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Homenagem Especial 

 
Ademar Jacob Gauer (in memorian) 

 

“A preocupação primeira é ver as atividades realizadas para promoção das feiras 

como processo, contrariando a visão atual que é a de ver estas atividades como meros 

produtos, ou seja, queremos olhar para a evolução dos trabalhos, considerando-os desde 

o momento em que professor e aluno pensam e decidem conceber o trabalho e não olhar 

somente para o trabalho finalizado, que em nossa modesta visão pode ser considerado 

como o produto final. Propomos, portanto, unir processo e produto histórico de sua 

concepção.” ... “Percebe-se que as atividades relacionadas às feiras apresentam uma 

complexidade muito grande, principalmente quando são enfocadas como processo. 

Esperamos que algumas dimensões deste processo tenham sido enfocadas, pois não 

tivemos a intenção e nem conseguimos abranger a totalidade estas dimensões, no 

entanto, procuramos ser o mais práticos possíveis resgatando algumas experiências 

obtidas durante nossa prática docente, mesclando-as com reflexões e aprofundamento 

teóricos.” 

GAUER, Ademar Jacob. Organização metodológica de um trabalho. II Seminário de 

Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática. Brusque-SC: Editora da Furb. 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

4



Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Catarinense 

 

Prof. Francisco José Montório Sobral 

Reitor do IF Catarinense 

 

José Carlos Brancher 

Pró-Reitor de Extensão 

 

Josete Mara Stahelin Pereira 

Pró-Reitora de Ensino 

 

João Célio de Araújo 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 

 

Oscar Emilio Ludtke Harthmann 

Diretor Geral-Campus Rio do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



V SEMINÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO E 

GESTÃO DAS FEIRAS DE MATEMÁTICA 

13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2013 

 

 

PROMOÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Catarinense 

Pró-Reitoria de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Catarinense-Campus Rio do Sul 

Convênio 239/Folha 01/ PROEX-IF Catarinense 

 

Universidade Regional de Blumenau 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Extensão 

Centro de Ciências Exatas e Naturais 

Departamento de Matemática 

Laboratório de Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



APOIO 

 

Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale 

do Itajaí 

 

Serviço Nacional da Indústria - Senai Rio do Sul 

 

Governo do Estado de Santa Catarina 

Secretaria de Estado da Educação 

Gerência de Educação de Rio do Sul, Ibirama e Ituporanga 

 

Prefeitura Municipal de Rio do Sul 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA 

 

Fátima Peres Zago de Oliveira (Coordenadora Geral) 

Fabiano Francisco Maciel Guimarães (Coordenação de Informática) 

André Munzlinger 

 Gilberto Mazoco Jubini 

Marizoli Regueira Schneider 

Morgana Scheller 

Oscar Emilio L. Harthmann 

Paula Andrea G. Civiero 

Ricardo Kozoroski Veiga 

Ruy Piehowiak 

Silvana Catarine Bauer 

 

 

COMITÊ CIENTÍFICO 

 

Leandro Luiz Marcuzzo (Coordenação do Comitê Científico) 

Veruschka Rocha Medeiros Andreolla 

Romano Roberto Valicheski  

 

Comissão Científica de Avaliação dos Artigos e Resumos 

Expandidos dos Anais do V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão 

das Feiras de Matemática: 

Elizete Possamai 

Kathia Mariane Fehsenfeld  

Leandro Luiz Marcuzzo 

Marizoli Regueira Schneider 

Roseli Burigo 

Veruschka Rocha Medeiros Andreolla 

Viviane Clotilde da Silva 

8



COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO 

 

Adelar Benetti 

Adriana Marin 

 Alceu Luiz Rosa 

Andressa Graziele Brandt 

Angelisa Benetti Clebsch 

Daniel Costa Pittaluga 

 Elenita Maria Marchi Alves 

Eliane Ap. de Amorim Dockhorn 

Emanuele Cristina Siebert 

Eurico da P. Pittaluga Neto 

Fabio Alexandrini 

Jurema Rosa 

 Katia M. Anami Segundo 

Leonardo de Oliveira Neves 

Luís Fernando Nazari 

Marco Antonio Imhof 

Maurício Machado 

Otavio Bocheco 

Rogério Krause 

Rosangela D. Garzo Schneider 

Sarita Martins Camina Reinicke 

Solange Aparecida de Oliveira Hoeller 

Solange Aparecida Zotti 

Tiago Boechel 

 

 

 

 

9



VOLUNTÁRIOS 

 

Antonio Carlos de Souza Cardoso 

Claudia Cavalcante Fonseca 

Fábio Sadlowsky 

Jean M. Bracht 

Leandro Antonio Schappo 

Maíra Hillesheim 

Marines Dias Gonçalves 

Monik Borghezan 

Nayara Thyara Destro 

Patricia Fiamoncini 

Taíse Kock 

Vinícius D. M. de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

10



                                

 

APRESENTAÇÃO 

 

Ao longo de seus vinte e oito anos de existência, as Feiras de Matemática 

realizadas no Estado de Santa Catarina e no Estado da Bahia (7 edições)  vem 

contribuindo para o aprimoramento da educação, quer pela participação direta dos 

alunos, quer pela constante evolução profissional dos docentes envolvidos. Não 

obstante aos esforços pelos organizadores em diferentes momentos, foi observado a 

falta de um melhor acompanhamento no processo de avaliação e gestão das feiras de 

matemática. Dessa constatação, originaram-se cinco seminários especialmente dirigidos 

para esse fim, realizados, respectivamente, em Blumenau/SC (1996), Brusque/SC 

(2001), Blumenau/SC (2006 e 2009) e Rio do Sul/SC (2013).  

O V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática teve 

como finalidade promover a capacitação de dirigentes educacionais, professores e 

estudantes das redes pública e privada de ensino das vinte e sete unidades federativas do 

Brasil, para a gestão e organização de Feiras de Matemática, orientação e avaliação de 

trabalhos e propor subsídios teórico, científico e metodológicos para a organização da II 

Feira Nacional de Matemática – Brusque/SC – 17, 18 e 19 de julho de 2013. O mesmo 

foi promovido pelo Instituto Federal Catarinense e realizado nos dias 13, 14 e 15 de 

março de 2013, na Unidade Urbana do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do 

Sul, na cidade de Rio do Sul – Santa Catarina. Ocorreram duas palestras de abertura, 4 

mesas redondas, 7 minicursos, 21 comunicações orais e 5 pôsteres. Ao todo 

participaram na organização e do Seminário 223 pessoas, sendo estas representantes de 

43 municípios catarinenses e 13 estados.  

O propósito dessa publicação é socializar os artigos, resumos expandidos e atas 

que originaram das discussões e deliberações para a realização das próximas Feiras de 

Matemática que poderão ocorrer em níveis nacional, estaduais e/ou regionais. Esta obra 

está composta pelos documentos assim distribuídos: 

I- Programação do V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de 

Matemática; 

II- Artigos da Palestra de Abertura com o tema “Diálogo sobre histórico do 

Movimento das Feiras de Matemática em Santa Catarina e Bahia”; 

III- Artigos e atas a respeito das discussões das 4 mesas redondas com os temas: 

Orientação e Autoria de Trabalhos de Feiras de Matemática, Processo de Avaliação 

dos trabalhos  nas Feiras de Matemática, Gestão das Feiras de Matemática, 

Reflexão sobre o Movimento das Feiras de Matemática na Visão dos Alunos; 

IV- Resumos expandidos dos Minicursos ministrados durante o evento; 

V- Resumos expandidos das Comunicações Orais; 

VI- Resumos expandidos da Sessão de Pôsteres; 
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VII- Ata das Deliberações Finais do V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão 

das Feiras de Matemática, cujas deliberações devem ser consideradas para a 

realização das Feiras de Matemática a serem realizadas nos próximos anos; 

VIII-  Anexos: Atas da Comissão Permanente da XXV, XXVI, XXVII e XXVIII Feiras 

Catarinenses de Matemática, por essas não constarem nos anais das respectivas 

feiras realizadas. 

Com essa publicação a Comissão Organizadora pretende junto à comunidade 

acadêmica, escolas e comunidade, socializar a V edição deste evento, mostrando o 

diferencial no que tange às discussões coletivas e respeito às decisões dessa coletividade 

na avaliação e gestão de Feiras de Matemática.   

 

Profa. Fátima Peres Zago de Oliveira 

Coordenadora Geral do V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática. 
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Dia 13/03/2013 - Quarta-feira 

Local: CENTRO DE EVENTOS – UNIDAVI – Rio do Sul 

Horário Atividade Palestrantes Local 

17h30min Credenciamento  Parque Universitário Norberto 
Frahm (PUNF) 

18h30min Abertura  Parque Universitário Norberto 
Frahm (PUNF) 

19h–20h Diálogo sobre histórico do Movimento das Feiras de 
Matemática em Santa Catarina e Bahia. 

Professor Vilmar José Zermiani e 
Professora Alayde Ferreira dos Santos 

Parque Universitário Norberto 
Frahm (PUNF) 

20h30min–22h Feiras de Matemática na História da Educação 
Catarinense. 

Profª Dra. Maria Sallet Biembengut   Parque Universitário Norberto 
Frahm (PUNF) 

 

Dia 14/03/2013 – Quinta-feira 

Local: IFC Rio do Sul - Unidade Urbana – Rua Abraham Lincoln nº 210, Bairro Jardim América - Rio do Sul 

Horário Atividade Ministrantes/Debatedores Local 

8h - 9h30min Minicurso I: Da teoria à prática em Educação 
Matemática: comunicação oral e visual de trabalhos 
em Feiras de Matemática 

Emilia Melo Vieira Sala 202 

8h - 9h30min Minicurso II: Da teoria à prática em Educação 
Matemática: elaboração de projeto, relatório e 
resumo expandido de trabalhos para as feiras de 
matemática. 

Hélio dos Santos Silva e Veruschka 
Rocha Medeiros Andreolla 

Sala 203 

8h - 9h30min Minicurso III: Da teoria à prática em Educação 
Matemática: Trabalhos de Feiras de Matemática na 
educação especial 

Carla Peres Souza Sala 204 

8h - 9h30min Minicurso IV: Da teoria à prática em Educação 
Matemática: Trabalhos de Feiras de Matemática na 
educação infantil  

Angela Fronza dos Santos, Angelita 
Maria Gambeta Stuepp e Gizeli Alves 
 
 

Sala 302 
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8h - 9h30min Minicurso V: Da teoria à prática em Educação 
Matemática: Trabalhos de Feiras de Matemática no 
ensino fundamental - séries iniciais 

Alciris Oliveira e Viviane Clotilde 
Silva   
 

Sala 303 

8h - 9h30min Minicurso VI: Da teoria à prática em Educação 
Matemática: Trabalhos de Feiras de Matemática no 
ensino médio  

Vania Marta Leite e Alayde dos 
Santos  

Sala 304 

8h - 9h30min Minicurso VII: Matemática Pura 
 

Anderson Fabiano Ko Freiteg, 
Gilberto Mazoco Jubini e Ruy 
Piehowiak 

Sala 402 

9h30min-10h  Intervalo   

10h-12h  Mesa Redonda I: Orientação e Autoria de Trabalhos 
de Feiras de Matemática 

Viviane Clotilde da Silva, Rosângela 
Maria Dalagnol Parizzi, Paula Andrea 
Grawieski Civiero, Coordenação: 
Inhelora Knetzschmar Joen e 
Secretaria: Jovino Luiz Aragão 

Auditório 

12h-13h30min  Almoço   

13h30min-15h Comunicações Orais Cronograma de apresentações nas 
portas das salas 

202, 203, 204, 302, 303, 304 e 402 

15h-15h30min  Intervalo   

15h30min-
17h30min 

Mesa Redonda II: Processo de Avaliação dos 
trabalhos  nas Feiras de Matemática 

Ingrid Dias Belo, Samira Braidi 
Valcanaia , Vania Marta Leite, 
Coordenação: Maria Elizabete Rigo 
Lemos e Secretaria: Araceli Gonçalves 

Auditório 

17h30min-20h  Seção de Pôsteres  Auditório 

18h-18h30min Palestra : Qualidade em educação tendo como 
alicerce a Iniciação Cientifica 

Palestrante: MEC Auditório 
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Dia 15/03/2013 – Sexta-feira 

Local: IFC Rio do Sul - Unidade Urbana – Rua Abraham Lincoln nº 210, Bairro Jardim América - Rio do Sul 

Horário Atividade Ministrantes/Debatedores Local 

8h - 9h30min Minicurso I: Da teoria à prática em Educação 
Matemática: comunicação oral e visual de trabalhos 
em Feiras de Matemática 

Emilia Melo Vieira Sala 202 

8h - 9h30min Minicurso II: Da teoria à prática em Educação 
Matemática: elaboração de projeto, relatório e 
resumo expandido de trabalhos para as feiras de 
matemática. 

Hélio dos Santos Silva e Veruschka 
Rocha Medeiros Andreolla 

Sala 203 

8h - 9h30min Minicurso III: Da teoria à prática em Educação 
Matemática: Trabalhos de Feiras de Matemática na 
educação especial 

Carla Peres Souza Sala 204 

8h - 9h30min Minicurso IV: Da teoria à prática em Educação 
Matemática: Trabalhos de Feiras de Matemática na 
educação infantil  

Angela Fronza dos Santos, Angelita 
Maria Gambeta Stuepp e Gizeli Alves 
 

Sala 302 

8h - 9h30min Minicurso V: Da teoria à prática em Educação 
Matemática: Trabalhos de Feiras de Matemática no 
ensino fundamental - séries iniciais 

Alciris Oliveira e Viviane Clotilde Silva   
 

Sala 303 

8h - 9h30min Minicurso VI: Da teoria à prática em Educação 
Matemática: Trabalhos de Feiras de Matemática no 
ensino médio  

Vania Marta Leite e Alayde dos Santos  Sala 304 

8h - 9h30min Minicurso VII: Matemática Pura 
 

Anderson Fabiano Ko Freiteg, 
Gilberto Mazoco Jubini e Ruy 
Piehowiak 

Sala 402 

9h30min-10h  Intervalo   

10h-11h30min Mesa Redonda III: Gestão das Feiras de Matemática Margarida Filagrana, Alayde Ferreira 
dos Santos, Fátima Peres Zago de 

Auditório 
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Oliveira, Coordenação: Tarita Thiel 
Martins e Secretaria: Rosi Martendal 

11h30min-13h Almoço   

13h-15h Mesa Redonda IV: Reflexão sobre o Movimento das 
Feiras de Matemática na Visão dos Alunos 

Henrique Zandonai, Ana Carolina 
Salvador, Milena Scheller Sieves, 
Coordenação: Silvana Catarine Bauer e 
Secretaria: Raíssa Peres de Oliveira 

Auditório 

15h-15h30min  Intervalo   

15h30min-
17h30min 

ASSEMBLEIA COM DELIBERAÇÕES PARA AS 
PRÓXIMAS FEIRAS (regionais, estaduais, nacional) 

Coordenação: Vilmar Zermiani 
Secretaria:  Marizoli Regueira 
Schneider 

Auditório 

17h30min- 18h Encerramento  Auditório 
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DIÁLOGO SOBRE HISTÓRICO DO MOVIMENTO DAS FEIRAS 

DE MATEMÁTICA NO ESTADO DA BAHIA 

 

Alayde Ferreira dos Santos,
(1)

 

(1) Professora Auxiliar da Universidade do Estado da Bahia – UNEB - Departamento de Educação – Campus VII – 

Senhor do Bonfim, Rodovia Lomanto Junior, BR 407 – KM 127 – Senhor do Bonfim – Bahia – CEP 48970-000, e-

mail: alafsantos@uneb.br. 

