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Resumo: A Revista da 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” organizado pelo 
Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A revista está em 
fase de elaboração da sua segunda edição e se propõe a divulgar a OPMat - Olimpíada Pontagrossense de 
Matemática, bem como ampliar o contato entre a comunidade e a UEPG.  O objetivo é oferecer um material 
didático de preparação aos professores e alunos, encorajando-os a participar em competições de Matemática. A 
segunda edição contará com os problemas referentes a 7ª OPMat realizada no ano de 2019 e suas resoluções, 
dentre as quais algumas que são apresentadas foram elaboradas pelos próprios alunos premiados, além de contar 
com seções de artigos, entrevistas e curiosidades. Destaca-se ainda que a revista é desenvolvida inteiramente em 
linguagem LaTeX, o que permite aos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática da UEPG, 
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participantes da Comissão Editorial, o contato com a editoração científica, capacitando-os para a produção de 
materiais didáticos. 

Palavras-chave: Divulgação Científica. Revista da OPMat. Olimpíadas.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

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

cenário da Educação. 

PROJETOS VINCULADOS 

Curso de Aperfeiçoamento de Habilidades Matemáticas (CHAMAT), Olimpíada 

Pontagrossense de Matemática (OPMat), Polo Olímpico de Treinamento Intensivo (POTI), 

Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), Programa OBMEP na Escola (ONE) e Revista 

da OPMat. 

PÚBLICO-ALVO  

Destina-se à comunidade externa, especialmente estudantes e professores das 

escolas de Educação Básica do município de Ponta Grossa.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa nas seguintes dependências: Central de 

Salas, Bloco L, M e PDE do Campus de Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 

A matemática ocupa um lugar de destaque nos currículos escolares, visto que seu 

estudo torna-se fundamental em um mundo cada vez mais moderno e tecnológico. Entretanto, 

muitos alunos têm dificuldade em compreender e interpretar os problemas da área, 

manifestado assim a falta de interesse pela disciplina. Essas atitudes aversivas, conforme 
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pontua Brito (1996) “aparentemente se desenvolvem ao longo dos anos escolares, muito 

relacionadas a aspectos pontuais: o professor, o ambiente da sala de aula, o método utilizado, 

a expectativa da escola, dos professores e dos pais, a autopercepção do desempenho, etc.” 

(p.295). Nesse contexto, o papel do professor é fundamental, já que “são responsáveis pela 

organização das experiências de aprendizagem dos alunos. Estão, pois, num lugar chave para 

influenciar as suas concepções” (PONTE, 1992, p.186).  

Acreditamos que parte do desinteresse pela matemática surge quando o aluno não 

consegue perceber a sua aplicação no cotidiano. Isto mostra a necessidade de criar uma 

ferramenta metodológica de divulgação científica que apresente uma linguagem mais 

objetiva, podendo assim ser compreendida por um público leigo, além de servir como recurso 

didático aos professores e subsídio teórico e prático para treinamento em olimpíadas de 

Matemática. Para Massarani (1998), a divulgação científica é toda e qualquer ação de 

disseminação de informações para um público não especialista, e tendo isso em mente, nosso 

objetivo é proporcionar conteúdo e informações que podem interessar a comunidade geral, e 

ainda divulgar nossa OPMat. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral da elaboração da Revista da OPMat consiste em utilizá-la como 

mecanismo de divulgação da Olimpíada Pontagrossense de Matemática, buscando assim 

atingir o maior número possível de alunos, escolas e professores. Como objetivos específicos, 

propõem-se:  

a) Compor um material robusto em conteúdos matemáticos, que possa ser 

utilizado como recurso pedagógico e treinamento para olimpíadas de matemática; 

b) Possibilitar a divulgação de ações e eventos desenvolvidos pelo DEMAT e 

pelos cursos de graduação e pós-graduação da área de matemática da UEPG; 

c) Facilitar o envolvimento entre o público leitor e a comunidade acadêmica, 

principalmente através de artigos, desafios propostos e entrevistas realizadas com professores; 

d) Proporcionar aos bolsistas envolvidos no projeto de extensão a experiência 

com a editoração científica e a produção de materiais didáticos. 
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METODOLOGIA 

A primeira edição da Revista da OPMat foi publicada em versão impressa e 

eletrônica em 2019, tendo como inspiração a Revista da Olimpíada Regional de Matemática 

de Santa Catarina (nº 14). Grande parte dos 300 exemplares impressos foi entregue aos alunos 

medalhistas da 6ª OPMat na Cerimônia de Premiação em 07 de dezembro de 2019. 

