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Resumo. Este trabalho apresenta um relato sobre atividades de treinamento para a 

Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, OBMEP, edição 2014, realizadas 

por professores e acadêmicos do Curso de Matemática - Licenciatura, do Campus Chapecó, 

para estudantes da educação básica do 6º ao 9º ano, oriundos de escolas dos municípios de 

Chapecó, Guatambu e Caxambu do Sul. Tais ações integram o projeto, “Desenvolvimento de 

ações que promovam a melhoria do ensino e aprendizagem de Matemática na Educação 

Básica” aprovado junto ao programa Novos Talentos edital 055/2012 da CAPES. Estas 

atividades contaram com a participação de mais de 50 estudantes. Além da classificação em 

cada uma das fases da OBMEP espera-se que essas atividades impactem de modo positivo na 

realidade da sala de aula dos estudantes e professores da educação básica envolvidos no 

trabalho. Além disso, que elas despertem nesses estudantes o interesse pela área das Ciências 

Exatas.  

 

Palavras Chave: Programa Novos Talentos, Educação Básica, Olimpíadas Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS, desde sua instalação tem dado bastante 

ênfase para os cursos licenciatura e tem trabalhado em prol de ações que promovam melhorias 

na educação básica. 

Dentre os cursos de licenciatura que a UFFS oferta está o curso de Matemática, que está 

no seu primeiro ano de funcionamento no campus Chapecó. Anteriormente a sua implantação, 

além de atividades de pesquisa e ensino, o corpo docente de Matemática, deste campus, já 

desenvolvia projetos de extensão junto a professores, estudantes e escolas da região. Um 

destes projetos, que está em sua segunda edição, faz parte do Programa Novos Talentos da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior) que é um programa que tem 

como objetivo apoiar propostas para a realização de atividades extracurriculares para 
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professores e estudantes da educação básica, tais como cursos e oficinas, visando à 

disseminação do conhecimento científico, ao aprimoramento e à atualização do público-alvo e 

à melhoria do ensino de ciências nas escolas públicas do país. 

Este projeto intitulado “Qualificação Científica de Professores e Alunos da Escola Básica 

da Rede Pública de Municípios do Oeste Catarinense”, aprovado em 2013, contempla 

subprojetos vinculados às áreas de Ciências Biológicas, Matemática, Ciências Sociais/Saúde e 

Agronomia.  

No que se refere ao subprojeto de Matemática foram previstos cursos e oficinas para 

professores e também para estudantes da Educação Básica. 

Em particular, para estudantes da Educação Básica foram previstas atividades 

preparatórias para a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, OBMEP, que é 

o tema deste relato. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas – OBMEP  
 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é uma realização do Instituto 

Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA e tem como objetivo estimular o estudo da 

matemática e revelar talentos na área. 

Podem participar estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio de 

escolas públicas. Ela compreende os seguintes níveis: nível I – 6º e 7º ano, nível II – 8º e 9º 

ano e nível III – ensino médio.  

Ela é realizada anualmente em duas fases, sendo a primeira fase classificatória. Nessa 

fase todos os estudantes das escolas inscritas participam e as provas são questões de múltipla 

escolha, ou seja, o estudante opta por uma resposta e não necessita de justificar o porquê de 

tal escolha. Na segunda fase os estudantes se deparam com um novo cenário, uma prova 

discursiva, onde eles têm que descrever estratégias, usar raciocínio lógico e criatividade para 

resolver as questões.  

A OBMEP ganha cada vez mais dimensão junto às escolas públicas de todo país, pois a 

cada edição aumenta o número de escolas e de estudantes participantes. As provas da 

olimpíada vêm sendo aplicadas desde o ano de 2005, sendo que a cada nova edição seus 

critérios de desenvolvimento e aplicação mudam, permanecendo seu foco que é o de englobar 

uma grande variedade de conteúdos matemáticos, a fim de fazer o estudante refletir junto aos 

problemas propostos e ser capaz de achar um caminho para resolver tais questões 

(PINHEIRO, 2013).  Diferentemente do que acontece muitas vezes nas salas de aula, onde os 

professores entregam as respostas prontas para seus alunos, não permitindo que o mesmo 

explore os determinados problemas que são apresentados. 

