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Resumo. O presente resumo visa divulgar as oficinas do GEPAM – Grupo de Estudos e 

Iniciação à Pesquisa na Área de Matemática, promovidas através do projeto de extensão 

oficinas multilinguagens, vinculado ao programa Laboratórios Multilinguagens, do 

LIFE/UFPel. 

As atividades são realizadas pelos participantes do GEPAM, em sua maioria alunos do Curso 

de Licenciatura em Matemática a Distância (CLMD) da Universidade Federal de Pelotas-

UFPEL, na sede do polo de São Lourenço do Sul, tendo como público-alvo tanto alunos do 

Ensino Fundamental como os estudantes do CLMD. 

 

Palavras Chave: Educação Matemática; Lúdico; Ensino/aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O Grupo de Estudos e Iniciação à Pesquisa na Área da Matemática (GEPAM) é formado 

por professores e alunos do Curso de Licenciatura em Matemática a Distância da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), bem como por membros da comunidade que se 

interessem em estudar assuntos referentes à Educação Matemática e à Matemática. O 

GEPAM é vinculado ao Laboratório Multilinguagens da UFPel (LAM), que por sua vez é um 

subprojeto do LIFE/CAPES – Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de 
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Formação de Educadores. Os grupos são constituídos nos Polos de apoio presencial e 

comunicam entre si e com a sede através de redes sociais, tendo como medidora uma bolsista 

na sede. Cada grupo tem um líder, que é responsável pela comunicação com a sede, com a 

atualização de dados e demais atividades concernentes ao seu grupo. 

 No Polo de São Lourenço do Sul, o GEPAM conta com uma bolsista de ensino, dois 

líderes e mais de 15 participantes. Além das reuniões semanais de estudo, que se conectam ao 

projeto de ensino GEPAM, os componentes promovem oficinas vinculadas ao grupo, ligadas 

ao programa de extensão Oficinas Multilinguagens, também vinculado ao LAM.   

 Sendo promovidas pelos participantes do GEPAM, Oficinas práticas que foram 

desenvolvidas e supervisionadas pelos professores de Estágio Curricular Supervisionado, 

abordando oficinas que compreenderam projetos de extensão e ensino de Matemática como 

Educação Não Formal. Este texto traz três exemplos dessas oficinas, descrevendo a aplicação 

das mesmas, seu planejamento segundo as singularidades do público-alvo e sua realização. 

Cada oficina teve como duração pelo menos 16horas/aula e foi ministrada individualmente 

por um participante do GEPAM. 

 A primeira oficina foi realizada em forma de um curso com materiais lúdicos sobre a 

Geometria, e para a avaliação foi feita uma gincana no pátio do Polo. Tanto o curso como a 

gincana foi realizada para um grupo de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, que 

pretendem fazer a prova de seleção pra ingressar na escola técnica do IFSUL (Instituto 

Federal Sul Rio-Grandense).  

 A segunda oficina ministrada teve como metodologia jogos e atividades lúdicas no ensino 

da Matemática. O público-alvo foi os alunos do Curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Federal de Pelotas – UFPel. O objetivo da atividade foi de ampliar as estratégias 

de ensino destes futuros professores. 

 A terceira oficina tratou de um curso do software Geogebra, para alunos do Curso de 

Licenciatura em Matemática a Distância, realizada no laboratório de informática do polo de 

São Lourenço do Sul. Participaram do curso 16 alunos do CLMD, ministrado em 5 etapas de 

4 horas/aula cada. Foi utilizado projetor com computador portátil para mostrar a utilização de 

cada ferramenta e um computador por participante. 

  

Primeira Oficina 

     

 Os níveis de insucesso no ensino e aprendizagem da geometria são fatores de grande 

apreensão. Ao trabalhar com atividades lúdicas no ensino da geometria estima-se a 

possibilidade de propiciar ao aluno uma aprendizagem agradável, significativo, permitindo o 

crescimento gradativo da compreensão matemática do mesmo, indo além das aulas e métodos 

de avaliação tradicionais. 

