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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

O curso CHAMAT como proposta de aperfeiçoamento de habilidades matemáticas 

através da Resolução de Problemas  
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Elisangela dos Santos Meza3 

Annaly Schewtschik4 

 
Resumo: Promovido pelo Departamento de Matemática e Estatística da UEPG em parceria com o Departamento 

do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, o Curso de Aperfeiçoamento de 

Habilidades Matemáticas – CHAMAT, é um curso de formação continuada para professores de quintos anos do 

Ensino Fundamental I, que tem como metodologia a Resolução de Problemas considerando diferentes áreas da 

matemática, como: Teoria dos Números, Álgebra, Lógica, Geometria e Contagem. Visa estimular os professores 

a utilizar-se dessa metodologia em sala de aula, possibilitando o desenvolvimento das habilidades matemáticas 

dos seus alunos. Visa também, despertar nos alunos o interesse pela matemática e estimulá-los a participar das 

olimpíadas dessa disciplina. 

Palavras-chave: Resolução de problemas; formação de professores; letramento matemático; olímpiadas. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Olímpiadas de Matemática promovendo a inclusão social e ajudando a mudar o 

cenário da Educação – 3ª edição 

PÚBLICO-ALVO  

Professores e estudantes dos quintos anos do Ensino Fundamental I das redes 

municipal e privada de ensino do munícipio de Ponta Grossa - PR. 

                                                
1Graduanda e voluntária do projeto; UEPG; Licenciatura em Matemática; fernandagois1@hotmail.com. 
2 Professor supervisor; UEPG; Departamento de Matemática e Estatística; mtmarcos@gmail.com. 
3 Coordenadora do Projeto; UEPG; Departamento de Matemática e Estatística; elisangelameza@gmail.com. 
4 Participante do projeto; SME – Ponta Grossa; Departamento do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal; 

astozetto@gmail.com. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Central de Salas do Campus de Uvaranas da UEPG e escolas municipais e privadas 

do município de Ponta Grossa – PR. 

JUSTIFICATIVA 

A Matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao desenvolver 

metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a comprovação e a justificativa de 

resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da 

confiança na própria capacidade para enfrentar desafios. 

Nacarato, Mengali e Passos (2009) defendem que o mundo 

 

[...] está cada vez mais matematizado, e o grande desafio que se 

coloca à escola e aos professores é construir um currículo de 

matemática que transcenda o ensino de algoritmos e cálculos 

mecanizados, principalmente nas séries iniciais, onde está a base da 

alfabetização matemática. (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 

2009, p. 32)  

  

Considerando a forma como a Matemática é ensinada nas escolas, muitos alunos a 

julgam como complexa. Além disso, Barbosa (2014) acrescenta que os professores do 5º ano 

do Ensino Fundamental, com formação polivalente, destacam que as dificuldades 

relacionadas com o ensino de matemática são devidas à má formação inicial do professor, à 

necessidade de formação continuada para os professores atuantes, e à formação para 

desenvolver práticas de ensino e aprendizagem atrativas para os alunos.  

Sob essa perspectiva, tem-se procurado alternativas (recursos/metodologias) que 

contribuam de maneira positiva para o processo de ensino e aprendizagem desta disciplina 

(RAMOS, 2011). Neste contexto, destaca-se a “Resolução de Problemas” como uma proposta 

metodológica benéfica ao letramento matemático do aluno, contribuindo para o 

desenvolvimento do raciocínio matemático e possibilitando aspectos intrínsecos a essa 

tendência, como a formulação de conjecturas, elaboração de hipóteses e reflexões das 

soluções obtidas. Os autores Pozo e Echeverría (1998) corroboram com essa afirmação e 

complementam 
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o ensino baseado na solução de problemas pressupõe promover nos 

alunos o domínio de procedimentos, assim como a utilização dos 

conhecimentos disponíveis, para dar respostas a situações variadas e 

diferentes. Assim, ensinar os alunos a resolver problemas supõe dotá-

los da capacidade de aprender a aprender, no sentido de habituá-los a 

encontrar por si mesmas respostas às perguntas que os inquietam ou 

que precisam responder, ao invés de esperar uma resposta já elaborada 

por outros e transmitida pelo livro-texto ou pelo professor. (POZO; 

ECHEVERRÍA 1998, p. 9).  

 

Partindo do pressuposto que a importância da Resolução de Problemas é reconhecida 

em nível internacional como uma tendência no processo de aprendizagem, que cerca de 90 

países adotam Olimpíadas de Matemática como parte de sua política educacional, científica e 

tecnológica, e ainda de que essas competições são baseadas nessa metodologia de ensino, o 

Departamento de Matemática e Estatística da UEPG em parceria com o Departamento do 

Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa promovem o 

Curso de Aperfeiçoamento de Habilidades Matemáticas – CHAMAT. Esse curso, de 

formação continuada para professores de quintos anos do Ensino Fundamental I, visa a 

abordagem de problemas em diferentes tópicos de matemática e busca despertar nos 

professores o interesse por trabalhar essa metodologia que possibilita, entre outras coisas, o 

aperfeiçoamento das habilidades matemáticas dos seus alunos.  