 

RESUMO: Este artigo apresenta um relato histórico da realização das Feiras de Matemática no Estado da 

Bahia, através de atividade de extensão, da qual sou coordenadora. O projeto é realizado desde 2006 com 

ações regulares que acontecem todos os anos e atualmente assume um caráter estadual a partir da parceria 

com o Governo do Estado através do Instituo Anísio Teixeira- IAT. As ações para sua realização 

compreendem o planejamento, a execução e o atual desenvolvimento dessa proposta que faz parte dos 

programas extensionistas da Universidade do Estado da Bahia - UNEB e que tem os seguintes objetivos: 

Promover o intercâmbio de experiências exitosas no ensino da Matemática; Diminuir a aversão à 

Matemática na educação Básica; Proporcionar maior integração da Matemática com as demais disciplinas 

e Inovar metodologias para o ensino de Matemática. Durante os sete anos de execução, percebemos que 

há um grande envolvimento e interesse dos professores em participar da formação, que é oferecida ao 

longo do ano, para que conheçam e entendam a dinâmica da proposta. É aí que tomam conhecimento dos 

elementos que fundamentam o planejamento estratégico do projeto, incluindo Gestão e organização de 

Feiras de Matemática; O processo de orientação de trabalhos; Categorias e modalidades; Critérios de 

avaliação e Metodologias alternativas para o ensino da matemática. Através dessas temáticas 

promovemos a capacitação de professores de matemática da rede pública e privada de ensino, e com isso, 

o aprofundamento teórico-prático sobre atividades nessa área do conhecimento e sobre a experiência real 

e dinâmica da interação entre universidade e sociedade, no enfrentamento aos problemas de 

aprendizagem no ensino de matemática no estado da Bahia.  

 

Palavras-chave: feira de matemática, ensino-aprendizagem de matemática. 

 

ABSTRACT: This article presents a historical account of the completion of Math Fairs 

in the State of Bahia, through extension activities, of which I am the coordinator. The 

project has been conducted since 2006 with regular actions that take place every year 

and currently assumes a state from the partnership with the State Government through 

the Institute Anisio Teixeira-IAT. The actions for its realization understood the 

planning, implementation and ongoing development of this proposal which is part of the 

extension programs of the University of Bahia - UNEB and has the following 

objectives: Promote the exchange of successful experiences in mathematics education; 

Decrease aversion to mathematics in Primary education; Provide greater integration of 

mathematics to other disciplines and Innovation methodologies for teaching 

mathematics. During the seven years of implementation, we realize that there is a great 

interest and involvement of the teachers participating in the training, which is offered 

throughout the year, so you know and understand the dynamics of the proposal. That's 

where they acquire knowledge of the elements underlying the strategic planning of the 

20

mailto:alafsantos@uneb.br


 2 

project, including management and organization of shows Mathematics, The orientation 

process works; categories and types; Evaluation Criteria and Alternative methodologies 

for teaching mathematics. Through these themes we promote the training of 

mathematics teachers from public, state and local and private education, and with that, 

the theoretical and practical activities on this area of knowledge and experience about 

the real dynamics of the interaction between university and society in coping with 

learning problems in mathematics teaching in the state of Bahia. 

 

Keywords: Fair Mathematics, Teaching and learning mathematics. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Matemática no Estado da Bahia, através da Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática Regional Bahia - SBEM-BA, tem uma história de grandes 

realizações, a exemplo dos Encontros Baianos de Educação Matemática, agora na sua 

décima quinta edição, o Fórum Baiano das Licenciaturas em Matemática, já tendo 

realizado quatro edições. Além desses eventos, a SBEM-BA sediou, em 2010, o 

Décimo Encontro Nacional de Educação Matemática – X ENEM, que contou com 

mais de quatro mil participantes.   

A SBEM-BA (http://www.sbemba.com.br) vem atuando desde a década de 

noventa e atualmente se organiza em treze núcleos, fincados nos cursos de Licenciatura 

em Matemática, nas instituições de ensino superior, espalhados no interior da Bahia. Os 

núcleos estão distribuídos nas seguintes regiões do estado: Salvador (Região 

Metropolitana), Barreiras e Luís Eduardo Magalhães (Região Oeste), Vitória da 

Conquista e Jequié (Sudoeste Baiano), Senhor do Bonfim (Região Norte), Ilhéus e 

Itabuna (Região Cacaueira), Paulo Afonso (Região do Semi-Árido), Feira de Santana 

(Região Feirense), Vale do Jiquiriçá (Região do Recôncavo Baiano), Teixeira de Freitas 

(Região Extremo Sul), Caetité (Região Centro Oeste Baiano), Alagoinhas (Região 

Nordeste Baiano), Eunápolis (Região Extremo Sul). 

A participação de educadores, como coordenadores e membros desses núcleos, 

traz uma multicapilaridade de ações e abrangência que faz da SBEM –BA uma entidade 

que potencializa a formação de professores de matemática em nosso estado. Neste 

sentido, os espaços que são criados e a efetiva participação dos núcleos fazem com que 

o projeto das Feiras de Matemática seja desenvolvido em toda a Bahia.  

A iniciativa de organizar eventos dessa natureza no Estado tem o propósito de 

criar espaços de comunicação e intercâmbio entre os professores que ensinam 

Matemática em todos os níveis escolares. Trata-se de uma ação de grande impacto na 

comunidade de professores do estado, pois esses podem socializar seus estudos e 

experiências, bem como tomam conhecimento de trabalhos desenvolvidos por colegas e 

pesquisadores, o que acaba corroborando, em última instância, por potencializar a 

prática pedagógica daqueles que ensinam Matemática. 

Assim, a presente reflexão visa apresentar os momentos desse histórico, falando 

sobre o planejamento, execução e o atual desenvolvimento do projeto Feiras de 

Matemática e apresentar os parceiros envolvidos para a expansão desse movimento, 
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mostrando os resultados e impactos que essa experiência está trazendo para o estado da 

Bahia. 

 

A HISTÓRIA DE UM MOVIMENTO SIGNIFICATIVO 

O histórico das Feiras de Matemática na Bahia tem dois momentos, o primeiro até a sua 

quinta edição, onde foi feito o seu lançamento e a capacitação de professores da rede 

estadual e municipal de ensino pelo Núcleo de Educação Matemática - NEMAT, até 

então, apenas com o apoio da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, através do 

Departamento de Educação – Campus VII e da Pró-Reitoria de Graduação. Neste 

primeiro momento também concorremos a editais da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado da Bahia – FAPESB. E, o segundo momento, a partir de sua sexta edição 

onde a presença marcante e o apoio de Secretarias Municipais de Educação, a exemplo 

do Município de Valente, em especial a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 

através do Instituto Anísio Teixeira deram uma nova visibilidade às Feiras de 

Matemática. 

 

O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E AS FEIRAS DE 

MATEMÁTICA 

Não podemos apresentar as Feiras de Matemática sem antes falar do NUPEM – 

Sertão, mais conhecido como NEMAT (Núcleo de Educação Matemática) que iniciou 

suas atividades em 2006. A sua criação justifica-se, pelo fato de que, o Departamento de 

Educação – Campus VII da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, possui um curso 

de Licenciatura em Matemática com 27 (vinte e sete) anos de existência, já ofereceu um 

Curso de Especialização lato-senso em Matemática e duas turmas em Metodologia do 

Ensino de Matemática, com uma área de atuação que envolve todo o Território Norte do 

Itapicuru. Além disso, iniciou em julho de 2012 uma nova Pós-Graduação em 

Matemática Aplicada. O tripé sobre o qual o Núcleo está construído é o de ação - 

reflexão - ação, considerando que as ações – grupos de estudos, eventos, investigações – 

culminam em reflexões que geram ações que contribuem para a superação de 

dificuldades de ensino e aprendizagem na área de matemática, além da produção de 

material alternativo para as aulas de matemática. 

O Núcleo promove estudos de temas que subsidiem o ensino, a aprendizagem e 

a pesquisa em Educação matemática; desenvolve pesquisas diagnósticas sobre 

problemas de ensino-aprendizagem e a realidade do ensino no semi-árido baiano e 

promove a formação continuada do professor de matemática através da organização de 

seminários, semanas de estudos, jornadas, oficinas e grupos de trabalho. 

Dentre suas atividades, o NEMAT procura conhecer e compreender os principais 

problemas no ensino e aprendizagem da Matemática, bem como produzir materiais, 

sequências didáticas e bibliografia que auxilie o professor na sala de aula, socializando 

o conhecimento produzido com a comunidade escolar. Exemplo disso foi a última 

pesquisa realizada em parceria com os demais Núcleos da SBEM-BA, o Projeto de 

Estruturas Aditivas – PEA, que como resultado, apresentou à comunidade em geral 

cartilhas sobre o tema oriundas das discussões e trabalho colaborativo com professores 

da Educação Básica, que posteriormente foram distribuídas para as escolas. 
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O foco maior do NEMAT é a gestão e organização das Feiras de Matemática, já 

tendo realizado sete edições, as três primeiras edições só na microrregião de Senhor do 

Bonfim e as demais envolvendo outros territórios do Estado da Bahia. Em 2009, com a 

ajuda do Núcleo de Ilhéus a proposta chegou a Camacam, cidade que está localizados 

no Sul da Bahia, distante mais de 300km da região Norte e em Jacobina que fica a mais 

de 100km de onde está a sede do núcleo responsável pelas Feiras. Estas ações 

enriqueceram a efetivação da proposta e atingiram um número maior de professores, 

motivando, divulgando e melhorando o ensino de Matemática dos envolvidos. Devido à 

realização das feiras o Núcleo participou em julho de 2010 da I Feira Nacional de 

Matemática com a apresentação de dez trabalhos envolvendo as categorias de Educação 

Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental das Séries Iniciais e das Séries Finais, 

Ensino Médio, Educação Superior e Professor. E, após a realização da VII Feira Baiana 

de Matemática que foi realizada em novembro de 2012, estará participando da II Feira 

Nacional de Matemática que acontecerá em Brusque, Santa Catarina em julho de 2013, 

levando dez trabalhos escolhidos entre os setenta e seis que foram apresentados. 

O quadro abaixo mostra a trajetória das edições das Feiras de Matemática no 

estado da Bahia desde a sua primeira edição até a sétima e a quantidade de trabalhos 

expostos. 

Quadro 1: Edições das Feiras no Estado da Bahia 

EDIÇÃO ANO CIDADE TRABALHOS 

I 2006 Senhor do Bonfim 37 

II 2007 Campo Formoso 43 

III 2008 Senhor do Bonfim 35 

IV  2009 Jacobina 52 

V  2010 Senhor do Bonfim 39 

VI 2011 Valente 45 

VII 2012 Salvador 76 
Fonte: Anais e relatórios das Feiras Baianas de Matemática  

O Movimento das Feiras de Matemática já é desenvolvido no Estado de Santa 

Catarina há vinte e nove anos e, desde 2006, se expandiu para a Bahia, através de uma 

parceria entre a Universidade do Estado da Bahia – UNEB e a Fundação Universidade 

Regional de Blumenau – FURB, com assinatura de um convênio de cooperação técnico-

científico em 2006, e a efetiva colaboração da Comissão Permanente das Feiras de 

Matemática daquele estado, para que tudo pudesse acontecer. 

As atividades desenvolvidas nas Feiras se apresentam como alternativa para 

melhoria do ensino da Matemática onde, através de mini-cursos sobre Gestão, 

Organização e Execução de Feiras de Matemática; Avaliação de Trabalhos; Elaboração 

de Projetos e, Modalidades e Categorias; é feita a capacitação de docentes da rede 

pública e particular de ensino. O início foi na microrregião de Senhor do Bonfim, onde 

foi feito o lançamento da proposta e os membros da Comissão Permanente das Feiras 

Catarinenses de Matemática, os professores Vilmar José Zermiani, Fátima Peres Zago 

Oliveira e Ademar Jacob Gauer, que, juntamente com a professora Alayde Ferreira dos 

Santos, fizeram a capacitação para trezentos e vinte docentes de nove cidades, sobre as 

temáticas acima apresentadas.   

Desde então, todos os anos, novos atores são chamados a participarem e 

desenvolverem projetos em suas salas para apresentarem na feira. Esse projeto só é 
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possível com a participação de professores da Educação Básica, engajados e 

comprometidos com a sua prática pedagógica. Sem eles nada seria possível, pois a 

universidade sozinha não conseguiria atingir todos os níveis de ensino de uma forma tão 

dinâmica e prática. A proposta está sendo bem aceita e os professores se entusiasmaram 

e iniciaram um trabalho diferencial na área de matemática, juntamente com seus alunos, 

gerando mudanças em suas práticas e na aprendizagem de seus alunos. Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001), o ensino de Matemática prestará 

sua contribuição para a construção da cidadania à medida que forem exploradas 

metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a 

argumentação e o espírito crítico. Tais metodologias devem, ainda, favorecer a 

criatividades, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do 

desenvolvimento da confiança na capacidade de conhecer e enfrentar desafios. É nessa 

perspectiva que o Projeto Feiras de Matemática está sendo desenvolvido em nosso 

estado. 

 

AS FEIRAS DE MATEMÁTICA E A PARCERIA COM A 

SEC/BA/IAT 
 

A mesma história que aconteceu no estado de Santa Catarina está acontecendo 

aqui no Estado da Bahia em relação às Feiras de Matemática. Iniciando como um 

movimento bastante consolidado por contar com uma comissão de frente da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB, no Departamento de Educação – Campus 

VII de Senhor do Bonfim e a participação efetiva de membros do Núcleo de Educação 

Matemática – NEMAT. E, com um convênio firmado, este ano de 2013, entre a 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB e a Secretaria de Educação do Estado através 

do Instituto Anísio Teixeira – IAT com certeza este movimento irá alavancar e atingir 

um número expressivo de educadores matemáticos. 

A feira acontecia com a colaboração de alguns professores da UNEB e outros 

professores da Educação Básica, dos municípios e do estado. Na sua sexta edição, na 

cidade de Valente, tivemos a presença de um representante do IAT, o que viria a mudar 

toda a história de desenvolvimento das feiras em nosso estado, pois a partir do ano 

seguinte teríamos um apoio diferenciado para a sua organização. 

O Instituto Anísio Teixeira – IAT, órgão em regime especial de administração 

direta da Secretaria Estadual de Educação da Bahia, tem por finalidade planejar e 

coordenar estudos e projetos referentes a ensino, pesquisa, experimentações 

educacionais e qualificação de recursos humanos na área de educação. A diretoria do 

IAT e a equipe de execução das feiras organizaram um curso de formação para os 

professores da rede municipal e estadual de ensino chamado Curso para a Prática da 

Iniciação Científica, onde, através de vídeo-conferência, e utilização de salas de NTI 

pude-se atingir mais de 450 professores de diversas regiões do estado. 

O motivo de oferecer este curso é porque entendemos ser o professor o principal 

impulsionador para o uso de novas metodologias e estratégias de ação que possibilitem 

a construção e efetivação de novos conhecimentos. E o entendimento do mesmo sobre a 

importância que a matemática tem como ciência, só reforça a necessidade de sua 

valorização e o incentivo de novas formas de produção do seu conhecimento. Sendo 
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assim, o oferecimento do curso forneceu aos professores de Matemática, subsídios para 

o desenvolvimento de projetos práticos em sala de aula e com significados para seus 

alunos. 