 Nos encontros desta oficina o conteúdo trabalhado foi geometria plana (área, perímetro, 

ângulos, triângulos e quadriláteros), com atividades que envolveram a manipulação de 

instrumentos de medida e a compreensão de ângulo, conforme indicado nas figuras 1 e 2, bem 

como atividades envolvendo os conceitos de área e perímetro, além de estimativa de 

distâncias e outras medidas. 
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Figuras 1 e 2: aluna usando o transferidor e quebra cabeça de ângulos 

Fonte: Fotografia dos autores 
 

 

Após as aulas com o material lúdico, os alunos participaram de uma gincana no Pátio do Polo, 

onde identificaram a presença da geometria nas construções e na área de lazer, conforme a 

figura 3. 

 

 
Figura 3: os alunos na gincana 

Fonte: Fotografia dos autores 

 

 As atividades realizadas pelos participantes foram desenvolvidas fazendo uso de 

materiais que buscaram facilitar a aprendizagem de geometria, bem como auxiliar na 

compreensão da utilização de instrumentos de medida, na noção de ângulos, distâncias, áreas, 

perímetros e outros conceitos que permitem ao aluno uma visualização do cotidiano na qual a 

análise da sua realidade, e possíveis tomadas de decisão possa se fazer mediante sua 

percepção geométrica. 

 Salientando a importância do estudo da geometria Lorenzato (1995), diz que: 

 
Sem estudar geometria as pessoas não desenvolvem o pensar geométrico o 

raciocínio visual e, sem essa habilidade, elas dificilmente conseguirão resolver as 

situações de vida que forem geometrizadas; também não poderão se utilizar da 

geometria como fator altamente facilitador para a compreensão e resolução de 

questões de outras áreas do conhecimento humano. Sem conhecer a Geometria a 

leitura interpretativa do mundo torna-se incompleta, a comunicação das ideias fica 

reduzida e a visão da matemática torna-se distorcida. (LORENZATO, 1995, p.5). 
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 Sendo assim, entende-se que atividades de manipulação e contato com a geometria 

podem dar mais ferramentas ao estudante de analisar o mundo segundo medidas e variáveis a 

serem tomadas em consideração, e assim, promover uma maior criticidade acerca de sua 

realidade através da correta percepção dos acontecimentos. 

 

Segunda Oficina 

 

 Neste projeto foram construídos junto ao público-alvo jogos e materiais concretos que 

poderão ser utilizados em sala de aula, como sugestão para uma mudança na forma tradicional 

de ensino de matemática, onde o conhecimento aparece pronto e a aprendizagem ocorre 

através da repetição.  

 Desejando modificar a constituição de uma realidade educacional que não promove a 

aprendizagem, buscou-se trazer para os estudantes perspectivas que tragam maiores 

ferramentas para a atuação em sala de aula. 

 Ao concordar com Marques (2009, p.1) em sua afirmação: 

 
a formação dos professores, que lecionam Matemática, não proporciona condições 

necessárias que possibilitem desenvolver, nos alunos, o espírito crítico e a 

criatividade. Afinal, eles também são frutos de uma prática pedagógica inibidora da 

criatividade e de atitudes críticas. 

  

 Procurou-se promover a reflexão crítica acerca das atividades propostas na oficina, de 

modo a despertar a criatividade e o dinamismo dos professores e graduandos em sua prática 

de sala de aula. D'Ambrósio (2010, p.91) esclarece que “Cada indivíduo tem a sua prática […] 

E à medida que vamos exercendo, a crítica sobre ela, mesclada com observações e reflexões 

teóricas, vai nos dando elementos para aprimorá-la,” sendo a profissão de professor, uma 

constante pesquisa e revisão da própria prática docente.  

 No próximo item serão apresentadas algumas atividades desenvolvidas durante a oficina 

e que visam auxiliar os professores na ampliação das estratégias de ensino. 

 

 

 Danômio 

 

 O Danômio proposto por Fietz e Martins (s/d p.5), possibilita praticar a multiplicação de 

monômios. Consiste em dois dados com um monômio em cada face e tabelas respectivas com 

o resultado da multiplicação de duas faces dos dados, conforme apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 – Tabelas e dados do Danômio. 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 Jogo Trilha dos Inteiros 

 

Proposto por Fietz e Martins (s/d p.3), possibilita praticar as operações numéricas 

entre números positivos e negativos, também a regra dos sinais nessas operações. Em uma 

cartolina inteira construir a trilha dos inteiros, como uma “escadinha” de 4x2 cm, conforme a 

Figura 5. 

