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Resumo: O presente trabalho visa apresentar as ações desenvolvidas na segunda edição do Curso de               
Aperfeiçoamento de Habilidades Matemáticas - CHAMAT. Promovido pelo Departamento de Matemática e            
Estatística da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), em parceria com o Departamento do Ensino               
Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, esse curso de formação continuada para               
professores de quartos e quintos anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, possui como metodologia a               
Resolução de Problemas. Visa contribuir na formação dos professores participantes, bem como incentivar e              
estimular os alunos das redes municipal e privada a participarem de Olimpíadas de Matemática. Este ano, o                 
CHAMAT iniciou suas atividades presencialmente, porém com a suspensão das aulas devido à pandemia do               
novo coronavírus (COVID-19), o curso passou por alguns reajustes e migrou para o modo remoto. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO  

Olimpíadas de Matemática: promovendo a inclusão social e ajudando a mudar o            

cenário da Educação - 3ª edição. 

PÚBLICO-ALVO  

Professores e alunos de quartos e quintos anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais             

das redes municipal e privada do município de Ponta Grossa - Paraná. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Centro Integrar (PDE) do campus de Uvaranas da UEPG, escolas municipais e            

privadas de Ponta Grossa. Remotamente, através da plataforma Google Classroom e do            

aplicativo Google Meet.  

JUSTIFICATIVA 

O ensino de Matemática nos anos iniciais da escolaridade tem papel fundamental no             

desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos e um suporte para construção do            

conhecimento em diversas outras áreas nas séries posteriores. Tal importância é confirmada            

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs):  

É importante, que a Matemática desempenhe, equilibrada e        
indissociavelmente, seu papel na formação de capacidades intelectuais, na         
estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno,          
na sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do            
mundo do trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em outras            
áreas curriculares. (BRASIL, 1997, p.29).  

Segundo Fiorentini e Miorim (1990), muitas dificuldades são encontradas por          

professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. De um lado, alunos             

não conseguem compreender os conteúdos dessa disciplina e de outro, temos professores            

insatisfeitos com os resultados obtidos. A busca por alternativas educativas e por            
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metodologias que melhorem este cenário fazem parte do cotidiano de muitos professores.            

Nessa direção, a Resolução de Problemas é uma metodologia de ensino bastante eficaz, pois              

contribui para o desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos e do letramento            

matemático. Costa e Moreira (2001) corroboram com essa afirmação quando escrevem 

A resolução de problemas em sala de aula é uma habilidade pela qual o              
indivíduo externaliza o processo construtivo de aprender, de converter em          
ações, conceitos, proposições e exemplos adquiridos (construídos) através da         
interação com professores, pares e materiais instrucionais. (COSTA;        
MOREIRA 2001, p. 263). 

Polya (1978) afirma que ter um problema significa buscar por alguma ação            

apropriada para atingir um objetivo claramente definido, mas não imediatamente atingível.           

Sob essa perspectiva, a resolução de problemas, presente nas Olimpíadas de Matemática,            

permite aos estudantes exercitarem a criatividade, a tentativa e o erro, a interpretação e a               

explorarem diversas estratégias para alcançar os objetivos, neste caso, as respostas. Conforme            

destaca Bagatini (2010), ao falar em Olimpíadas de Matemática falamos em resolução de             

problemas, e ao falar em resolução de problemas falamos na teoria de George Polya de               

compreender o problema, estabelecer e executar um plano de ação para a solução e então               

validar os resultados obtidos. 

De acordo com Passos (2018), a formação dos professores dos anos iniciais do              

Ensino Fundamental em geral se depara com lacunas conceituais para o ensino de             

Matemática, e portanto é fundamental a oferta de cursos ou programas de formação             

continuada, baseados em metodologias e instrumentos que permitam a compreensão dos           

conceitos matemáticos, contribuindo para  a  formação  pedagógica  dos  docentes. 

Partindo desse pressuposto, 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 - 2ª edição, que consiste em um curso de formação continuada para               

professores de quartos e quintos anos do Ensino Fundamental. 

 

OBJETIVOS 
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O objetivo principal do CHAMAT é contribuir para a formação de professores da             

rede de ensino municipal e privada do município de Ponta Grossa, visando estimular estudos              

mais aprofundados em matemática, a partir da metodologia de ensino de Resolução de             

Problemas, e que por sua vez, possibilita o uso de novas práticas didáticas nas salas de aula.  

Para os alunos, busca-se despertar e estimular o interesse pelo estudo em            

Matemática, incentivar a participação e possibilitar um melhor desempenho nas Olimpíadas           

de Matemática, exercitando a habilidade de Resolução de Problemas nas áreas de Álgebra,             

Combinatória, Geometria e Teoria dos Números. 

METODOLOGIA 

A principal metodologia utilizada durante a realização do curso CHAMAT é a            

Resolução de Problemas. São elaborados materiais didáticos com situações problemas e           

atividades que contemplam aspectos teóricos e práticos dos grandes eixos da Matemática, por             

meio de questões abordadas em Olimpíadas de Matemática já realizadas. Esse material é             

organizado com um nível crescente de dificuldade e encaminhado aos professores           

participantes do curso com antecedência aos encontros. A equipe executora do curso é             

formada por professores supervisores do Projeto de Extensão e acadêmicos do curso de             

Licenciatura em Matemática. 