Com as Feiras de Matemática, estamos apresentando aos professores uma 

discussão sobre seu papel, o que é ensinar e como aprender, pois, a partir daí, é possível 

construir conhecimento e, sobretudo, fazer uma reflexão sobre sua prática em 

matemática, onde passam a ser mediadores do processo ensino-aprendizagem com uma 

pedagogia centrada no aluno como agente do seu próprio desenvolvimento. Passam a 

dar destaque à construção, reconstrução e socialização dos conhecimentos científicos, 

pelo coletivo de alunos e professores, junto à comunidade e no cenário da educação 

baiana.  

Além do Instituto Anísio Teixeira – IAT a coordenação das feiras conta, desde 

2012, com a colaboração dos Núcleos da SBEM-BA que vem fazendo um excelente 

trabalho na Educação Matemática. E com este projeto, em especial, está contribuindo 

para amenizar o fracasso do ensino de matemática, sendo coerente em seu espírito de 

gerar oportunidades de aperfeiçoamento dos docentes desta área do conhecimento. 

Através das modalidades de trabalhos que são apresentadas nas feiras, como 

Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras disciplinas; Matemática Pura e 

Material Instrucional e/ou jogos didáticos, procuramos fazer a formação desses 

professores.  

  A Comissão Permanente do Projeto de Feiras de Matemática no Estado da Bahia 

realiza sempre, no mês de dezembro, discussões sobre a efetivação do projeto e 

realização do evento no sentido de analisar os seguintes pontos: Flexibilidade curricular 

das escolas envolvidas na Feira; Receptividade dos estudantes, professores e dirigentes 

educacionais da proposta do curso sobre a Feira de Matemática; Facilidades e entraves 

institucionais quanto à participação e organização do projeto; Sistemática de inscrição, 

orientação e avaliação de trabalhos na Feira, em seus níveis de abrangência e Integração 

entre os diversos graus de ensino durante o desenvolvimento do projeto. Após as 

discussões é elaborado um relatório, feito pela coordenação geral, no sentido de apontar 

os resultados obtidos com a execução e apresentar em reunião de Plenária 

Departamental para discussão e aprovação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando que “Feira” remete ao encontro de pessoas para troca de 

experiências, as Feiras de Matemática aqui no estado da Bahia está atingindo seus 

objetivos: socializando os resultados de trabalhos pedagógicos na área de matemática; 

despertando maior interesse no ensino-aprendizagem de matemática; proporcionando 

integração da matemática com outras áreas do conhecimento e promovendo intercâmbio 

de experiências. As Feiras estão contribuindo diretamente na melhoria do Ensino de 

Matemática, haja vista a possibilidade de troca de experiência entre os educadores e em 

especial a visitação pública que ocorre nos dois dias de realização, reafirmando o 

objetivo de socialização de conhecimentos. 
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Com a realização deste evento procuramos disseminar o movimento das Feiras 

de Matemática por todo o Estado e atingimos indiretamente 200 professores da rede 

pública e privada de ensino através da visitação e acompanhamento dos trabalhos 

expostos; 100 Dirigentes Educacionais; 1500 alunos da Educação Infantil ao Ensino 

Médio e 200 alunos de Graduação e Pós-graduação. Além disso, está se tornando na 

materialização dos estudos feitos em sala, das pesquisas realizadas, nas práticas e 

debates que são desenvolvidos no chão da escola da Educação Básica e do Ensino 

superior, envolvendo o ensino de Matemática. Com isso, o universo de alunos e 

professores que participaram diretamente da feira só ganharam com a realização desse 

evento e indiretamente o público atingido pode vivenciar o diferencial que é aprender 

matemática de forma prazerosa, diferenciada e principalmente com a construção do 

conhecimento pelo próprio aluno.  

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Brasília: MEC/SEF, 2001. 

Feira Baiana de Matemática – Microrregião de Senhor do Bonfim: (I: 2006: Senhor do 

Bonfim). Anais.  

Feira Baiana de Matemática – Microrregião de Senhor do Bonfim: (II: 2007: Senhor do 

Bonfim). Anais.  

Feira Baiana de Matemática: (III: 2008: Senhor do Bonfim). Anais.  

Feira Baiana de Matemática: (V: 2010: Senhor do Bonfim). Anais.  

 

 

26



                                

 

 
 

Três décadas da Rede de Feiras de Matemática Catarinenses: “Avanços e 
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RESUMO: A Educação Matemática de Santa Catarina perpassa pela realização de 324 Feiras 

de Matemática, em que foram apresentados cerca de 29.800 trabalhos, por cerca de 75.000 

professores e estudantes da Educação Especial, Educação Básica e Educação Superior. O 

presente estudo, inicialmente, tem como finalidade historiar sobre o movimento das Feiras de 

Matemática no que tange ao seu processo organizacional. Em seguida, descreveremos as 

principais deliberações dos quatro Seminários de Avaliação que seus participantes 

propuseram para melhoria da qualidade Científico-Social dos trabalhos apresentados nas 

Feiras, e sua socialização. A partir destas deliberações, propõe-se algumas reflexões/ações 

para que os participantes do V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de 

Matemática possam por em prática, na organização de futuras Feiras de Matemática. 
 

Palavras-chave: Gestão de Feiras, Feiras de Matemática e Avaliação. 

ABSTRACT: The Mathematical Education of Santa Catarina  permeates  324  Mathematics 

Fairs, which  presented about 29,800 jobs for an amount of  75,000 teachers and students in 

Special Education, Basic Education and Higher Education. This study initially aims to 

historicize  the movement of Mathematics Fairs in terms of their organizational process. Then 

we describe the main deliberations of the four evaluation seminars when the  participants 

proposed to improve the quality of the Social-Scientific papers presented at the fairs, and their 

socialization. From these discussions, we propose some thoughts / actions for participants of 

the V National Seminar on Evaluation and Management Trade of the Mathematics Fairs 

which  can be put into practice in organizing future Mathematics Fairs. 
 

Keywords:Fairs  Management, Fairs and Mathematics Assessment. 

INTRODUÇÃO 

O marco da Educação Científica e, particularmente, da Educação Matemática 

Catarinense é, sem dúvida, o movimento das Feiras de Matemática nas últimas três décadas. 

Historicamente, no Brasil, o ensino da Matemática começou a se desvincular do método 

tradicional no ano de 1920, com algumas experiências isoladas a partir do movimento escola 

novista. Posteriormente, na década de 50, mais alguns passos foram dados com as aplicações 

dos bastões de Cusenaire e do Método Montessoriano. Na década de 60, implantou-se a 

Matemática Moderna nos currículos escolares, nos Congressos e nos cursos de 

aperfeiçoamento para professores. Entretanto, tínhamos um ensino tradicional, onde as aulas 

livrescas e verbalistas promoviam a reprodução do conhecimento, onde o lógico predominava 

sobre o psicológico. De, onde então, a matemática é a disciplina que mais promovia a 

repetência e, consequentemente, a evasão escolar. No período de 1960 a 1980, apesar da 

criação dos cursos de licenciatura, e grupos de estudo e Institutos de Matemática, ocorreram 

poucas mudanças no ensino de Matemática e, mesmo com as críticas, ela continuou sendo a 

ciência dos “eleitos”, caracterizando-se como disciplina elitista. No cenário educacional, a 

matemática é uma das disciplinas que mais promove a repetência e, consequentemente, a 
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evasão escolar. Com o propósito de reverter este quadro e de atender as demandas do sistema 

escolar, foi criado, por José Valdir Floriani e Vilmar José Zermiani, no ano 1984, o 

Laboratório de Matemática da FURB (LMF) para, no ano seguinte, ser implementado o 

primeiro projeto de extensão universitária com a organização da I Feira Regional de 

Matemática, nos dias 07 e 08 de junho, e da I Feira Catarinense de Matemática, nos dias 22 e 

23 de novembro de 1985, na FURB em Blumenau. 

Quando divulgamos a proposta de organização das Feiras específicas de Matemática, 

foram três as questões levantadas por professores de Matemática e acadêmicos do Curso de 

Matemática da FURB e respondidas no artigo
1
.  

A primeira pergunta foi: “Por que?” 

De acordo com Floriani e Zermiani (1985): “Pela necessidade de mostrar ao público 

externo o trabalho acadêmico, transforma as atividades escolares em verdadeiros 

laboratórios vivos de aprendizagem cientifica, co-participada pela comunidade.” 

A segunda pergunta foi: “Para que?” 

De acordo com Floriani e Zermiani  (1985): 

- Transformar a Matemática em ciência descoberta pelo aluno, ao invés de ser imposta pelo 

professor; 

- Promover o intercâmbio de experiências pedagógicas e contribuir para a inovação de 

metodologias; 

- Promover a divulgação e a popularização dos conhecimentos matemáticos, socializando os 

resultados das pesquisas nessa área; 

- Despertar, nos alunos, maior interesse pela aprendizagem da Matemática. 

A terceira pergunta: ”Para quem?” 

De acordo com Floriani e Zermiani (1985), para estudantes e professores da: 

Educação Infantil; 

Séries iniciais do Ensino Fundamental; 

Séries finais do Ensino Fundamental; 

Ensino Médio; 

Educação Superior; 

Professor; 

Comunidade. 

Enfim, ao responderem a primeira pergunta, estabeleceram o conceito de uma Feira de 

Matemática, ao responderem a segunda pergunta, estabeleceram os objetivos de uma Feira e, 

na resposta da terceira pergunta, definiram as categorias de inscrição de trabalhos. Neste 

mesmo artigo,Floriani e Zermianidefiniram os critérios de avaliação, o modelo de ficha de 

inscrição, o modelo de ficha de avaliação, bem como o processo de avaliação de trabalhos. 

Esses dois eventos tiveram uma grande repercussão na comunidade acadêmica de 

forma que, nos anos subsequentes,eles começaram a se expandir pelo estado catarinense.O 

movimento das Feiras de Matemática começou a ser disseminado para outras regiões do 

estado, com a realização da II Feira Catarinense em Criciúma,a 3ª edição estadual em 

Joaçaba, a 4ª em Itajaí,a 5ª em Indaial,a 6ª em Canoinhas, a 7ª em Joinville, a 8ª em Caçador, 

a 9ª em São Bento do Sul, a 10ª em Criciúma, a 11ª em Joaçaba, a 12 ª em Concórdia, a 13ª 

em Brusque, a 14ª em Rio do Sul, a 15ª em Blumenau, a 16ª em Itajaí, a 17ª em Tubarão, a 

18ª em Ituporanga, a 19ª em Joinville, a 20ª em Pomerode, a 21ª em Videira, a 22ª em 

                                                           
1 Feira de Matemática, publicado na Revista de Divulgação Cultural da FURB, no ano de 1985. 
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Curitibanos, a 23ª em Blumenau, a 24ª em São José, a 25ª em Rio do Sul, a 26ª em Campos 

Novos, a 27ª em Piratuba e a 28ª em Ibirama. A seguir, apresenta-se o mapa de Santa Catarina 

destacando as cidades que sediaram os eventos. 

 

É importante registrar que, até o ano de 2012 foram realizadas 324 Feiras de 

Matemática sendo 99 municipais, 196 regionais, 28 estaduais e 1 Nacional, e foram expostos 

cerca de 29.800 trabalhos no estado de Santa Catarina.São atingidos, anualmente, diretamente 

na organização, exposição, orientação e avaliação de trabalhos, 1.500 profissionais da 

Educação (professores e dirigentes educacionais), 2.400 estudantes da Educação Básica, 

Educação Especial e Educação Superior e, indiretamente, na visitação à Feira, 20.000 pessoas 

da comunidade. 

Paralelamente a organização dessas Feiras, foram organizadosquatro Seminários de 

Avaliação sobre as mesmas (Blumenau/1996, Brusque/2001, Blumenau/2007 e 

Blumenau/2009); ofertados quatro Cursos de Aperfeiçoamento; organizadas Feiras de 

Matemáticas em três Congressos realizados na cidade de Blumenau: I EREN (Encontro 

Regional de Estudantes de Matemática - 1991), IV ENEM (Encontro Nacional de Educação 

Matemática - 1992), II CIBEM (Congresso Ibero-Americano de Educação Matemática - 

1994);e publicadas 20 obras sobre estas Feiras de Matemática (Anais, Livros, CD-Room). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A gestão das Feiras Municipais, Regionais, Estaduais e Nacionais, bem como os 

Seminários e oferta de Cursos de Aperfeiçoamentosãogerenciados pelo LMF, situado à Rua 

São Paulo, nº 1525, Ed Cristina, campus I, Bairro Victor Konder, Blumenau, no período de 

fevereiro a dezembro de cada ano. A partir do segundo semestre de 2012,estes eventosforam e 

estão sendo gerenciados pelo Laboratório de Matemáticada FURB em parceria com Instituto 

Federal Catarinense,como resultado de um Convênio assinado pelas Reitorias das duas 

Instituições. As Feiras de Matemática sãogerenciadasno período de janeiro a dezembro de 

cada ano 

De acordo com Zermiani e Breuckmann (2008):“a organização de uma Feira ocorre em 

quatro etapas: na primeira, o planejamento; na segunda, o preparo; na terceira,sua 

operacionalização e, na quarta parte, a análise pós-evento(feedback)”. 
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Etapa 1 – Planejamento: Nesta etapa são definidos os parceiros, as Comissões 

Organizadoras, os locais de realização dos eventos, aprovado e publicado o Regimento das 

Feiras. 

Inicialmente, a coordenação do LMF: Rede de Feiras de Matemática, em conjunto com 

asComissões Centrais Organizadoras (CCOs) das Feiras Municipais, Regionais, Estaduais 

e,eventualmente, Nacional, promove reuniões bimestrais para a gestão das mesmas.  Esta é 

uma oportunidade de auxiliar na formação de novos gestores que, ao participarem destas 

reuniões, tiram suas dúvidas para melhor encaminhar as futuras Feiras. 

Após isso, a coordenação do LMF com o apoio dasCCOs mantém contato com a 

Secretaria de Estado da Educação, Universidades, Secretarias Municipais de Educação e 

Gerências Regionais de Educação, com o propósito de selar parcerias na organização das 

Feiras Municipais, Regionais, Estaduais e Nacionais de Matemática. 

Sob a coordenação da equipe técnica do LMF serão discutidos e aprovados os 

seguintes documentos: modelo de ficha de inscrição de trabalhos, regimento da Feira e 

modelo da ficha de avaliação dos trabalhos. Após a aprovação dos documentos, a equipe 

técnica do LMF, com o apoio do setor de marketing da FURB, irá disponibilizar no site do 

Laboratório de Matemática da FURB (www.furb.br/lmf)os referidos modelos de documentos. 

Estas fichas de inscrição serão recebidas e protocoladas pelos estagiários do LMF. 

Etapa 2:Preparação:Após a publicação dos Regimentos, a coordenação do LMF e as 

CCOs, farão o encaminhamento das fichas de inscrição para as Gerências Regionais de 

Educação (GEREDs) e Secretarias Municipais de Educação (SEMEDs), visando divulgar a 

proposta didático-pedagógica das Feiras de Matemática de modo que os professores e alunos 

que nunca participaram das mesmas tenham oportunidade de fazê-lo, juntamente com os que 

já possuem esta experiência.  Já a divulgação através de folders, cartazes e do site do LMF 

visa levar a estas Feiras o maior número de visitantes possível para, além de divulgar os 

trabalhos desenvolvidos pelos professores e alunos participantes, instigar outros a também 

participarem nos próximos anos. 

Oficialização das Feiras de Matemática 

São oficializadas as Feiras de âmbito estadual, regional e municipal no período de maio 

a julho de cada ano, através de um ofício encaminhado e assinado pelos Gerentes Regionais 

de Educação à coordenação do LMF. 