A presente edição da Revista da OPMat mantém o formato, e está sendo produzida 

com auxílio da linguagem LaTeX. Em seu início, apresenta uma listagem dos alunos e escolas 

premiados. Em seguida, as questões propostas na 7ª OPMat referentes aos níveis Júnior (5º 

ano do EF-I), 1 (6º e 7º anos do EF-I), 2 (8º e 9º ano do EF-II), 3 (1º e 2º ano do EM) e 4 (3º 

ano do EM). Mais adiante o leitor encontrará uma seção com a resolução desses exercícios, 

algumas destas elaboradas pelos próprios alunos premiados, em que se faz menção do 

participante e de sua escola. 

A obra disponibilizará também uma seção com textos científicos, em formato de 

artigos, considerando a matemática do Ensino Básico e suas aplicações no âmbito das 

olimpíadas de matemática. Na seção de entrevistas o público terá contato com profissionais 

especialistas, professores e matemáticos convidados. O leitor poderá ainda encontrar a história 

de alguns matemáticos famosos, indicações de filmes, livros ou novas descobertas 

matemáticas na seção de curiosidades.  

Com o objetivo de estimular a curiosidade e o interesse pela Matemática, serão 

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

corrigidas e avaliadas pelo comitê editorial, e podem ser publicadas na edição seguinte. 

RESULTADOS 

Conforme descrito anteriormente, a primeira edição da Revista da OPMat foi 

publicada em versão impressa e eletrônica5, sendo produzido a quantidade de 300 unidades, 

que posteriormente foram entregues aos alunos medalhistas e também sorteadas entre os 

                                                 
5
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participantes na Cerimônia de Premiação de 2019. Já a segunda edição da revista está em

processo de finalização, estima

As capas referentes à primeira e segunda edição da revista foram produzidas pela 

Coordenadoria de Comunicação da UEPG, conforme imagem abaixo. 

Figura 

Legenda: A esquerda está a capa da revista nº 01

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Olimpíada Pontagrossense de Matemática vem crescendo anualmente e 

despertando cada vez mais o interesse dos alunos pela Matemática, além de oportunizar 

espaços de aprendizado como os programas já mencionados anteriormente que fazem parte do 

projeto. Dito isto, evidenciou

científico social com o objetivo de divulgar a olimpíada. Assim, acredita

caracteriza tanto como uma ferramenta metodológica robusta em conteúdos matemáticos que 

pode ser utilizada por professores da educação básica, mas também como material de estudo 

para os alunos, estabelecendo uma relação mais significativa e ampliando sua visão para o 
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participantes na Cerimônia de Premiação de 2019. Já a segunda edição da revista está em

processo de finalização, estima-se que seja concluída e publicada em novembro de 2020. 

As capas referentes à primeira e segunda edição da revista foram produzidas pela 

Coordenadoria de Comunicação da UEPG, conforme imagem abaixo.  

Figura 2 – Capas da Revista da OPMAT (nº 01 e 02) 

da está a capa da revista nº 01, e a direita está a capa da revista nº 02 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Olimpíada Pontagrossense de Matemática vem crescendo anualmente e 

despertando cada vez mais o interesse dos alunos pela Matemática, além de oportunizar 

espaços de aprendizado como os programas já mencionados anteriormente que fazem parte do 

isto, evidenciou-se a necessidade da elaboração de uma revista de 

social com o objetivo de divulgar a olimpíada. Assim, acredita

caracteriza tanto como uma ferramenta metodológica robusta em conteúdos matemáticos que 

ser utilizada por professores da educação básica, mas também como material de estudo 

para os alunos, estabelecendo uma relação mais significativa e ampliando sua visão para o 
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campo da matemática, além de estimular o hábito da leitura e escrita, contribuindo para a 

produção de novos conhecimentos relacionados à Matemática. 

APOIO 

Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Olimpíada Brasileira de Matemática e 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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