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Resumo: A Revista da OPMat - Olimpíada Pontagrossense de Matemática é fruto do projeto de extensão:                
Olimpíadas de Matemática: Promovendo a Inclusão Social e ajudando a mudar o cenário da Educação,               
desenvolvido pelo Departamento de Matemática e Estatística da UEPG. Ainda em fase de construção, a proposta                
principal da revista consiste na divulgação matemática através de problemas provenientes da OPMat, textos              
científicos da área, entrevistas, entre outros atrativos. A primeira edição da revista, a ser publicada em 2019,                 
apresentará os problemas da 6ª OPMat realizada no ano de 2018, suas resoluções, incluindo algumas dessas                
desenvolvidas por alunos premiados desta edição, fazendo menção das escolas participantes e dos alunos              
premiados. Mais do que desenvolver um material científico próprio da olimpíada, a revista propõe uma maior                
integração com a comunidade externa, através da curiosidade e motivação frente aos desafios propostos, às               
entrevistas com professores especializados e aos artigos apresentados. Além disso, a revista é desenvolvida              
inteiramente em linguagem LaTeX, o que permite aos acadêmicos dos cursos de Matemática da UEPG, da                
comissão editorial, contato com a editoração científica, capacitando-os para a produção de materiais didáticos.  
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PÚBLICO-ALVO  

Destina-se a toda comunidade pontagrossense, especialmente para os alunos do 5º           

ano do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio das escolas de              

Educação Básica do munícipio de Ponta Grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa nas seguintes dependências: Central de          

Salas, Blocos L, M e PDE do campus de Uvaranas.  

JUSTIFICATIVA 

A matemática é considerada como o terror de muitos estudantes, que a veem como              

uma disciplina complexa e desconexa do mundo, onde entende-se que só os “mais             

inteligentes” são capazes de compreendê-la (RAMOS, 2011). Segundo Carrasco (2004), os           

alunos têm dificuldade na compreensão da formalização dos conteúdos, o que implica            

diretamente no impedimento da construção e da significação do conhecimento pela escrita.            

Neste sentido, é importante unir o saber científico com o incentivo e o hábito da leitura e                 

escrita nas práticas de ensino aprendizagem de Matemática, já que esta área apresenta uma              

linguagem própria e universal (LIMA, 2013). 

Tendo em vista a valiosa contribuição dos programas de divulgação científica,           

torna-se cada vez mais necessário a criação desses espaços de popularização da ciência e              

tecnologia. Pensando no contexto da Matemática, faz-se necessário criar oportunidades do           

envolvimento da sociedade com o cientista especializado, de forma a proporcionar a            

disseminação do conhecimento formal através de uma linguagem compreendida pelo público           

leigo. Essa situação gera um dinamismo e fortalece a relação entre as produções intelectuais e               

o interesse matemático do público geral.  
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Com este viés, o presente trabalho destaca a proposta de elaboração e editoração da              

Revista Pontagrossense de Matemática, nº1, como recurso na divulgação da 6ª OPMat –             

Olimpíada Pontagrossense de Matemática realizada no ano de 2018. 

OBJETIVOS 

Massarani (1998) conceitua a divulgação científica como toda e qualquer ação que            

envolve a propagação de informações para um público não especialista. Partindo disso,            

coloca-se como objetivo principal da Revista da OPMat, nº 1, a divulgação da Olimpíada              

Pontagrossense de Matemática, buscando atingir o maior número possível de escolas, alunos e             

professores.  

 Como objetivos específicos, propõe-se:  

● compor um material robusto em conteúdos matemáticos com vista a ser utilizado            

como material pedagógico ao letramento matemático (raciocínio, representação,        

comunicação e argumentação) e como fonte de estudo e treinamento para olimpíadas            

de matemática; 

● incentivar o conhecimento e possibilitar a disseminação das ações e dos eventos            

desenvolvidos pelo DEMAT e pelos cursos de graduação e pós-graduação da área de             

matemática da UEPG; 

● desenvolver atividades de envolvimento do público leitor com a comunidade          

acadêmica através dos desafios propostos e das entrevistas realizadas com professores           

de instituições de ensino superior; 

● proporcionar aos bolsistas envolvidos a experiência com a editoração científica,          

capacitando-os na produção de materiais didáticos. 

 

METODOLOGIA 

A Revista da OPMat, nº 1, consiste em uma das ações do projeto de extensão:               

Olimpíadas de Matemática: Promovendo a Inclusão Social e ajudando a mudar o cenário da              

Educação, promovido pelo Departamento de Matemática e Estatística da UEPG. Em fase de             

elaboração, sua primeira edição contemplará aspectos inerentes à realização da 6ª OPMat do             
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ano de 2018. O modelo utilizado foi inspirado na Revista da Olimpíada Regional de              

Matemática de Santa Catarina (nº 14) , sendo a editoração redigida com auxílio da linguagem              5

LaTeX.  

A presente edição, em suma, será dividida nas seguintes seções: apresentação,           

questões da 6ª OPMat referentes aos níveis: Júnior (5º ano do Ensino Fundamental I), 1 (6º e                 

7º anos do Ensino Fundamental II), 2 (8º e 9º anos do Ensino Fundamental II), 3 (1º e 2º anos                    

do Ensino Médio) e 4 (3º ano do Ensino Médio), bem como as resoluções, sendo algumas                

destas às dos próprios alunos premiados, a menção das escolas participantes e dos alunos              

premiados.  

Além disso, a obra disponibilizará textos científicos, no formato de artigos com            

enfoque na matemática da Educação Básica e nas suas aplicações no âmbito das olímpiadas.              

Contará com uma seção destinada a entrevistas com professores e matemáticos convidados            

pela comissão editorial e, finalmente, visando também despertar o interesse do público leitor,             

serão propostos desafios, aos quais os interessados poderão enviar suas soluções, e caso             

estejam corretas, serão publicadas na próxima edição.  

 

RESULTADOS 

Como salientada anteriormente, a Revista da OPMat encontra-se em fase de           

elaboração. Na etapa atual, já foram inseridas as seções correspondentes aos problemas da 6ª              

OPMat, suas resoluções, dentre elas algumas elaboradas por estudantes premiados em tal            

edição. Todas as escolas participantes já foram contempladas no corpo da revista.            

Acrescenta-se ainda que a capa referente a este número foi criada e produzida pela CCOM -                

Coordenadoria de Comunicação da UEPG, conforme é possível visualizar na Figura 1:  

  

 

 

 

5 Disponível em: http://www.orm.mtm.ufsc.br/revista.php 
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Figura 1 – Capa da Revista da Olimpíada Pontagrossense de Matemática (nº 01)  

 

Legenda: A esquerda está a capa da revista nº01 , com a logotipo e slogan da OPMAT e a direita o grupo de                       
órgãos responsáveis e parceiros.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se que são muitas as motivações, sejam de cunho social, sejam de cunho             

científico, para a elaboração da Revista da OPMat como mecanismo de divulgação dessa             

olimpíada. Deste modo, acredita-se que a ação se caracteriza como uma ferramenta            

metodológica importante para alunos e professores da educação básica, propiciando o hábito            

da leitura e da escrita e contribuindo para a produção de novos conhecimentos relacionados à               

Matemática. 

APOIO 

Caixa Econômica Federal e Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da           

Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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