Inscrição dos Trabalhos 

Os trabalhos são apresentados individualmente ou em grupos de, no máximo, dois 

componentes. As fichas de inscrição de cada eventosão disponibilizadas nas 

SecretariasMunicipais de Educação, nas Secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional, 

no site do IFC e no site do Laboratório de Matemática da FURB.Os trabalhos serão inscritos 

nas categorias: Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos 

Iniciais,Ensino Fundamental - Anos Finais, Ensino Médio, Educação Superior, Professor e 

Comunidade e nas modalidades: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Matemática Aplicada e/ou 

Interrelação com outras Disciplinas e Matemática Pura. 

 

Etapa 3:Operacionalização:Nesta etapa, a CCO irá disponibilizar para expositores, 

avaliadores e visitantes os seguintes ambientes:estandes,palco para abertura e encerramento 

da Feira,sanitários,recepção,secretaria, praça de alimentação e auditório para a Comissão de 

Avaliação e para a realização da Assembleia Geral do evento. 

Nos dias das Feiras os participantes percorrerão os seguintes momentos: Montagem 

dos Estandes e dos Trabalhos, Abertura, Exposição e Visitação dos Trabalhos, Avaliação, 

Assembleia Geral, Encerramento e Premiação. Neste momento, é necessário ter uma atenção 
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especial as Pessoas Especiais, sejam eles apresentadores ou visitantes, procurando criar um 

ambiente que propicie aos mesmos uma participação satisfatória no evento. 

Etapa 4:Análise pós-evento (feedback):Após a realização de cada Feira, faz-se 

necessária a desmontagem dos estandes para, em seguida ser feita a clipagem dos releases dos 

jornais e boletins informativos que serão publicados sobre o evento.  

No final da Feira será entregue um certificado devidamente registrado a todos os 

participantes; professor orientador - 40h, Comissão Organizadora – 40h, avaliador – 08h, 

expositores – 40h. 

Elaboração dos Relatórios 

Serão elaborados pelas CCOs, os Relatórios das Feiras Municipais, Regionais, 

Estaduais e Nacionais e, encaminhados à coordenação do LMF. 

Elaboração dos anais 

Após a realização de cada Feira Estadual e Nacional é constituído o Comitê Científico 

para a elaboração dos Anais da Feira Catarinense de Matemática, onde serão publicados os 

resumos dos trabalhos expostos nos eventos. 

Cronograma de Execução 

 Etapas 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Planejamento x X x x x x x x      

2. Preparação       x x x    

3. Operacionalização       x x x x   

4. Análise pós-evento (feedback)          x x x 

Tabela 01- Cronograma de execução 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fundamentalmente, nestes 29 anos de gestão de Feiras de Matemática, destacamostrês 

aspectos que os gestores destas Feiras e participantes dos quatro seminários de avaliações 

deliberaramem três períodos: 1° período(1985-1996); 2° período(1997-2008); e no 3° período 

(2009-2013), no que tange a: 

Organização de feiras: No 1° período foi deliberado que os alunos participassem na 

organização das Feiras e na avaliação dos trabalhos. Foi tambémproposto pelos mesmos, que 

a partir do 1° seminário (1993) fossem organizadas no último dia da programação das Feiras 

de Matemática,uma Feira paralela, realizada em praça pública. Esta proposta, nunca foi 

concretizada pelos organizadores. Inicia-se nesse período, o processo de discussão da 

nacionalização das Feiras de Matemática.  Nessa época as feiras eram organizadas em escolas 

e ginásio de esportes.  

No 2°período, é crida uma nova categoria, a daEducação Especial.Com a criação dessa 

categoria,  os organizadores das Feiras tiveram dificuldades em dar infraestrutura físico-social 

no atendimento às demandas deste público alvo. Neste período é criado o Regimento da XXV 

Feira Catarinense de Matemática, com aprovação da Assessoria Jurídica da FURB.Aqui, os 

organizadores começaram a providenciar troféus para todos os trabalhos participantes, na 

condição de: Destaque, Menção Honrosa e Participação, uma vez que no período anterior as 

CCOs premiavam somente os Primeiro, Segundo e Terceiro colocados de cada 

categoria/modalidade, ou seja, um número significativo de trabalhos não eram premiados com 

troféus. No segundo seminário é criada a Comissão Permanente das Feiras de Matemática. 
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Em 1999,inicia -se  o processo de publicação dos Anais das Feiras Catarinenses de 

Matemática. 

No 3º período, as cidades sedes das Feiras Estaduais são oficializadas com, no mínimo, 

um ano de antecedência; éorganizada em 2010 a I Feira Nacional de Matemática; é ofertado 

um Curso de Aperfeiçoamento online sobre Feiras para todo o território nacional; são 

publicados e apresenta artigos com os resultados das Feiras em Congressos de âmbito 

nacional e internacional; os anais são das Feiras estaduais e nacional são publicados com o 

ISBN. 

Avaliação: No 1° período, os critérios para avaliação de trabalhos eram gerais isto é, 

eram os mesmos para todas as modalidades.A classificação dos trabalhos para a premiação 

era organizada de forma ordinal (isto é, os trabalhos eram classificados em Primeiro, Segundo 

e Terceiro lugares de cada categoria/modalidade) e os avaliadores davam,em relação a cada 

critério, uma nota de 0 a 10. A partir destas notas os trabalhos eram classificados em Primeiro, 

Segundo e Terceiro lugar. Nesta época os organizadores ouviam, com frequência, 

reclamações por parte dos alunos expositores, no sentido de que as críticas realizadas pelos 

avaliadores nos estandes eram,geralmente, críticas ofensivas ao invés de construtivas. Já os 

avaliadores, por sua vez, afirmavam que os professores orientadores de trabalhos interviam 

durante a exposição dos trabalhos dos seus alunos expositores. A partir do I Seminário os 

alunos expositores reivindicaram a sua participação no processo de avaliação e classificação 

dos trabalhos. A avaliação do evento: “Feira” quando aconteceu, foi pontual. 

E a partir do 2° período as notas foram substituídas por pareceres, foi criado o papel do 

mediador da classificação dos trabalhos (Coordenador de grupo de Avaliação), onde estes 

eram premiados em três níveis: Destaque, Menção Honrosa e Participação, à luz de quatro 

critérios gerais e um específico por modalidade. Em 2007, foi criado um grupo de pesquisa no 

diretório do CNPq; participam das Feiras Estaduais somente trabalhos Destaque das Feiras 

Regionais. 

No 3° período é disponibilizado junto à ficha de inscrição de trabalhos um cadastro de 

identificação das pessoas especiais; a avaliação dos trabalhos permanece sendo realizada 

concomitantemente com a visitação pública; devido ao baixo índice de inscrição de trabalhos 

nas categorias Comunidade e Educação Superior, é incentivado pelas CCO’s a inscrição de 

trabalhosnestas categorias. 

Imperioso se faz, nesse momento, destacar que foram oficializados as seguintes Feiras 

de Matemática para os anos de 2013 e 2014: 

- XXIX Feira Catarinense de Matemática: 23,24 e 25 de Outubro de 2013 – Ituporanga/SC; 

- Feira de Matemática do InternationalConferenceontheTeachingofMathematical 

ModellingandAplicattions: 17 de julho de 2013 – Blumenau/SC; 

- II Feira Nacional de Matemática: 17,18 e 19 de Julho de 2013 – Brusque/SC; 

- III Feira Nacional de Matemática: Julho de 2014 – Salvador/BA; 

- XXX Feira Catarinense de Matemática – Jaraguá do Sul/SC – 2014. 

CONCLUSÕES 

As Feiras de Matemática ainda estão longe de ser unanimidade, ou seja, não são todas 

as escolas públicas e privadas que se propõem participar de uma Feira. Todavia, o número de 

escolas que participam tem sido representativo na medida em que, normalmente, a escola que 

participa uma vez, participa sempre (Projeto 1). Portanto, o PRFMat, dadas as devidas 

ressalvas, tem plantado uma “sementinha” no Sistema Escolar do Estado Catarinense e, quiçá 

em outras unidades federativas do Brasil, com a realização do V Seminário Nacional de 

Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática (2013) e a II Feira Nacional de Matemática 

(2013). 

32



Os projetos de pesquisa inscritos nas Feiras, na forma de trabalhos expositivos, 

necessitam cada vez mais de referenciais teóricos da área da Matemática, proporcionando, 

assim, um crescente embasamento por parte dos professores orientadores e dos próprios 

alunos. Tais conteúdos matemáticos são sempre procurados vincular às atividades extraclasse, 

ou seja, ao seu entorno.  

Vislumbrando a expansão do movimento das Feiras de Matemática para outras 

unidades federativas do Brasil, destacar aos futuros gestores de Feiras de Matemática cinco 

aspectos para serem superados:  

- Institucionalização das Feiras junto ao sistema educacional (SEMEDs, GEREDs, SEDs e 

MEC); 

- Criação de um Grupo de Pesquisa sobre Feiras de Matemática; 

- Criação de um Sistema de Avaliação contínuo do evento Feira; 

- Redefinição da participação de Pessoas Especiais na Feiras (inscrição, exposição e 

visitação); 

- Participação dos alunos expositores na organização das Feiras e na Comissão de Avaliação 

de Trabalhos. 

Enfim, é isto que nestas três décadas, que a Rede de Feiras de Matemática tem legado a 

sociedade catarinense e, particularmente, ao seu sistema educacional no que tange aos 

avanços e superações. 
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A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DOS COMPUTADORES 

NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA E MATEMÁTICA 
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RESUMO: A tecnologia é parte integrada em nosso cotidiano, faz parte do contexto escolar e devemos 

estar preparados para interagir com ela de modo a despertar o interesse dos nossos educandos pelo saber 

científico. A matemática está compreendida em todo o processo de invenção e funcionamento de 

hardwares e softwares, a linguagem e simbologia computacional, sistema binário e hexadecimal com suas 

conversões, ou seja, as máquinas que utilizamos só funcionam com bases matemáticas. O presente 

trabalho tem por objetivo abordar de forma interdisciplinar a evolução tecnológica dos computadores e 

seus hardwares ao longo da história, bem como salientar e entender a matemática utilizada nesse 

processo. Faremos um breve relato histórico da evolução dos computadores por meio de uma linha do 

tempo, compreendidaentre os anos de 1943 até os dias atuais. Vamos poder comparar as medidas de 

capacidade utilizadas no armazenamento de dados, tanto no computador, quanto nos CD’s, disquetes, pen 

drives, etc., conhecer o sistema Binário, entender como transformar bases numéricas. Além disso, alguns 

gráficos e tabelas vão nortear o trabalho, dando ênfase também a disciplina de geografia, pois como 

sabemos o acesso a tecnologia de ponta não é uma realidade para todos. Uma pesquisa realizada em duas 

escolas de nosso município deixaráclaro a diferença entre escolas rurais e urbanas, o que comprova a 

exclusão social ainda existente. Portanto, pretende-se de uma maneira breve e compactada utilizar o 

processo de evolução tecnológico como maneira de integrar disciplinas escolares, tornando as aulas 

atrativas e com rico saber sábio, além disso, oportunizar a comunidade um aprendizado único e 

interessante sobre uma realidade que utilizamos, mas não conhecemos e entendemos seu processo 

evolutivo.  

 

Palavras-chave: tecnologia, interdisciplinaridade, contexto escolar. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Todos os anos as Feiras de Matemática motivam as escolas de Santa Catarina. A 

maioria dos alunos sente-se desmotivado ou incapaz para estudá-la, a lenda da 

matemática para poucos ainda paira sobre nosso espaço escolar e até mesmo na 

sociedade. O evento das Feiras procura intensificar o atrativo pela matemática de tal 

maneira que envolva a comunidade escolar, proporcionando interesse, aprendizado 

mútuo (professor-aluno-comunidade), socialização de projetos e principalmente o 

enriquecimento do conhecimento como um todo. 

No ano de 2012 fomos motivados a participar da FeiraRegional de Matemática 

promovido pela 34ª SDR de Taió (SC). Então iniciamos as escolhas de temas, 

juntamente com os alunos. A maior preocupação era escolher um tema que cativasse os 

educandos, ao mesmo tempo que tratasse de algo que eles utilizam em seu cotidiano e 

contribuísse para o aprendizado interdisciplinar.  
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O computador é um meio de trabalho, estudo, entretenimento, comunicação, etc. 

É curioso pensarmos como ele foi criado, por quem, onde, com qual finalidade, como 

funciona sua capacidade de armazenamento, enfim, o que está envolvido por trás de 

tanto avanço tecnológico. Será que quando inventado a utilidade era com a mesma 

finalidade de hoje? Por tais razões o interesse dos estudantes foi despertado. 

O presente trabalho tem por objetivo abordar de forma interdisciplinar, o 

contexto da evolução tecnológica dos computadores e seus hardwares ao longo da 

história mundial bem como explorar a importância da matemática utilizada nesse 

processo, além disso, geografia e história também foram compreendidas. 

Pretende-se de uma maneira breve e compactada utilizar o processo de evolução 

tecnológico como maneira de integrar disciplinas escolares, tornando as aulas atrativas e 

com rico conhecimento, além disso, oportunizar a comunidade um aprendizado único e 

interessante sobre uma realidade que utilizamos, mas não conhecemos e entendemos seu 

processo evolutivo e funcionamento. 

O principal objetivo do projeto é aproximar o estudante da sua realidade no 

contexto escolar e social, de tal forma que as disciplinas estudadas consigam fazer essa 

ligação com o meio externo. Atrair os olhares da população ao aprendizado não é tarefa 

fácil, porém num evento como as Feiras de Matemática temos consciência que tal 

aproximação é favorecida.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente trabalho foi aplicado pelas professoras das disciplinas de matemática 

e história em uma turma de 8º ano, de uma escola municipal de Pouso Redondo, 

contando com a colaboração de outra escola em uma pesquisa de dados. O trabalho foi 

desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, com fontes principais 

em livros e internet, além de uma pesquisa quantitativa, através de um questionário.A 

tecnologia é parte integrada em nosso cotidiano, nossos alunos utilizam o computador 

em grande escala, precisamos utilizar isto como meio educacional a favor do saber. 

Relacionando história e matemática, somos remetidos a entender a trajetória 

computacional e a atual era tecnológica, suas aplicações e como ela é desenvolvida. 

O início do projeto deu-se por meio das aulas de história, onde os alunos 

estudaram a evolução dos computadores. Nesta pesquisa a professora ressaltou os 

momentos históricos que envolviam o avanço tecnológico, dentre eles, a Guerra Fria, 

que compreendeu o período entre o fim da Segunda Guerra Mundial (1945) até a 

extinção da União Soviética (1991). A evolução das invenções do computador foram 

apresentadas por meio de uma linha do tempo, dispostos em um cartaz com as 

respectivas imagens de cada invenção. O primeiro computador foi desenvolvido no ano 

de 1946, recebeu o nome de Eniac (ElectricalNumericalIntegratorandCalculator), criado 

pelos cientistas norteamericanos John Eckert e John Mauchly para computar trajetórias 

táticas. 

Em 1956 a IBM revoluciona o mercado ao apresentar o primeiro computador a utilizar 

disco rígido magnético, se tratava de uma pilha de 15 discos de 24 polegadas, 
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com capacidade para armazenar 5 milhões de caracteres de 7 bits, o equivalente a 4,4 

MB. Já o Mouse foi criado em 1963 por um norteamericano.Os jogos para 

computadores ganharam projeção em 1972, com o "Poing", criado por NolanBushnell e 

Ted Dabney, foi instalado num console ligado a um monitor e era movido a 

moedinhas.Oprimeiro produto da Apple chegou ao público em abril de 1976, lançado na 

Califórnia. O Apple III foi lançado em maio de 1980 e permaneceu no mercado até 24 

de Abril de 1984, tinha como foco o uso corporativo.A linha do tempo contou com 

inúmeras informações, desde as relacionadas anteriormente, até os dias atuais, onde 

finalizamos apresentando os famosos Tablets, pen-drives e cartões de memória. Estes 

começaram a ser lançados em 2006, quando a Apple lançou o iPod Nano com 

capacidade de armazenamento que alcança 200 Gb. O Tablet foi anunciado em 2010, 

novamente pela Apple. 