 

 

2.2 Oficinas de Treinamento para a OBMEP na UFFS 

 

Na UFFS, Campus Chapecó, foram oferecidas oficinas de treinamentos para a Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, edição 2014, para estudantes da 

educação básica oriundos de escolas dos municípios de Chapecó, Guatambu e Caxambu do 

Sul. Essas oficinas foram realizadas nas dependências da universidade, sendo que as escolas 

envolvidas se responsabilizaram por encaminhar seus alunos até a universidade. Porém, o 
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deslocamento dos estudantes da escola até a UFFS, foi feito de ônibus financiado pelo 

projeto.  

O treinamento foi oferecido para estudantes participantes dos níveis I e II.  Ele ocorreu 

em dois períodos, a saber, março, abril e maio para a primeira fase e, junho, julho e agosto 

para a segunda fase da OBMEP. O primeiro período tinha como objetivo preparar os 

estudantes para as provas da primeira fase. Nestes encontros participaram 55 estudantes, 

sendo 30 do nível I e 25 do nível II, que foram selecionados pelas próprias escolas. Para a 

segunda fase todos os estudantes que participaram da primeira etapa do treinamento foram 

convidados, além de mais três estudantes que não participaram desta etapa, mas que passaram 

para a segunda fase da OBMEP. 

Cada período de treinamento consistiu de oito encontros, de 2 horas cada, realizados 

semanalmente nas quartas-feiras à tarde, no contraturno das aulas dos estudantes. 

Ministraram as oficinas professores de Matemática da UFFS, campus Chapecó, 

integrantes do projeto, sendo um professor responsável por turma, juntamente com os 

bolsistas que auxiliaram quando se fez necessário. 

As oficinas consistiram em resoluções de questões de provas da OBMEP aplicadas nos 

anos anteriores e a partir destas questões foram trabalhados e/ou revisados diversos conteúdos 

de Matemática. Foi distribuído um material para os estudantes deixando que eles 

desenvolvessem o seu raciocínio, e posteriormente as questões eram debatidas e corrigidas na 

sala.  

Observou-se que, em geral, os estudantes que vinham até a universidade tinham interesse 

e conhecimentos de matemática, apesar de apresentarem algumas dúvidas e também por não 

estarem acostumados a trabalhar com a sistemática de questões discursivas. Eles se 

mostraram bastante interessados em discutir com os colegas, professor e/ou bolsista as 

questões propostas.  

 

 

3 CONCLUSÕES 

 

Considera-se essa atividade de treinamento para a OBMEP relevante, pois de acordo com 

a pesquisa apresentada no artigo “Olimpíada melhora desempenho de estudantes de 

matemática” não é só o aluno medalhista que ganha com o preparo para a olimpíada, mas 

também toda a escola. No caso específico do ensino fundamental, o impacto do preparo para a 

OBMEP é ainda maior. Segundo o estudo, esses estudantes obtiveram desempenho melhor 

que os demais na Prova Brasil de matemática do 9° ano. Isso quer dizer que esses estudantes 

estão quase um ano mais avançados na disciplina que os das demais escolas. 

De modo geral, espera-se que esse impacto de melhoria descrito acima se configure entre 

os estudantes e escolas envolvidos nessas atividades, que as mesmas incentivem os estudantes 

a levarem suas dúvidas e inquietações até a sala de aula contribuindo para melhoria na 

qualidade do ensino de matemática na educação básica, bem como, contribua para o 

aprimoramento de professores de matemática destas escolas. 

 Além disto, espera-se também este projeto desperte nos estudantes do ensino básico das 

escolas parceiras, interesse em carreiras profissionais que envolvam a área de Ciências 

Exatas. E para os estudantes participantes destas atividades, classificados nas olimpíadas, que 

eles possam aprofundar seus conhecimentos em Matemática e seguir a carreira profissional e 

científica nesta área, visto que a OBMEP, por exemplo, oferece programas como o Programa 

de Iniciação Científica Junior – PIC e o Programa de Iniciação Científica PICME, que são 
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oportunidades para a continuidade de estudos avançados de seus participantes, contribuindo 

assim para o desenvolvimento científico e também tecnológico do país. 

É importante destacar também que foi gratificante participar dessas oficinas, tendo em 

vista que enquanto estudante da educação básica já havia participado de edições da OBMEP, 

ou seja, já conhecia sua natureza, o tipo de questão que era cobrado nas provas e agora pude 

auxiliar esses estudantes ajudando-os a buscar estratégias para resolver questões das provas. 

Enquanto bolsista e estudante de um Curso de Matemática – Licenciatura este foi meu 

primeiro contato com estudantes da Educação Básica, a qual se constituiu numa primeira 

experiência docente. 
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