Nessa trilha serão escritos números de -20 a 20, sendo que o zero ficará sozinho no 

degrau. Em outra cartolina, cortar 36 fichas de 4x10cm, onde constarão as instruções, que 

serão sorteadas a cada rodada. As instruções serão do tipo: “vá para o oposto deste número”; 

“some -10”; “subtraia 15”. Utiliza-se um dado para jogar, se necessário pode-se construir um. 

 

 
Figura 5 – Trilha dos Inteiros e Fichas. 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Discos de Frações 

 

 Em EVA constrói-se círculos de Raio de 8 cm e utilizando o transferidor fraciona-se o 

disco em 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/8; 1/9 e 1/12. Para o cálculo da medida do ângulo de cada 

peça, basta dividir 360º pelo número de peças. Por exemplo, para construir o disco de 1/5, 

cada fatia terá 72º porque 360º/5 = 72º. 
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                                  Figura 6 – Exemplo de Disco de Frações construídos em EVA 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Terceira Oficina 

 

 O Geogebra é um software de matemática que reúne geometria, álgebra e cálculo. É um 

software livre, de instalação simples e rápida que, conforme descreve Bezerra e Assis (2001, 

p.2), "[...] foi desenvolvido para ser utilizado em um ambiente de sala de aula." 

 Foi empregado um projetor com computador portátil para mostrar a utilização de cada 

ferramenta do software e um computador para cada participante, conforme Figura 7. 

 

 
 

Figura 7 – Utilização de projetor com Geogebra 

Fonte: arquivo pessoal 

 

 A atuação do ministrante da oficina se deu por meio de apresentação do software e de 

inserções de manipulação do mesmo mostrando o movimento das figuras e realizando 

questionamentos aos participantes de acordo com as representações apontadas no material. 

 Salienta-se que o passo de levar as construções prontas para a sala de aula, utilizando o 

projetor como recurso, é um passo importante na constituição docente que faz uso da 

tecnologia. De acordo com Brandt e Montorfano (2008, p.6): 
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Não basta a este profissional dominar apenas o uso da informática educativa. Ele 

precisa aprender a fazer seu planejamento pautado nas possíveis dificuldades dos 

alunos com relação ao tema da aula. Esse planejamento precisa contemplar também 

a mediação do professor durante a aula, no sentido de favorecer aos alunos 

momentos em que possam apresentar suas soluções para eventuais discussões 

 

 Aponta-se a necessidade do planejamento que além das manipulações e movimentações 

geométricas preveja questionamentos a serem realizados aos participantes das oficinas, para 

que os mesmos reflitam a respeito dos conceitos e façam as relações necessárias à 

aprendizagem. 

 Figura 8 nos mostra situações para o uso do Geogebra em sala de aula. 

 

 

 
 

Figura 8 – Resolução de problemas no Geogebra. 

Fonte: arquivo pessoal 

 

 Com o uso do aplicativo Geogebra, os participantes da oficina puderam observar a 

construção de figuras, perceber relações de paralelismo e perpendicularismo, bem como tirar 

conclusões a partir da movimentação das figuras construídas em conjunto.  

 

 

Conclusão 

 

 Através das oficinas promovidas pelo GEPAM do polo de São Lourenço do Sul em 

Matemática na Educação Não-Formal, pode-se constatar que é essencial que os professores 

atuantes e em formação busquem a qualificação, através de cursos e de atividades que 

promovam a reflexão acerca da própria prática docente, pois muitos têm dificuldade em 

romper com paradigmas tradicionais enquanto professores e ministrar aulas com outros 

recursos, como os jogos e os materiais concretos. 

 Além de desenvolver nos alunos conteúdos conceituais ou procedimentais, os jogos e 

materiais concretos e o uso das tecnologias podem desenvolver conteúdos atitudinais como a 

autoconfiança, a autonomia, a socialização, a interação, a cooperação e a disciplina. Cabendo 

ao professor escolher as atividades de acordo com os conteúdos que precisam ser 

desenvolvidos.  

 É preciso ler o mundo matematicamente, assim, a utilização de diferentes recursos que 

estejam a disposição dos professores, bem como a construção de diferentes materiais, e a 

manipulação correta de instrumentos que permitam analisar e quantificar objetos e situações 

do cotidiano faz-se necessária, e as oficinas são inserções de curta duração no ambiente de 

construção do conhecimento, que visam instigar tanto os participantes quanto os ministrantes 

na busca pela melhoria da prática e da percepção matemática de mundo.  
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