Após a apresentação da linha do tempo, nossa pesquisa voltou-se para o 

funcionamento dos computadores, qual sua linguagem. Onde os alunos conheceramo 

sistema binário e a conversão de números na base decimal para outras bases. O 

algoritmo induz o estudante a olhar o sistema decimal como se ele tivesse sido 

inventado recentemente, e deixa um pouco mais claro o jeito como computadores e 

robôs funcionam. Computadores utilizam apenas dois algarismos, 0 e 1, para executar 

funções como: imprimir fotos, exibir vídeos, funcionamento em geral. Este sistema de 

dois algarismos é chamado de Sistema Binário ou Base dois. 

Projetistas de sistemas informáticos utilizam a base 16, chamada de 

Hexadecimal. Os símbolos utilizados são: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A(=10), B(=11), 

C(=12), D(=13), E(=14) e F(=15). Programadores e engenheiros gostam do sistema 

hexadecimal porque os números e símbolos ficam mais curtos, de tal forma que eles 

conseguem converter números binários em hexadecimais, e vice-versa, mentalmente. 

Essa transposição é feita com base na tabela a seguir. 

 
Figura 1. Tabela de conversão base 2 para base hexadecimal. 

 

Binário Hexadecimal 

0000 0 

0001 1 

0010 2 

0011 3 

0100 4 

0101 5 

0110 6 

0111 7 

1000 8 

1001 9 

1010 A 

1011 B 

1100 C 

1101 D 

1110 E 

1111 F 

 

Em Informática é muito importante considerar a capacidade de armazenamento, 

já que quando se utiliza o computador os arquivos podem ser armazenados para uso 

posterior. Evidentemente, quando se armazena algo, isto ocupa certoespaço de 

armazenamento, os dados de um computador são medidos em bits e bytes. Cada valor 
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do código binário foi denominado "bit" (binarydigit), que é a menor unidade de 

informação.Cada conjunto de 8 bits forma o byte, o qual corresponde a um caractere, 

seguindo o código binário. 

Quando falamos em bytes e grupos de bits, não estamos falando em base 10, mas 

sim em uma estrutura fundamentada no código binário, ou seja, na base 2. Assim, 

quando queremos um quilo de bytes, temos que elevar essa base a algum número 

inteiro, até conseguir atingir a milhar.Mas não há número inteiro possível que atinja 

exatamente o valor 1.000. Então, ao elevarmos a base 2 à décima potência, teremos 

1024. 

Aproveitando o momento, discutimos com os alunos sobre 

as possibilidades de armazenamento de dados que eles mesmo utilizam. Na sala de aula, 

o mais comum foi o Pen-drive e Cd-Rw, resolvemos então relacionar as medidas 

conhecidas na Figura 4 e comparar os dispositivos de armazenamentos trazidos pelos 

estudantes. Para tal utilizamos um Pen-drive de 4Gb, Cd com capacidade de 700 Mg e 

um disquete com capacidade de 1,44 Mg. Fazendo os cálculos de comparação conforme 

os dados acima, chegamos ao seguinte resultado: 1 Pen-drive  = 6 Cd´s  = 2845 

disquetes. Tais dados foram apresentados na Feira, juntamos uma caixa com os 

disquetes e colocamos ao lado do Pen-drive e dos Cd’s, ficando nítido ao público que o 

observou o quanto a tecnologia facilitou o armazenamento de dados, além de reduzir o 

espaço ocupado por estes objetos, praticidade e economia.  

Reunimos dados que forneçam informações sobre o contexto social em questão 

de acesso a tecnologias.Os dados pesquisados revelaram que o acesso a tecnologia tem 

chegado primeiro nos países desenvolvidos e que o Brasil teve muito atraso neste 

acesso.Neste momento, os alunos demonstraram interesse em conhecer sua realidade 

social e perceber como o acesso a tecnologia está ocorrendo. Então resolvemos interagir 

com outra escola do nosso município, chamaremos de escola B, localizada na área rural 

cujos alunos em sua maioria são filhos de agricultores. Os dados também foram 

coletados em nossa escola, cujos alunos moram em sua maioria no perímetro urbano e 

seus pais trabalham em empresas. Fizemos um levantamento sobre o percentual de 

alunos que possui computador em turmas do Ensino Fundamental anos finais.Na escola 

de perímetro rural (Escola B) poucos alunos possuem computador. A análise foi feita 

através de um gráfico e evidencia que apesar da tecnologia fazer parte do nosso 

cotidiano, ainda não é uma realidade de todos nem ao menos da maioria. Neste 

momento o professor de geografia utilizou de seu espaço para comentar e discutir 

acessibilidade tecnológica, distribuição de renda, classes sociais, enriquecendo o 

aprendizado dos educandos. 

Finalizamos a apresentação do projeto com uma reflexão sobre as vantagens e 

desvantagens da tecnologia, deixando claro ao público que o computador é facilitador 

desde que não deixemos de lado os bons livros e saber científico, à medida que a 

humanidade evolui em tecnologia devemos perceber o quanto cresce a desigualdade 
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social e acima de tudo saber reconhecer que tantas tecnologias veem contribuindo para a 

degradação do meio ambiente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nosso principal objetivo era motivar os discentes, despertar o interesse pelo 

aprender e acima de tudo utilizar o saber científico em seu próprio contexto. Nosso 

projeto atendeu nossas expectativas, o tema foi envolvente e eficaz, tornou as aulas 

agradáveis, onde tratamos de temas que os alunos já conhecem e utilizam em seu dia-a-

dia. Todos aprendemos, as contribuições partiram dos professores e estudantes, que com 

seus conhecimentos prévios enriqueceram a elaboração do trabalho.  

A apresentação à comunidade durante a Feira de Matemática foi muito 

satisfatória, pois com o comparativo dos disquetes e pen-drives chamamos atenção para 

a evolução tecnológica como facilitadora do nosso cotidiano. Muitas pessoas de 

gerações mais jovens nem mesmo conheciam um disquete, foi prazeroso poder 

contribuir historicamente. Cremos que entender o funcionamento do computador foi o 

principal atrativo do estande, pois todos utilizamos essas máquinas e não nos 

imaginamos sem elas, porém nem sabemos como pode conter tantas facilidades e de que 

forma ela evoluiu.  

Finalmente concluímos que a interdisciplinaridade é possível, a união de 

matemática, história e geografia só aumentou a qualidade do projeto. Os alunos 

envolveram-se com o mesmo nas mais variadas formas, podendo contribuir para seu 

aprendizado escolar baseando-se em algo que eles consideram importante em seu 

contexto. Neste caso a aprendizagem foi significativa, pois como define Ausubel, a 

aprendizagem ocorre quando o aprendiz relaciona as novas informações com seus 

subsunçores, ou seja, o saber sábio está correlacionado com o conhecimento prévio do 

estudante. O sucesso do projeto consistiu em utilizar a prática dos estudantes com a 

teoria, correlacionando cotidiano com saber científico. 

 

CONCLUSÕES 
 

Relacionar o cotidiano com os conteúdos escolares nem sempre é tarefa simples. 

Nosso desafio enquanto educadores é dar significado ao que ensinamos em nossas 

aulas, tornando o aluno capaz de interagir com o saber sábio e contribuir com seus 

conhecimentos prévios, esta era a principal preocupação em nosso projeto, valorização 

do conhecimento prévio dos estudantes. Entendemos que os objetivos foram 

alcançados, uma vez que motivamos os estudantes a estudar um tema relacionado 

diretamente com seu dia-a-dia, o uso do computador.  

Segundo Mortimer (2000, p. 36), a aprendizagem se dá através do ativo 

envolvimento do aprendiz na construção do conhecimento, as ideias prévias dos 

estudantes desempenham um papel fundamental no processo de aprendizagem, já que 

essa, só é possível a partir do que o aluno já conhece. Portanto nosso trabalho 
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caracteriza uma aprendizagem significativa, levando em consideração o conhecimento, 

interesse e contexto de nossos alunos. 

A interdisciplinaridade aumentou o nível de aprendizado mútuo, onde professor-

aluno puderam partilhar dos mesmos ideais com diferentes pontos de vista. O projeto 

contemplou de forma compacta a evolução dos computadores, deixou evidente que sua 

função inicial era apenas contribuir para a Guerra Fria, já hoje tornou-se item 

indispensável em nossas vidas. A desigualdade em acessibilidade foi ressaltada, com a 

pesquisa em nosso município evidenciamos a diferença entre as escolas urbanas e 

rurais, contribuindo para a percepção de que as facilidades tecnológicas ainda não estão 

ao alcance de todos.  

A comunidade serviu de base de análise para a eficácia do projeto. Durante a 

apresentação deste, percebemos que o tema desperta curiosidade das mais variadas 

idades, possibilitou-os conhecer como funciona um mecanismo que eles utilizam todos 

os dias, além disso a linha do tempo enriqueceu a socialização do saber, já que muitos 

visitantes lembravam das épocas explicadas e dos inventos apresentados, podendo assim 

contribuir com suas memórias.Nosso trabalho contemplou uma educação matemática 

transformadora, envolvendo o aluno de tal modo que o fez relacionar seu contexto com 

o saber adquirido no ambiente escolar, respeitando individualidades e culturas. 
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RESUMO:O futebol é considerado hoje o mais difundido dos esportes, é o jogo coletivo mais 

praticado no mundo, transformou-se no esporte nacional e representa o Brasil e os brasileiros em todas as 

circunstâncias. As representações sociais veiculadas através do futebol (jogos, lazer, esporte) podem, 

portanto, ser tema de estudo na escola, já que todos os olhares se voltam para a dinâmica dos jogos e a 

união dos povos. Desse modo, abordar a temático futebol torna-se uma alternativa para o 

desenvolvimento de atividades diversificadas e interdisciplinares que visem à reflexão sobre as ideias 

evalores culturais. Esse projeto teve como objetivo a associação de todas as disciplinas do currículo no 

reconhecimento do futebol como um esporte que integra aspectos sociais, políticos, econômicos e 

culturais; incentivar a participação dos alunos na prática de esportes como meio de interação social; 

discutir as mudanças ocorridas no futebol nos últimos anos; analisar a importância que os brasileiros dão 

ao futebol; desenvolver conteúdos matemáticos de uma maneira mais prazerosa. Sendo a turma Correção 

de Fluxo, que possui apenas quatro disciplinas (Matemática, Língua portuguesa, Artes e Ed. Física) pode-

se integrar os conteúdos da outras disciplinas no currículo do projeto. A matemática foi a disciplina 

principal, na qual foi possível  inserir os conteúdos básicos para a turma: geometria (cálculo de área e 

perímetro nos campos de futebol); estatística (tabelas, gráficos de colunas e barras, pictogramas dos times 

de preferência dos alunos, Campeonato Catarinense); operações Fundamentais (números inteiros e 

Racionais); Sistema de Medidas (Medidas de Massa, tempo no jantar realizado para família após um 

amistoso, medida da bola, tempo de cada jogo); conversão de Euros em reais nos salários dos jogadores, 

programação da viagem a Florianópolis (valor da passagem, tempo da viagem)realizado aos estádios do 

Figueirense e Avaí.Pode-se concluir que o projeto não só trouxe ânimo de voltar a estudar para os alunos 

fora da série- idade, mas também mostrou a importância do trabalho coletivo englobando todos os fatores 

voltados as regras do futebol. Aprender e ensinarpodem ser ainda mais prazerosos se realizado de maneira 

objetiva e vinculada a realidade do aluno. 

 

Palavras-chave: números, coletivo, futebol. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A 8ª série correção de fluxo foi um projeto desenvolvido pelo Governo do 

Estado de SC com o intuito de corrigir a série-idade de alunos com mais de quatorze 

(14) anos que ainda estavam no Ensino Fundamental. De acordo com dados do INEP, 

em todo o Estado, 16% dos estudantes estavam fora da série-idade (BITELLBRUN, 

2013). Mesmo estando abaixo da média nacional que é de 34%, ainda assim 

representam 40 mil estudantes que reprovaram várias vezes e tinham interesse em 

continuar os estudos. Conforme Projeto Político Pedagógico, a EEB Dr. Hermann 

Blumenau de Trombudo Central, a princípio, disponibilizou matrículas para uma turma 
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de correção de fluxo. Como o índice de alunos fora da série idade era muito grande viu-

se a necessidade de desdobro já que a turma havia totalizado 50 alunos. A oportunidade 

também foi oferecida aos alunos da rede municipal que estavam na mesma situação. A 

turma com cinquenta (50) alunos, sendo quarenta e três (43) meninos e sete (7) meninas 

precisava de um trabalho diferente e motivador para garantir o sucesso e sua 

permanência na sala de aula. O histórico dos mesmos era de repetência, abandono 

escolar, necessidade de auxiliar a família financeiramente além de problemas sociais e 

de convívio escolar. Sendo a maioria desses alunos acompanhados por Assistentes 

Sociais e Conselho Tutelar. No projeto os alunos teriam apenas quatro (4) disciplinas: 

Matemática (10 aulas), Português (10 aulas), Educação Física (2 aulas) e Artes (3 

aulas). Sabendo-se que Português e Matemática são duas disciplinas consideradas 

difíceis pelos alunos, chegou-se a um impasse de como tornar o ano letivo mais 

prazeroso, rentável e motivador. Em anos anteriores a maioria dos alunos vinha com 

apenas uma bola na mochila e nos dias de Educação Física, tendo pouca assiduidade nos 

demais dias e aulas. Os docentes resolveram então trabalhar em forma de projetos 

interdisciplinares tendo em cada bimestre uma disciplina titular. O projeto “Matemática 

entra em Campo” foi desenvolvido no 1° bimestre associado às regras do futebol 

voltado a área da matemática de forma interdisciplinar com Português, Artes e 

Educação Física. Os alunos passaram a relacionar teoria a prática e vice-versa. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

No primeiro momento os alunos foram levados a um campo para se socializarem 

e aprenderem a importância do coletivo. Puderam observar detalhadamente o tamanho e 

o formato do campo. Começou-se a verificar qual seria a melhor maneira de medi-lo. Os 

alunos sugeriram a utilização de vários instrumentos de medida (fita métrica, metro de 

carpinteiro e trena). Tais instrumentos já conhecidos, mas não empregados pelos 

mesmos. Como o campo era de grande extensão, concluiu- se que a melhor ferramenta 

era a trena. Com as medidas já em sala, foi possível trabalhar transformações de 

medidas de comprimento, cálculo de perímetro e área.  

Com base nesses cálculos os alunos construíram uma maquete, podendo nela 

melhor visualizar as figuras geométricas planas. Puderam fazer comparações com outras 

quadras esportivas (vôlei, futsal, basquete). Foi possível também descobrir o espaço que 

cada jogador de meio dominava em campo e a área que o goleiro terá de defender. Nas 

aulas de Educação Física os alunos aprendiam as jogadas táticas e nas aulas de 

Matemática descobriam as figuras geométricas formadas pelas mesmas. Em seguida 

calculavam o perímetro, área e ângulos.  

