se obter o resultado final. Os mesmos 

serão tabulados e agrupados de acordo com os resultados de diferentes variáveis 

no intuito de oferecer clareza à pesquisa. 
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RESULTADOS ESPERADOS  

 

Espera-se obter uma margem quantitativa de docentes da rede estadual/SE que 

optam utilizar recursos pedagógicos diferenciados nas aulas de matemática e comparar 

aos resultados alcançados com as práticas metodológicas cabíveis.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : 

Matemática / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília : MEC / SEF, 1998. 

 

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais fácil 

de entender: matemática / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 

1997. 

 

D'AUGUSTINE, Charles H. Métodos Modernos Para o Ensino da Matemática. 

Tradução de Maria Lúcia F. E. Peres. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico,1976. 

 

FIORENTINI, D.; MIORIM, M,A. Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e 

jogos no Ensino da Matemática. Boletim da SBEM. SBM: São Paulo, ano 4, n. 7, 1990. 

 

LORENZATO, Sérgio Apparecido. Laboratório de ensino de matemática e materiais 

didáticos manipuláveis. In: LORENZATO, Sérgio (org.). Campinas: Autores 

associados, 2006. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Ideb. Brasília: 2017. 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Período Atividade 

Junho de 2018 a junho de 2019 Etapa 1 e 2 

Junho de 2019 a junho de 2020 Etapa 1 e 2 

Junho de 2020 a junho de 2021 Etapa 3 
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QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REDE ESTADUAL 

 

• Qual o município de trabalho? 

 

___________________________________________________________________ 

 

• Nome da Escola? 

___________________________________________________________________ 

 

As primeiras perguntas são sobre você, seu tempo de docência e sua escolaridade.   

1. Qual seu sexo? 

(   ) Masculino (   ) Feminino  

 

2. Qual a sua idade? 

(   ) Menos de 25 anos     

(   ) 25 – 34 

(   ) 35 – 44 

(   ) 45 – 54 

(   ) Maior ou igual a 55 anos  

 

3. Qual a sua titularidade? 

(   ) Educação superior  

(   ) Especialização (Lato Sensu) 

(   ) Mestrado (Stricto Sensu) 

(   ) Doutor (Stricto Sensu) 

 

4. Qual é a sua forma de contratação 

como professor da rede estadual? 

(   ) Tempo parcial (até 20 horas) 

(   ) Tempo parcial (até 40 horas) 

(   ) Dedicação exclusiva  

 

5. Você trabalha como professor da 

educação básica em quantas escolas 

da rede estadual?  

(   ) Uma escola 

(   ) Duas escolas 

(   ) Três escolas  

(   ) Mais que três escolas 

 

6. Você tem outros vínculos 

empregatícios? 

(   ) Sim   (   ) Não  

Caso sua resposta tenha sido “sim”, 

qual? 

(   ) Municipal    (   ) Federal    (   ) Privada  

7. Informe o número de aulas totais 

exercidas durante uma semana letiva. 
Por favor, considere o número de aula da 

rede estadual somadas a outra rede de 

ensino (caso tenha vínculo). 

(   ) Até 20 aulas 

(   ) 21 a 40 aulas 

(   ) 41 a 60 aulas 

(   ) Maior que 60 aulas 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
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8. Qual sua forma de contratação como 

professor desta escola?  

(  ) Ativo permanente (independente 

do estágio probatório)  

(  ) Contrato por tempo determinado 

para um período maior do que 1 ano 

letivo 

(  ) Contrato por tempo determinado 

temporário para o período de um 1 

ano letivo ou menos 

 

9. Há quanto tempo você trabalha como 

professor?  
Se possível, exclua períodos prolongados de 

ausência (como, por exemplo, interrupções 

na carreira docente) 

(   ) Este é meu primeiro ano 

(   ) 2 – 5 anos  

(   ) 6 – 10 anos  

(   ) 10 – 20 anos  

(   ) Há mais de 20 anos  

 

10. Há quanto tempo você trabalha como 

professor na rede estadual?  
Se possível, exclua períodos prolongados de 

ausência (como, por exemplo, interrupções 

na carreira docente) 

(   ) Este é meu primeiro ano 

(   ) 2 – 5 anos  

(   ) 6 – 10 anos  

(   ) 10 – 20 anos  

(   ) Há mais de 20 anos  
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
As próximas perguntas são  sobre seu ambiente de  trabalho  e formação continuada

11. No seu local de trabalho existe um 

laboratório de matemática? 
Caso responda “Não”, por favor, pular 

para questão 14. 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

12. De quem foi a iniciativa da 

construção do laboratório?  

(   ) Exigência da escola  

(   ) Foi minha iniciativa  

(   ) Não foi minha iniciativa mas 

contribui na sua construção  

(   ) Não foi minha iniciativa e não 

interfiro no uso do laboratório 

 

13. Com que frequência você utiliza o 

laboratório de matemática em 

atividades práticas com suas turmas? 

(   ) Nunca 

(   ) Poucas vezes (uma vez no mês 

letivo) 

(   ) Quase sempre (duas vezes no 

mês letivo) 

(   ) Sempre  (todas as semanas 

letivas) 

 

14. Como você avalia suas aulas na rede 

estadual? 
Entende-se, nesta pesquisa, aulas 

tradicionais aquelas onde os recursos 

pedagógicos são somente o quadro, pincel e 

apagador. 

(   ) São todas aulas tradicionais 

(   ) Tenho mais aulas tradicionais 

que práticas 

(   ) Tenho mais aulas práticas que 

tradicionais  

(   ) Em todas as aulas exponho 

alguma prática para melhor 

entendimento do conteúdo 

 

15. Com que frequência você utiliza 

recursos pedagógicos diferenciados 

durante as aulas de matemática? 

(   ) Nunca 

(   ) Poucas vezes  

(   ) Quase sempre 

(   ) Sempre 

 

16. Nos últimos 18 meses você 

participou de algum evento 

pedagógico ou curso de capacitação 

profissional? 

(   ) Sim    

(   ) Não 

 

17. Quantas horas por semana, fora da 

escola, você dedica às atividades 

relacionadas ao trabalho pedagógico 

(planejamento das aulas, correção de 

provas e trabalhos etc.)?  

(   ) menos de 2 hora. 

(   ) de 2 a 4 horas 

(   ) de 4 a 6 horas.  

(   ) de 6 a 8 horas. 

(   ) de 8 a 10 horas. 

(   ) mais de 10 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