Inicialmente, na proposta do curso de formação presencial, estavam previstos oito           

ciclos compostos por quatro semanas cada, além dos encontros de abertura e de encerramento,              

havendo também uma atividade avaliativa ao final de cada ciclo. Em cada encontro de              

formação do ciclo, com duração de quatro horas, seriam discutidas as estratégias para as              

resoluções dos problemas e de como aplicar posteriormente tal conteúdo nas salas de quartos              

ou quintos anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais.  

Presencialmente, chegou a ser realizado o encontro de abertura e o primeiro ciclo,             

com a resolução de problemas envolvendo Teoria dos Números. Contudo, o contexto            

pandêmico da COVID-19 forçou o isolamento social e o cancelamento imediato do projeto             

CHAMAT. Após quatro meses de suspensão, houve o levantamento da proposta de            

desenvolver o Curso de Aperfeiçoamento de Habilidades Matemáticas remotamente, já que a            
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própria UEPG retomava suas atividades acadêmicas da mesma forma. Foi realizado um            

levantamento entre os professores inscritos presencialmente, sobre o interesse de participação           

no curso nesta modalidade, e o retorno positivo de 36 participantes foi suficiente para o curso                

seguir com as adaptações necessárias.  

O Google Classroom foi adotado como plataforma oficial para disponibilizar os           

materiais de apoio e as atividades e o aplicativo Google Meet está sendo usado para os                

encontros virtuais dos ciclos, com duração reduzida para duas horas. Uma sala de aula virtual               

foi criada, onde a equipe executora é identificada como professores formadores e, os             

professores participantes são identificados como alunos. O material é enviado          

antecipadamente para os alunos com o intuito de que estes estudem e anotem suas dúvidas e                

discussões para a data do encontro remoto. Depois de cada ciclo aplica-se uma atividade              

avaliativa aos professores participantes, referentes aos conteúdos abordados naquele ciclo. A           

maior modificação do curso na modalidade remota se deu pela inviabilidade dos professores             

participantes aplicarem as atividades previstas para as suas turmas de quartos ou quintos anos,              

sendo esta etapa então, inativada no CHAMAT - 2ª edição. 

 RESULTADOS 

O projeto encontra-se em reta final com a previsão de mais 3 encontros remotos.              

Nestes encontros, há discussões de estratégias de resoluções de problemas, reflexões acerca            

do processo da utilização dessa metodologia e da importância da formação nos conteúdos             

específicos e pedagógicos, do que ensinar e de como ensinar. Os professores participantes             

possuem um diário de classe individual e redigem um relatório contendo suas análises e              

desafios encontrados no decorrer do curso. Observa-se o empenho dos professores na            

participação, realização das atividades e interação nos encontros remotos. Constata-se          

também a boa aceitação dos professores em relação à proposta do projeto e a metodologia               

adotada.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O curso CHAMAT oferece aos professores participantes um ambiente de formação,           

discussão, aplicação e reflexão acerca dos tópicos matemáticos, propiciando interações e           
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trocas de experiências. Visa estimular e disseminar o uso da metodologia de Resolução de              

Problemas nas salas de aula, aprimorando habilidades matemáticas de ambos professores e            

alunos, oportunizando a estes um bom desempenho nas Olimpíadas de matemática.  

Ressaltamos ainda a importância de apoiar cursos de formação continuada para           

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, no ciclo de alfabetização, por meio             

dessa ação extensionista entre universidade e comunidade externa, pois contribuímos com           

uma mudança de paradigmas da prática docente em relação ao ensino de Matemática,             

assumindo um papel transformador em um movimento de melhoria do cenário da educação             

básica. 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais - Proex UEPG. 

REFERÊNCIAS 

ALVES, W. J. S. O impacto das Olimpíadas de Matemática em Alunos da Escola              
Pública. 2010. 92 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Matemática) –            
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 
BAGATINI, A. Olimpíadas de Matemática, altas habilidades e resolução de problemas.           
2010. 82 f. Graduação (Licenciatura em Matemática) - Universidade Federal do Rio do Sul,              
Porto Alegre, 2010. 

 
BRASIL, Ministério da Educação, (1997). Parâmetros Curriculares Nacionais para o          
Ensino Fundamental. Brasília, MEC/SEF. 
 
DA COSTA, S. S. C.; MOREIRA, M. A. A resolução de problemas como um tipo especial de                 
aprendizagem significativa. Caderno Brasileiro de ensino de Física, v. 18, n. 3, p. 263-276,             
2001. 
 
FIORENTINI, D.; MIORIM, M. A. Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e jogos               
no Ensino da Matemática. Boletim da SBEM-SP, v. 4, n. 7, 1990. 
 
PASSOS, C. L. B.; NACARATO, A. M. Trajetória e perspectivas para o ensino de              
Matemática nos anos iniciais. Estudos Avançados, v. 32, n. 94, p. 119-135, 2018. 

 
POLYA, G. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 1978. 