Falar de futebol sem falar da bola é impossível! Estudou-se então a sua 

evolução, especialmente no tocante a sua fabricação mediante novas tecnologias. Os 

alunos já familiarizados com as figuras geométricas identificaram na bola ainda: 

hexágonos e pentágonos (calcularam suas quantidades e o valor de seus ângulos). 

Comparada com bolas de outras modalidades, foi possível trabalhar medidas de massa, 

circunferência e figuras geométricas não planas. Após todo esse estudo os alunos 

confeccionaram sua própria bola.  
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Depois de aprender sobre campo, bola e jogadas, chegou-se no momento tão 

esperado pelos alunos: falar do time de sua preferência. Realizou- se uma pesquisa entre 

eles. Com os dados coletados, confeccionou-se a tabela e partiu-se então para a 

construção de gráficos (barras e colunas). Ao analisar esses dados, percebeu- se que 

nenhum aluno torcia por times catarinenses. Após discussões, para incentivá-los, foi 

sugerido pelos professores uma visita aos Estádios do Figueirense e Avaí em 

Florianópolis. Observou-se que para realizar a viagem era necessário transporte e 

alimentação.  

Novamente recorreu-se a Matemática. O transporte era cobrado por quilômetro 

rodado. Com mapa em mãos e utilizando a escala, calculou-se o menor trajeto, já que da 

cidade de partida até Florianópolis havia duas possibilidades. Após cálculo do valor do 

transporte, verificou-se o valor em reais de quanto cada aluno teria de pagar, valores de 

combustíveis, operações administrativas e gastos salariais. Constatando-se o custo da 

quilometragem, feita por hora rodada, além disso, foi possível determinar o horário de 

chegada ao destino e velocidade média, podendo assim organizar as atividades 

propostas para o dia. 

De volta à sala de aula não se conseguiu torcedores para os times, mas sim um 

interesse em acompanhar o Campeonato Catarinense que ocorria naquele período. Com 

informações (tabela de classificação) coletadas dos jornais, trabalharam-se os Números 

Inteiros com o saldo de gols pós e contra com construção de gráficos de colunas e barras 

duplas. Depois de entrevistas com jogadores profissionais, despertou a curiosidade nos 

alunos em saber se os mesmos jogavam por amor ao time ou por valores salariais. Após 

pesquisas, constatou-se que a maioria dos jogadores eram remunerados com moeda 

estrangeira, por isso houve a necessidade de trabalhar sistema monetário brasileiro, 

convertendo os salários dos mesmos em reais e em quantidade de salários- mínimos 

para um melhor entendimento. Puderam também comparar o salário dos jogadores com 

outras profissões inclusive de seus familiares com quem até então não tinham um 

relacionamento tão próximo.  

Como um dos maiores problemas entre esses alunos era a carência familiar, pois 

a maioria dos mesmos provinha de famílias com pais separados, pensou-se em um 

amistoso para trazer os pais à escola, já que tinham convivência diária apenas com as 

mães. Em sala de aula, partiu-se para a organização do evento, pois sendo duas turmas 

deduziu-se também a formação de dois times de pais. Com esses dados os alunos 

puderam montar as possibilidades de finais dos jogos, e concluída, arriscaram um 

palpite do resultado final do amistoso. Através de medidas de tempo estipularam o 

horário de início e o tempo que cada time teria para jogar. O horário deveria ser 

rigidamente cumprido, pois no final do amistoso seria feito um jantar para resgatar o 

vínculo familiar.  

Novamente a Matemática deixou a teoria para entrar em prática, foi necessário 

fazer um levantamento do número de pessoas que viriam e escolher um cardápio e 

calcular a despesa com a compra dos ingredientes para seu preparo (medidas de volume, 

massa, razão e proporção). Como o cálculo foi preciso, não houve desperdício nem falta 

de alimentos no jantar, demonstrando a evolução no raciocínio matemático.  

 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  
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Depois de três meses ao término do projeto, pode-se constatar que mesmo os 

alunos não terem aprendido todos os conteúdos necessários para uma turma de 8ª série, 

muitos avanços e conquistas foram obtidos. Muitos desses nem sequer apresentavam 

um trabalho em público e queriam desistir de estudar já que sua perspectiva futura era 

mínima. Os alunos perceberam que estudar Matemática não era tão complicado quanto 

eles imaginavam e suas aplicações na vida habitual. A partir do momento em que ela 

passou a fazer parte do seu cotidiano constataram a sua importância e sua necessidade. 

Como no futebol há craques, com esse projeto, verificaram-se também craques na 

Matemática, tornando assim a disciplina mais odiada em mais prazerosa. Ensinar 

Matemática de maneira nada maçante e tradicional mostra ao profissional da área que é 

possível obter bons resultados na aprendizagem. O projeto além do êxito no âmbito 

educacional, tevetambém no social. De fato, sua participação no projeto repercutiu 

diretamente em seu comportamento, de modo que, alunos antes assíduos frequentadores 

do Conselho Tutelar, Ministério Público, CRAS e GERED, agora se mostravam 

comprometidos com a escola e o bom convívio social.Os pais, que nunca compareciam 

na escola, agora se faziam presentes e participavam ativamente da vida escolar de seus 

filhos. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Alunos antes indisciplinados que viviam pelos corredores da escola ou “matando 

aula”, agora assistiam assiduamente às aulas para não perderem nenhuma vantagem que 

esse projeto lhes proporcionou. Para que o projeto alcançasse o resultado esperado, os 

quatro professores, também tiveram de trabalhar de forma unida! Aprendia-se 

Matemática nas aulas de Português, Artes e Educação Física sempre inter-relacionado 

com o conteúdo ministrado dentro do projeto. Desde o início os professores sabiam que 

as dificuldades seriam imensas, mas mesmo antes do ano letivo iniciar, os mesmos se 

propuseram a enfrentar mais este desafio e fazer a diferença na vida desses alunos. 

O ano letivo foi extremamente proveitoso e exaustivo, pois quando se quer 

alcançar algum objetivo indiferente da clientela abrangida, a dedicação vai além do que 

se espera. É necessário dosar pulso firme com carinho. Entrar na sala de aula disposto a 

enfrentar fracassos com ideias que não deram certo e em seguida partir para outras até 

elas funcionarem. O trabalho coletivo superou as expectativas!  

A turma, os pais e os professores passaram a ser uma família! É gratificante 

olhar para trás e saber que todos foram para o Ensino Médio, talvez não com todo 

conteúdo curricular tradicional necessário e vencido, mas ter certeza que todos eles 

perceberam que são capazes se der o melhor de si!  

Os pais compreenderam que precisam estar presentes na vida escolar de seus 

filhos, até mais do que quando eles ainda eram crianças e os professores constataram 

que é preciso uma visão muito além da sala de aula e se sujeitar a novos desafios todos 

os dias! 
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RESUMO: A utilização da modelagem matemática permite a generalização de conceitos matemáticos 

que envolvem situações do cotidiano. A construção desses modelos permite que a compreensão da 

matemática ocorra de uma maneira mais simples e dinâmica. Utilizando-se a Escala Cuisenaire, foi 

possível criar modelos matemáticos que objetivavam a generalização de diversos conceitos. Além da 

construção dos conceitos, foram trabalhadas também a construção do material concreto à partir de 

materiais alternativos. A metodologia utilizada nessa pesquisa tinha por objetivo explorar as 

possibilidades que a modelagem fornecia para a construção de modelos a partir do referido material. A 

aplicação dos modelos construídos demonstrou que, ao utilizarmos juntos, os materiais concretos e a 

modelagem proporcionam uma melhora na compreensão dos conceitos matemáticos.  

Palavras-chave: modelagem matemática; material alternativo; escala Cuisenaire. 

 

INTRODUÇÃO 

Em algumas situações do mundo real podem-se apresentar problemas que requeiram 

soluções e decisões provenientes da Matemática. Seja qual for o caso, a resolução de um 

problema, em geral quando quantificado, requer uma formulação matemática detalhada, 

um verdadeiro Modelo Matemático. 

Embora, expressem suas dificuldades para tal, alguns autores definem Modelo 

Matemático como:  

Um conjunto de símbolos e relações matemáticas que traduz de alguma forma, um 

fenômeno em questão ou um problema de situação real. (BIEMBENGUT; HEIN, 2000, 

p. 12); 

Modelo matemático de um fenômeno é um conjunto de símbolos e relações 

matemáticas que traduzem de alguma forma o objeto estudado. (BASSANEZI, 2002, p. 

20);  

Neste sentido, o Modelo Matemático consiste em ter uma linguagem concisa que 

expresse nossas ideias de maneira clara e sem ambiguidade. Nosso objetivo foi 

desenvolver três modelos matemáticos que viessem a solucionar problemas 

matemáticos envolvidos no cotidiano escolar nas aulas de matemática das séries iniciais 

e finais do ensino Fundamental. Entretanto, o tipo de Modelo que foi construído 

dependeu da situação analisada, das variáveis selecionadas e dos recursos disponíveis. 
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A operacionalização dos Modelos Matemáticos passou por um processo 

denominado Modelagem Matemática: que sistematiza situações e culmina com a 

solução efetiva do problema real, não pela simples resolução formal de um problema 

artificial. Os modelos desenvolvidos foram: Modelo Matemático Relacionando a 

Função do 1º Grau com Volume de Água. Modelo Matemático fazendo a relação do 

Excesso de Peso nas Mochilas Escolares no que tange a saúde dos estudantes. E um 

terceiro Modelo Matemático visando a utilização da Escala Cuisinaire, que foi objeto 

da pesquisa originando o problema de pesquisa: Como expressar operações matemáticas 

com material concreto (Escala  Cuisenaire)? 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento dos modelos matemáticos deu-se após uma análise de 

problemas do cotidiano escolar. Cada um dos modelos desenvolvidos teve por objetivo 

a solução e generalização do conceito matemático que envolve um determinado 

problema. 

O foco principal do presente trabalho é a modelagem matemática utilizando-se a 

Escala Cuisenaire. Objetivando relacionar conteúdos desenvolvidos nas aulas de 

matemática no Ensino Fundamental com os recursos didáticos que o material oferece. 

 Esse material foi criado pelo professor belga Georges Hottelet Cuisenaire. Essa 

escala consiste em barras de madeira em forma de prisma quadrangular, com altura que 

varia entre 1 cm à 10 cm. Cada prisma possui uma cor diferente que representa o 

número correspondente a sua altura.       

 Por meio de experimentações, foi possível criar modelos que proporcionaram 

uma melhora no entendimento de conceitos matemáticos, como por exemplo, a adição, 

subtração, divisão, também trabalhando-se o conceito de frações, equivalência e 

operações com frações . Também foi possível trabalhar-se as combinações, com o 

intuito de formar as “famílias” de cada peça do material. 

Os materiais utilizados nos referidos experimentos estavam disponíveis no 

Laboratório de Matemática junto ao IFC – Campus Sombrio-SC. No entanto, é possível 

sua construção de modo artesanal, utilizando materiais alternativos, como por exemplo, 

EVA, palitos de picolé, entre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos ao final da pesquisa apontaram que a Modelagem 

Matemática utilizando a Escala Cuisenaire permitiu uma maior compreensão dos 

conceitos matemáticos, pois os conteúdos surgiram naturalmente em concomitância 

com a compreensão e análise dos problemas em estudo. No processo de reflexão é que 
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ocorreu a construção de hipóteses, a pesquisa e a inserção da Matemática em diferentes 

contextos e significações. Problemas do cotidiano transformaram-se  em problemas 

matemáticos intermediados pela investigação, ação e validação do Modelo Matemático 

desenvolvido. 

 

CONCLUSÕES 

Ao finalizar-se a pesquisa, foi possível estabelecer-se um Modelo Matemático 

que demonstra a utilização da Escala Cuisenaire para solucionar situações do cotidiano. 

Com base nessa comprovação, foi possível perceber que a utilização de material 

concreto juntamente com a Modelagem Matemática proporciona aos alunos uma melhor 

compreensão de conceitos matemáticos. 

 Dentro das tendências em Educação Matemática, a Modelagem Matemática se 

destaca por mostrar que modelando-se situações cotidianas, além de uma melhor 

compreensão de conceitos matemáticos, também permite que as pessoas compreendam 

os motivos que levam a elas. 
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RESUMO: Os adolescentes começam a consumir bebida alcoólica cada vez mais cedo. Uma das 
situações mais agravante, é que o álcool pode causar  vários danos à saúde. Ciente da realidade dessa 
prática e as consequências desastrosas que traz a sociedade, torna-se fundamental e necessário promover 
ações que valorizem a autoestima dos adolescentes, mantendo-os ocupados com atividades saudáveis, 
enriquecedoras e atraentes para não abrir portas para o álcool. A escola tem um papel fundamental no 
desenvolvimento do adolescente, portanto, ela tem a responsabilidade da prevenção. Partindo desse 
pressuposto, percebemos a necessidade de desenvolver projetos contextualizando os problemas. Estes são 
desenvolvidos com o firme propósito incentivar a reflexão sobre a prevenção ao uso do álcool. Para tanto, 
os alunos da 8ª série da EEB. Prefeito Frederico Probst, realizou uma pesquisa com o intuito de levantar 
informações. Através dos dados levantados, tornou-se possível traçar estratégias que aprimorassem os 
trabalhos sócios educativos e programas de prevenção. Portanto, acredita-se que o estudo ofereceu 
subsídios valiosos para maior compreensão e visibilidade do problema, abordando os transtornos que ele 
causa, concluindo que é necessário ofertar serviços de atenção integral e orientar a possibilidade de ações 
que fortaleçam o processo de enfrentamento do problema.  

Palavras Chave: Álcool.  Adolescente.  Escola.  Sociedade.  

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho tem o firme propósito de despertar a reflexão sobre o valor e a 

beleza da vida, evitando atitudes que a violentam, fortalecendo, dessa forma, aquelas 

que a promovem e valorizam. As atividades apresentadas no trabalho foram realizadas 

nas aulas de matemática. Procuramos em sala de aula, transformaram ações em situação 

problema.  

Deste surgiram às ideias para passar as situações vividas em conteúdo 

matemático. E dentro deste contexto, o trabalho desenvolvido tornou o estudo da 

matemática bem mais interessante e atraente, todos os alunos se envolveram e 

dedicaram-se espontaneamente na elaboração dos trabalhos e na realização das 

atividades. 

 

METODOLOGIA 

O projeto caracteriza-se como um trabalho de pesquisa. Esta foi realizada na 

Escola de Educação Básica Prefeito Frederico Probst localizado na localidade de Rio 

Antinhas, município de Petrolândia do Estado de Santa Catarina. Observando o 

comportamento dos jovens e adolescentes, onde se percebeu principalmente através de 

conversas informais entre colegas, sobre o uso de bebidas alcoólicas. Referem-se ao 

álcool como uma atitude normal na roda de amigos.  

O primeiro passo, foi a realização de estudos a fontes bibliográficas 

disponíveis, tais como, livros, jornais, revistas, sites, buscando informações sobre o seu 

surgimento, quais os fatores que levam ao seu uso, as suas consequências na sociedade 
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e no organismo, leis relacionadas a prevenção e combate, como o álcool. Como técnica 

de coleta de dados foi utilizada a entrevista. Esta consiste na elaboração de um 

questionário, subsídio importante que contribuiu para obter informações pertinentes ao 

trabalho. A aplicação desse questionário junto aos adolescentes estudantes com faixa 

etária de 11 a 18 anos apresentou dados sobre o uso do álcool, bem como o 

conhecimento que existe entre estes, bem como, as causas e efeitos causados pelo 

álcool. 