OBJETIVOS 

O matemático Polya (1995) enfatiza que o “professor que deseja desenvolver nos 

alunos o espírito solucionador e a capacidade de resolver problemas deve incutir em suas 

mentes algum interesse por problemas e proporcionar-lhes muitas oportunidades de imitar e 

de praticar.” Nesse sentido, o objetivo principal do CHAMAT consiste em contribuir para a 

formação de professores das redes municipal e privada de ensino do município de Ponta 

Grossa, estimulando estudos mais aprofundados e a adoção de novas práticas metodológicas 

em suas salas de aula, buscando melhorar o desempenho de seus alunos na Matemática, e em 

particular nas olímpiadas da disciplina.  

Destacam-se ainda como objetivos específicos 

• Despertar e estimular os alunos para o estudo da matemática, incentivando-os a 

participarem de olímpiadas desta disciplina. 
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• Desenvolver e aperfeiçoar a capacitação dos professores da rede básica de ensino, 

contribuindo para a sua valorização profissional. 

• Fortalecer a interação entre a UEPG e as redes pública e particular de ensino. 

• Oportunizar aos alunos do curso de Licenciatura em Matemática a vivência em sala de 

aula, através da exposição da resolução de problemas específicos durante os encontros 

presenciais. 

METODOLOGIA 

A principal metodologia utilizada durante o curso é a “Resolução de Problemas”, em 

que os professores participantes têm contato com questões oriundas de diferentes Olimpíadas 

de Matemática e com níveis de dificuldade gradativos. O curso, em fase inicial, contempla 

atividades realizadas presencialmente com apoio da equipe executora, além de atividades 

extra curso atreladas aos encontros presenciais.  

A equipe executora é formada por professores participantes do projeto e dois 

graduandos do curso de Licenciatura em Matemática.  É responsável por elaborar o material 

que contempla aspectos teóricos, leituras recomendadas e listas de problemas usado como 

estudo nos encontros presenciais e serve de guia para os professores participantes aplicarem 

as atividades propostas em suas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental I. O curso é 

constituído por 5 ciclos abordando os seguintes tópicos da matemática: Teoria dos Números, 

Álgebra, Geometria, Lógica e Contagem, sendo que cada ciclo é composto por 4 semanas. A 

cada ciclo, são desenvolvidas atividades específicas. A primeira semana é constituída de um 

encontro de formação com a equipe executora de duração de 4 horas na Central de Salas do 

campus de Uvaranas. Nesse encontro é estudado o conteúdo previsto para o respectivo ciclo e 

são discutidas estratégias para o desenvolvimento deste conteúdo nas aulas presenciais 

ministradas para os alunos. Ainda nessa semana, os professores participantes ministram aulas 

para sua(s) turma(s) considerando dois ou três problemas indicados para o ciclo. Nas duas 

semanas seguintes, os professores participantes ministram aulas para sua(s) turma(s) 

considerando outros dois ou três problemas selecionados pela equipe executora. Na quarta 

semana, o professor participante aplica um problema avaliativo. A atividade avaliativa é 

desenvolvida na sala de aula com possível discussão em grupo, mas com redação individual, 

como ferramenta de avaliação, de estímulo ao letramento matemático (raciocínio, 

representação, comunicação e argumentação) e como treinamento para olimpíadas de 
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matemática. Dessa forma, em cada ciclo, os professores participam do encontro de formação 

de 4 horas e ministram 8 horas de aula em suas respectivas turmas, totalizando 12h de 

atividades presenciais por ciclo. 

RESULTADOS 

  O projeto encontra-se em sua fase inicial com a realização de apenas dois ciclos. Em 

cada encontro presencial, são apresentadas e discutidas as resoluções dos problemas enviados 

previamente aos professores participantes. Nesse momento, ocorre a maior interação com a 

equipe executora, que além de discutir estratégias de resolução, apresenta os conceitos 

matemáticos de forma rigorosa e busca incentivar possíveis abordagens de conteúdo. Nas 

semanas seguintes ao encontro, os mesmos problemas são aplicados em sala de aula pelos 

professores participantes. Ao final do ciclo, eles redigem um relatório e vão fornecendo o 

feedback da turma, narrando relatos e surpresas que se depararam no decorrer destas aulas. 

Alguns professores desenvolveram até mesmo atividades práticas com base nos problemas 

propostos. Através desses relatos, constata-se uma boa aceitação por parte dos alunos, que 

costumam indagar a respeito da próxima aplicação dos problemas (desafios) do CHAMAT. 

Podem-se visualizar na Figura 1 dois encontros presenciais do CHAMAT e a aplicação dos 

problemas em algumas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental I: 

Figura 1 – CHAMAT: Encontros e Aplicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Encontros presenciais na UEPG e aplicação dos problemas referentes aos ciclos 1 e 2. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Percebe-se que o CHAMAT está promovendo aos professores participantes um 

ambiente de formação e discussão de tópicos matemáticos, além de uma troca de experiências 

e um novo olhar para a matemática, estimulando-os a desenvolver a metodologia da 

Resolução de Problemas nas suas turmas. Contata-se ainda que a ação extensionista incentiva 

aos alunos o estudo na disciplina de matemática, aprimora suas habilidades e o letramento 

matemático e os capacita visando melhor desempenho nas olímpiadas dessa disciplina, como 

a OPMat – Olímpiada Pontagrossense de Matemática. O curso fornece também indicadores 

das dificuldades dos alunos frente aos problemas apresentados, o que possibilita reflexões nos 

encontros presenciais, objetivando melhorias na aprendizagem matemática dos estudantes. 
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