Sendo assim, iniciamos a organização dos dados, o que nos conduziu para a 

organização das ideias, a fim de que as informações correspondessem ao objetivo do 

estudo. Após ordenação e classificação dos dados, procedemos à etapa final, elaboração 

de problemas. As questões foram elaboradas segundo o resultado da pesquisa. Partindo 

desse pressuposto, através do projeto em parceria com outros profissionais da escola 

que se propôs a trabalhar juntos, e por isso desenvolvem projetos contextualizando, os 

problemas enfrentados pela nossa sociedade. 

Segue alguns projetos que são desenvolvidos na escola com o firme propósito 

de realizar atividades que incentivam, a reflexão sobre a prevenção ao uso do álcool, 

afirmando a vida como prioridade absoluta e a qualidade de vida como um direito a ser 

escolhido e construído pelo adolescente. - Dia Recreativo e Esportivo; - Gincana 

Cultural; - Acampamento Escolar; -Tarde de Lazer Cultural; - Participação em Vários 

Festivais e Mostras de Dança; - Participação das Olimpíadas Esportiva Escolar;-   

Seminário Escolar de Prevenção ( drogas e consumo de álcool),onde são apresentados 

diversos trabalhos realizados durante o projeto entre eles apresentação de teatro, 

apresentação de poesias, slides, depoimentos e palestra para a comunidade. - Palestras 

com alunos e pais sobre bebidas alcoólicas. 

 

RESULTADOS 

A pesquisa foi realizada, com o intuito de levantar informações para facilitar e 

melhorar a aplicação dos conteúdos matemáticos. Com as informações e a pesquisa 

concluída, pode-se iniciar a transformação de situações reais do cotidiano dos alunos 

relacionadas ao álcool, em problemas matemáticos.  Da mesma forma, observa-se os 

dados levantados, torna-se possível traçar estratégias que aprimorem os trabalhos sócios 

educativos e programas de prevenção. 

No entanto, o resultado deste trabalho despertou o interesse de professores, 

alunos e pais, todos de alguma forma, querem contribuir no combate a este problema 

que tem trazido tantos transtornos para a nossa sociedade, uma vez que foram 

levantados dados importantes no que diz respeito ao uso do álcool na  vida das nossas 

crianças e adolescentes. 

 

CONCLUSÃO 

 A intenção de desenvolver o projeto foi criar estratégias que se 

desenvolvessem atividades motivadoras e facilitadoras da resolução de problemas 

concretos. Introduziram-se conceitos e práticas a partir dos conhecimentos dos alunos, 

motivando-os a novas aprendizagens, fomentando a participação ativa, estimulando a 

curiosidade dos mesmos, de modo a gerarem-se novas aprendizagens, para que ela 

desempenhe um papel ativo na sua aprendizagem através do desenvolvimento das suas 
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capacidades, permitindo-lhes uma melhor compreensão e consolidação ativa de 

conhecimentos. Portanto, acredita-se que o estudo ofereceu subsídios valiosos para 

maior compreensão e visibilidade desse tão discutido problema ao abordar os 

transtornos que ele causa a todos, concluindo que é necessário ofertar serviços de 

atenção integral para os envolvidos e orientar a possibilidade de ações que fortaleçam o 

processo de enfrentamento. 
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RESUMO: Brincar é fundamental na Educação Infantil, porque brincando a criança expressa 

necessidades e desenvolve potencialidades. O desafio contido nas situações lúdicas provoca o 

pensamento, exercitando habilidades e leva a criança a ter noções matemáticas. Com base nessa 

perspectiva, objetivou-se desenvolver neste projeto, habilidades matemáticas de resolução de problemas a 

partir da interpretação da história Alice no país das maravilhas de Lewis Carroll. Sabe-se que propor a 

resolução de problemas na Educação Infantil é remeter as crianças a um espaço de novas ideias, de 

raciocínio e colocações, investigando o saber adquirido dentro da sala de aula e ampliando a confiança em 

suas capacidades de aprendizagem. É um momento para desenvolver noções, procedimentos e atitudes 

frente ao conhecimento matemático. Portanto a turma do Jardim de Infância, do Centro Educacional 

Daniel Maschio, com 21 alunos de 4 a 6 anos de idade, mostrou-se muito animada em construir 

atividades e jogos que possibilitaram questionamentos e investigações, ou seja, a problematização das 

situações vivenciadas. A metodologia para a construção de conceitos matemáticos ocorreu primeiramente 

com a identificação de personagens, reconhecimento de locais e situações apresentadas no decorrer da 

história, através da pesquisa em livros, internet e vídeo e posteriormente a distinção de características 

lúdicas para a construção de jogos, tais como: Jogo Abra a porta, por favor! Jogo O cogumelo da lagarta, 

Jogo O chapeleiro maluco, Jogo da árvore, Jogo Golfe da rainha. A resolução de problemas, realizada 

por meio de simulações e dos jogos, propiciou às crianças situações de formulação de hipóteses, 

podendo-se perceber as diferentes possibilidades de resolução, mesmo havendo regras a serem cumpridas, 

fato que tornou rico e desafiador o cumprimento e o resultado das mesmas. Concluiu-se que a Matemática 

fez-se presente em diversas atividades realizadas pelas crianças, oferecendo a elas situações que 

possibilitaram o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e a capacidade de resolver 

problemas, permitindo a compreensão e transformação da realidade. 

 
Palavras-chave: problematização, educação infantil, resolução de problemas 

 

INTRODUÇÃO 

O lúdico na Educação Infantil é essencial na rotina da criança. O desafio das 

situações vivenciadas provoca o pensamento e leva a criança a ter noções práticas de 

resoluções de problemas.  O presente trabalho se propõe a apresentar um projeto de 

Matemática com crianças da Educação Infantil a partir da resolução de problemas. E 

para tanto, objetivou-se desenvolver habilidades matemáticas de resolução de 

problemas a partir da interpretação da história Alice no país das maravilhas de Lewis 

Carroll. Esta literatura foi escolhida, justamente por apresentar situações que levam a 

personagem a questionar a própria realidade. Sabe-se que propor a resolução de 

problemas na Educação Infantil é remeter as crianças a um espaço de ideias, de 

raciocínio e colocações, a um espaço onde possam investigar o saber adquirido na sala 

de aula e a ampliar a confiança em suas capacidades de aprendizagem. Este projeto foi 

vivenciado no ano de 2012, com a turma do Jardim de Infância, composta por 21 alunos 

de 4 a 6 anos de idade, do Centro Educacional Daniel Maschio, da cidade de Rio do Sul. 

A problematização da própria realidade vivenciada entre colegas na sala de aula levou a 

turma a vários questionamentos das regras de convivência e a hipóteses da realidade 
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vivenciada pela personagem do livro de Carroll. Portanto a interpretação da literatura 

foi essencial para resolução de problemáticas apresentadas no dia a dia das crianças. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O termo problema é aqui apontado, como a situação que não se sabe como 

resolver a princípio e a expressão resolução de problemas é entendida como uma 

perspectiva metodológica a fim de desenvolver conceitos matemáticos. Escolher a 

resolução de problemas, no âmbito da Educação Infantil é ressaltar investigações, 

relações e interpretações de hipóteses da própria realidade. Pode-se ressaltar que, 

inicialmente, o principal fator para a pesquisa científica foi as relações entre as crianças 

na própria sala de aula e a construção de regras que auxiliassem no convívio escolar. 

Mas somente as regras de convívio não bastavam para desenvolver estratégias de 

resolução de problemas, foi então que abordou-se a literatura de Lewis Carroll, Alice no 

País das Maravilhas. A interpretação desta literatura levou a turma a desenvolver 

estratégias para identificar as situações vivenciadas pela personagem. Para registrar os 

locais onde a personagem Alice esteve, 5 crianças se prontificaram a organizá-las. 

O primeiro local explorado (Local 1) foi intitulado de Sala grande da porta 

pequena. Como estratégia de aprendizagem a criança utilizou o desenho livre com o 

auxílio de lápis preto, régua, pintura com tinta guache com pincel de cerdas largas. O 

segundo local (Local 2) foi intitulado de Jardim dos cogumelos onde a lagarta vivia. 

Como estratégia de aprendizagem a criança utilizou o desenho livre com lápis preto, 

pintura com lápis de cor, contorno com caneta hidrocor, recorte e colagem em papel 

cartão. O terceiro local (Local 3) foi intitulado de Clareira na floresta onde havia uma 

mesa de chá do Chapeleiro Maluco. Como estratégia de aprendizagem a criança 

utilizou o desenho livre com lápis preto, pintura com giz de cera, contorno com caneta 

hidrocor, recorte e colagem em papel cartão. O quarto local (Local 4) foi intitulado de 

Floresta do gato risonho. Como estratégia de aprendizagem a criança utilizou desenho 

livre com lápis preto, pintura com tinta guache com pincel de cerdas finas, recorte e 

colagem em papel cartão. O quinto local (Local 5) foi intitulado de Gramado de golfe 

da rainha. Como estratégia de aprendizagem a criança utilizou desenho livre de lápis 

preto, régua, pintura com tinta guache com pincel de cerdas largas, recorte e colagem 

em papel cartão. 

Observando as estratégias de ação para registrar os locais, surgiram 

questionamentos que implicavam numa resolução prática e lúdica, tais como: Alice 

poderia abrir a porta, se era maior que a mesma? Quais os lados do cogumelo Alice 

deveria comer? Mas cogumelo tem lado? Quais e quantos objetos havia na mesa de chá 

do Chapeleiro Maluco? Que espécie de árvore era aquela que o gato estava sentado? O 

que é um jogo de golfe? Como se joga?  

A resolução lúdica encontrada para alguns questionamentos, tais como 

cogumelos e espécie de árvores, culminou na pesquisa científica com o recurso de 

livros, internet e vídeo. Outros questionamentos, tais como quantidade, tamanho e cor, 

de objetos culminou na criação de jogos didáticos. Estes, construídos pelas próprias 

crianças.   
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Figura 1 – Este jogo é identificado como  Abra a porta, por favor! 

 

Para construir o jogo Abra a porta, por favor!, foram utilizados materiais, tais 

como: papel paraná, tinta guache, fita colorida, números emborrachados, mini boneca, 

mini roupas para boneca, relógio grande e chaves diversas. O objetivo do jogo é passar 

pelas quatro portas, resolvendo questões apresentadas em cada parte da casa. Porta 1, 

associar numeral e quantidade de vidros nas janelas. Enunciado: O castelo da Rainha 

está cheio de janelas, mas cada uma é diferente, portanto, coloque o número no lugar 

certo e poderás entrar pela porta. Porta 2, vestir a personagem Alice (mini boneca) 

com roupas, mas para isto deverá ser identificado as combinações que estão numeradas 

numa sequência lógica de 1 a 10. Enunciado: Alice precisa trocar de roupa para passar 

pela porta, ache a combinação perfeita, identificando a sequência correta. Porta 3, 

identificar a hora no relógio exposto com a ficha correta. Enunciado: Que horas são no 

relógio do coelho maluco? Identifique com a ficha das quantidades. Porta 4, contar as 

chaves que estão em cima da mesa e identificar a chave correta para abrir a porta. 

Enunciado: Conte quantas chaves há e ache a chave certa para abrir a porta. 

Figura 2 – Este jogo é identificado como O cogumelo da lagarta. 

 

Para construir o jogo O cogumelo da lagarta foram utilizados materiais, tais 

como: papel paraná, tinta guache, tampinhas azuis de garrafa pet, dado, números de um 

a seis colado no lado de dentro das tampinhas, doze tampinhas de garrafa pet brancas,  

doze tampinhas de garrafa pet vermelhas, lagarta de papel machê, borboletas coloridas 

de material emborrachado. O objetivo é conseguir a maior quantidade de tampinhas 

azuis. Para jogar, distribui-se as tampinhas brancas e vermelhas no cogumelo, de modo 

que o numeral fique posicionado para baixo. O jogador deverá escolher um grupo de 

tampinhas: brancas ou vermelhas. Cada jogador deverá jogar o dado duas vezes 

(alternadamente) e retirar do cogumelo o número de peças correspondente, sem virá-las. 

Após realizarem as suas jogadas, deverão virar as tampinhas brancas e vermelhas e cada 

jogador soma os números encontrados, utilizando as tampinhas azuis. Vence o jogo, o 

jogador que tiver a maior quantidade de tampinhas azuis, tendo como prêmio uma 

borboleta.  
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Figura 3 – Este jogo é identificado como O chapeleiro maluco. 

 

Para construir o jogo O chapeleiro maluco foram utilizados materiais, tais como: 

papelão, feltro vermelho, cartolina, 2 argolas, 10 círculos com marcas de quantidades, 

10 desenhos impressos de objetos de cozinha colados em cartolina com numeral. O 

objetivo é reconhecer e associar o numeral com a quantidade. O modo de jogar é tentar 

unir as argolas com o numeral e a quantidade correspondente. Poderá ser jogado por um 

jogador.  

Figura 4 – Este jogo é identificado como Jogo da árvore. 

 

Para construir o Jogo da árvore foram utilizados materiais, tais como: 2 tubos de 

papelão, copa da árvore de cartolina, 12 bolas de isopor cortadas ao meio e pintadas cor 

laranja, 12 bolas de isopor cortadas ao meio e pintadas de vermelho, velcro e dado. O 

objetivo é colocar na árvore a maior quantidade de frutas. O modo de jogar é: Formar 2 

equipes. Cada equipe joga 3 vezes e coloca na árvore a quantidade de frutas 

correspondente ao numeral lançado no dado. Vence o jogo, a equipe que colocar a 

maior quantidade de frutas na sua árvore.  

Figura 5 – Este jogo é identificado como Golfe da rainha. 

 

Para construir o jogo Golfe da rainha foram utilizados materiais, tais como: 

quadro de feltro, taco, bola de borracha, personagens decorativas de papel machê, 

tampinhas coloridas, números emborrachados. O objetivo é acertar o buraco de golfe e 

somar as quantidades. O modo de jogar acontecerá de forma que cada jogador (não há 

limites de jogadores) deverá utilizar o taco de golfe e acertar o buraco. No caso de 

acerto, o jogador ganhará 10 tampinhas. No caso de acertar fora do buraco, haverá um 

numeral (2 – 3 – 4 - 5) que identificará a quantidade de tampinhas que o jogador 

ganhará. Cada jogador poderá utilizar o taco 3 vezes, alternadamente.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas atividades vivenciadas, pode-se observar que, o reconhecimento das 

situações da personagem Alice (em que local estava, de que forma se comportava, 

quando e como agia quando encontrava outro determinado personagem) auxiliou as 

crianças a se organizarem no tempo e no espaço. Verificou-se que à medida que 

registravam as situações vivenciadas pela personagem, a resolução de problemas 

práticos se fazia presente, tanto na escolha da cor, no traço do desenho, no tamanho e na 

forma de cada objeto simbolizado no desenho livre.  Esta atividade de registro das ações 

de Alice e os locais onde esteve, auxiliou as crianças na organização de jogos lúdicos. 

Estes necessitaram ser construídos e vivenciados em diversas etapas, pois para as 

crianças de quatro anos havia um tempo de concentração menor em relação às crianças 

de cinco e seis anos. A resolução de problemas, realizada por meio de simulações e dos 

jogos, propiciou às crianças situações de formulação de hipóteses, podendo-se perceber 

as diferentes possibilidades de resolução, mesmo havendo regras a serem cumpridas, 

fato que tornou rico e desafiador o cumprimento e o resultado das mesmas. No jogo 

Abra a porta, por favor!, a problematização era referente às questões apresentadas em 

cada parte da casa. As crianças não tiveram dificuldade em realizá-las, e notou-se que 

este jogo possibilitou estimular procedimentos de cálculo mental, visto que a 

identificação de números e quantidades estavam presentes nas regras do mesmo. No 

jogo O cogumelo da lagarta as crianças de quatro anos demonstraram dificuldade em 

identificar quantidades altas, tais como 15, 16... porém as crianças de cinco e seis anos 

eram rápidas ao observarem o número e contarem as tampinhas para a resolução da 

problematização exposta. O jogo O chapeleiro maluco todas as crianças gostaram de 

manusear as argolas e reconheceram os números com facilidade, identificando as 

quantidades correspondentes. No Jogo da árvore, houve momentos de disputa em 

alguns períodos e a professora teve que interferir, pois as equipes não esperavam a sua 

vez de jogar e todos queriam colar as frutas na árvore. A problematização observada, foi 

de como iriam resolver tal questão observando as regras do jogo. Após alguns 

momentos de discussão, as equipes decidiram que somente uma criança iria jogar o 

dado e outra iria colar as frutas. Somente após esta resolução, notaram que poderiam 

ampliar as regras do jogo, fazendo uso da subtração referente a quantidade de frutas que 

já estavam na árvore. O resultado foi surpreendente, pois assimilaram na prática soma  

(juntar, somar) e subtração (tirar, diminuir). No jogo Golfe da rainha , observou-se que 

a problematização ocorreu quando as crianças não respeitaram o combinado de 

utilização do taco. Notou-se que enquanto não conseguiam acertar o buraco, não 

permitiam a jogada do outro jogador. Isto gerou momentos de discussão sobre as regras 

e a resolução da problemática aconteceu quando estabeleceram um juiz para observar as 

jogadas. Portanto, observando os resultados apresentados, as crianças puderam perceber 

que existem problemas que exigem um pensamento mais apurado e elaborado para a sua 

resolução, como no jogo do Golfe da rainha. Existem problemas onde há diversas 

soluções como no Jogo da árvore e existem problemas com uma alternativa somente 

como no jogo O chapeleiro maluco.  

 

CONCLUSÕES 

Pode-se observar na conclusão deste trabalho que a aplicação da estratégia 

matemática de resolução de problemas, surtiu grande efeito na sala da Pré Escola, turma 
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do Jardim. A contextualização com a literatura Alice no País das Maravilhas veio 

acrescentar novos conhecimentos matemáticos assim como o raciocínio lógico. 

Observou-se que o problema pode ser o ponto de partida para a construção do 

conhecimento (numeral x quantidade); o problema pode ser utilizado como meio para 

desenvolver a autonomia da criança (cada uma resolve de acordo com suas 

possibilidades) e o problema pode ser um desafio a fim de estimular o raciocínio lógico. 

A participação e o entusiasmo no processo de aprendizagem resultou no 

desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas e auxiliou a construção da 

compreensão da realidade em que vivem. Conclui-se que é a partir da realidade da 

criança que pode-se buscar e perceber a utilidade prática da Matemática.  
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RESUMO: Apresenta-se um relato de experiência das atividades desenvolvidas no projeto de extensão 

“Astronomia e Ufologia” que está sendo desenvolvido no Instituto Federal Catarinense (IF Catarinense) – 

Campus Rio do Sul, com os objetivos de:1) discutir concepções espontâneas de estudantes e professores 

de temas de astronomia trabalhados na educação básica e 2) propor possibilidades de ações para a 

construção de conhecimentos científicos na área. São apresentadas a metodologia de trabalho do grupo 

envolvido no projeto e ações que estão sendo realizadas. Com encontros mensais e de livre participação 

são realizadas aulas expositivas, questionamentos dirigidos e observações astronômicas onde os próprios 

participantes formulam questionamentos do tipo: a) Qual a dimensão de Júpiter e quantas são suas luas? 

b) O que são Satélites Artificiais, a que distância eles estão da superfície da Terra? c) Qual a distância da 

Terra até Saturno e por que é o único planeta do sistema solar a possuir um anel? A participação em 

programas de TV, rádio, simpósios, editais de bolsas de extensão são exemplos de resultados já obtidos. 

A disseminação dos conhecimentos científicos da área, mesmo em espaços não formais servem de 

subsídios para trabalhos a serem socializados em feiras de ciências e matemática. 

 

Palavras-chave: concepções espontâneas, cosmos, ufologia.  

 

INTRODUÇÃO 
O ensino de ciências em espaços formais ou não formais dissemina os 

conhecimentos historicamente produzidos pelas diferentes ciências, na tentativa humana 

de explicar e regular os fenômenos naturais e produzir tecnologias. 

Nos espaços formais, os estudantes esperam sanar suas dúvidas e entender as 

explicações científicas dos diferentes fenômenos. A astronomia,por exemplo, faz parte 

da curiosidade das pessoas. Entender as fases da lua, duração do dia e noite, estações do 

ano, formato da Terra e do Sistema Solar são questões que permeiam a mente humana 

desde a tenra idade. Em busca de explicações para suas próprias indagações sobre os 

fenômenos astronômicos os indivíduos formulam ideias e buscam explicações próprias. 

Estas explicações que normalmente fazem parte do senso comum são chamadas de 

concepções espontâneas e são particulares dos sujeitos. 

Como as concepções espontâneas estão longe das científicas é preciso considerá-

las no ensino, pois as mesmas geram conflitos cognitivos e podem ser bastante 

resistentes a mudanças interferindo na aprendizagem. O debate das concepções 

espontâneas de astronomia em situações de ensino pode contribuir com a construção 

dos conceitos científicos, constituindo-se em situações problematizadoras que podem 

gerar projetos socializados em feiras. O trabalho “Matemática nos Planetas do Sistema 

Solar” socializado na XXVIII Feira Catarinense de Matemática é um exemplo.  

Pesquisas na área apontam que há um padrão nas concepções em Astronomia 

entre alunos e professores de diferentes idades e países e que não condizem com a 

realidade dos fenômenos. Vejamos alguns exemplares destas pesquisas.  
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Com relação a forma e gravidade da Terra PANZERA e THOMAZ (1995) citam 

entrevistas realizadas com crianças de Nova York, Califórnia, Israel e Nepal e 

apresentam como resumo cinco categorias de concepções conforme a figura 1. 

Explicam que ocorre um “progresso conceitual” desde a noção 1 onde a Terra é plana e 

os objetos caem “para baixo” até a noção 5, onde a Terra é entendida como um corpo 

esférico, rodeada por espaço e objetos caindo em direção ao seu centro (compreensão da 

gravidade).  

 
Figura 1. Concepções sobre forma e gravidade da Terra (PANZERA e THOMAZ,1995) 

Sobre o movimento dos astros que ocasionam os dias e noites, uma concepção 

comum entre crianças de 5
a
 série é a de translação diária da Terra em torno do Sol 

(SCARINCI e PACCA, 2006). Além destas também são apontadas que a noite ocorre 

porque o Sol foi encoberto pela Lua ou pelas nuvens; as fases da Lua são explicadas por 

sombras produzidas no satélite por nuvens, planetas ou sol  e as fases são explicadas à 

partir da visibilidade na Terra. (BAXTER, 1989; SCARINCI e PACCA, 2006) 

Pesquisas também apontam concepções espontâneas dos professores que atuam 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental (EF).  

OSTERMANN e MOREIRA (1999) realizaram pesquisa com professores sobre 

as estações do ano e a maioria afirma que “quanto mais a Terra se distancia do Sol mais 

próximo estamos do inverno”, ou “próximo do Sol é verão, do outro lado é inverno”.  

 PINTO et. al. (2007) apresentam 5 categorias de concepções de professores do 

Rio de Janeiro dos anos inicias do EF sobre as estações do ano, resumidos na tabela 1, à 

partir da questão “Tente explicar, de preferência através de desenhos, como acontecem 

as estações do ano”. Tais concepções, entre outras foram consideradas no curso de curta 

duração ofertado a 108 professores intitulado “Observando o Céu/Compreendendo a 

Terra”. 

Com relação às concepções espontâneas sobre as fases da lua CAMINO (1995) 

ao entrevistar professores do Ensino Primário constatou modelos explicativos 

frequentes: 
Modelo 1 - A lua é parcialmente iluminada pelo Sol, e ao rotacionar a Terra, varia sua 

posição, variando assim as partes iluminadas e não iluminadas de sua superfície; Modelo 2 - 

A sombra da Terra é projetada na Lua; Modelo 3 - O Reflexo do Sol na Terra interfere na 

iluminação da Lua, sendo que o afastamento e aproximação da Lua também contribuem para 

o fenômeno de formação das fases da Lua. 

 

Os conteúdos de Astronomia são normalmente tratados em geografia no EF, sem 

formalismo matemático ou uma teoria física que embasa o conhecimento (SCARINCI e 

PACCA, 2006). Além disso, os resultados das pesquisas mostram que o conhecimento 

dos professores é deficitário. Então, que trabalhos na área de astronomia poderão ser 
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realizados se pautados por concepções do senso comum e não por conhecimentos 

científicos? As feiras constituem-se em espaço de divulgação científica, de apresentação 

(socialização) de concepções para a comunidade.Justifica-se assim o debate do tema em 

um seminário de avaliação das feiras. 

 
Tabela 1. Representação das categorias, exemplos e dados numéricos relativos às concepções 

dos professores sobre as estações do ano. (Pinto et.al, 2007) 

 
Classificação Exemplos N0 

respostas 

Representações gráficas. Foramfeitas associações climáticas e não com 
movimento e órbitas: os desenhos apresentaram 

apenas características de fenômenos climáticos, 

como praia no verão e boneco de neve no inverno. 

23 

Apresentaram conhecimento de  

órbita, mas não explicaram o 

processo. 

Desenharam a órbita da Terra ao redor do Sol, 

porém não identificaram o que está ocorrendo. 

 

46 

Apresentaram conhecimento de 

órbita e inclinação, sem explicar o 

processo. 

O desenho apresentou a inclinação, sem referência 

ao acontecimento.  

3 

Apresentaram conhecimento de 
órbita e inclinação, mas não 

explicaram o processo. 

Confundiram proximidade do Sol 
com inverno e verão.  

Os desenhos associaram a distância da Terra ao Sol 
com as estações.  

 

3 

Apresentaram conhecimento de 

órbita, inclinação e explicaram o 
processo.  

O desenho caracterizou todo o processo do 

movimento e seu fenômeno.  

8 

Não apresentaram respostas de 

acordo e não responderam nada. 

Algumas respostas confusas, sem identificação dos 

movimentos. 

 

25  

 

Com a finalidade de contribuir com a divulgação científica de conhecimentos na 

área de astronomia e na tentativa de suprir a carência dos conteúdos escolares, o grupo 

Astronomia e Ufologia do IF Catarinense - Campus Rio do Sul iniciou suas atividades 

após a apresentação da palestra “Ufologia e Mistérios da Humanidade” proferida pelo 

Prof. Ricardo Veiga no dia 16 de junho de 2012, durante a X Semana de Assuntos 

Especiais e 3ª Semana Acadêmica. Apoiaram a ideia da criação do grupo, constituído 

em agosto de 2012, os Profs. Gilberto Mazoco, Anderson Ko Freitag e Lauri 

Marconato. O último como principal operador do telescópio. O grupo recebeu apoio da 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Física, Profa. Angelisa Benetti Clebsh.  

Apresenta-se o trabalho com o objetivo de discutir controvérsias geradas pelas 

concepções espontâneas de estudantes e professores frente a temas de astronomia 

trabalhados na educação básica e socializar ações para a construção de conhecimentos 

científicos na área. As atividades realizadas no IF Catarinense - Campus Rio do Sul, 

apresentadas neste trabalho, podem ser consideradas pela comunidade participante do V 

Seminário Nacional de Avaliação e Gestão de Feiras de Matemática como 

possibilidades viáveis para o ensino de Astronomia.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
  Os encontros mensais ocorrem na primeira segunda-feira do mês, à noite, no 

auditório da Unidade Urbana do IFC. 
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 São desenvolvidas aulas expositivas e de discussão dirigida de assuntos afins. 

Para as observações astronômicas utiliza-se o telescópio refletor pertencente ao Campus 

de Rio do Sul. Nesta atividade é incentivada a contribuição dos participantes através de 

questionamentos, que muitas vezes nascem da própria observação, direta - a olho nú- ou 

posteriormente à utilização do instrumento óptico. Dentre as problemáticas que foram 

levantadas pelo público destacam-se: 
1) Qual a dimensão de Júpiter e quantas são suas luas? 

2) Por que a Lua apresenta sua superfície irregular, o que são as crateras e onde o 

Homem pousou quando esteve lá? 

3) O que são Asteróides, Meteoros e Meteoritos? 

4) O que são Satélites Artificiais, a que distância eles estão da superfície terrestre? 

5) O que significa OVNI ou UFO? Quais as explicações científicas para a 

existência desses objetos?  

Como projeto de extensão, desenvolve-se em espaço não formal de ensino, sendo 

a participação nos encontros livre com adesão de servidores, estudantes e comunidade 

externa, interessados em debater os temas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Como resultado das atividades junto à comunidade, o grupo já foi convidado e 

esteve presente em dois programas regionais. Em julho, na emissora de TV RBA, 

participou do programa “Toda Manhã”, onde fez uma avaliação de um objeto voador 

avistado em Rio do Sul. Na rádio Difusora, programa Aldo Pereira, no mesmo mês, 

discutiu a grandeza do Universo e aspectos conceituais da Ufologia. 

No mês de agosto de 2012 o projeto “Estudo da Evolução do Cosmos e da Vida”, 

coordenado pelo Prof. Anderson foi aprovado e concedida uma bolsa de extensão, 

preenchida pela acadêmica do Curso de Física, Monik Borghezan. 

O grupo também teve participação na XIII Feira do Conhecimento Tecnológico e 

Científico do IF Catarinense com apresentação de banner e observações como 

telescópio. A divulgação do trabalho desenvolvido no evento resultou na inclusão de 

novos participantes. Atualmente participam dos encontros mensais, 25 pessoas. 

 Foi incentivada a participação dos estudantes do Ensino Médio da instituição na 

XV Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e na VI Mostra 

Brasileira de Foguetes (evento paralelo a OBA). Os estudantes participantes receberam 

certificados, sendo que dois deles conquistaram medalhas na etapa nacional. 

Juntamente com o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Física-Licenciatura, 

o grupo elaborou e ministrou, em primeira edição a oficina “Instrumentação para o 

Ensino de Astronomia” (CLEBSCH, et. al, 2013)  no Simpósio Nacional de Ensino de 

Física – XX SNEF, realizado na USP-SP. A confecção e exploração de equipamentos 

(Geódomo e Fases da Lua) para demonstração de experimentos em situações de ensino 

permitiu difundir e desmistificar a astronomia promovendo uma aprendizagem dos 

conceitos científicos a partir da discussão das concepções espontâneas. 

 

CONCLUSÕES 
O envolvimento do público interno e externo nas atividades tem demonstrado 

que os temas de astronomia são instigantes e vêm despertando o interesse e curiosidade 

de um público bastante variado, na faixa etária de 14 a 65 anos. 
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A deficiência na formação inicial de professores e a escassez de conteúdos na 

área na educação básica conduz a elaboração de concepções espontâneas para explicar 

os diferentes fenômenos que muitas vezes diverge de conhecimentos científicos. A 

discussão apresentada pode contribuir com a qualidade dos trabalhos na área, 

apresentados em feiras e olimpíadas. A própria diversidade das concepções 

apresentados por grupos específicos podem ser objeto de estudo gerando projetos de 

investigação e produção que poderão ser socializados em feiras. 

Os encontros, oficinas, mini-cursos, observações com instrumentos ópticos, 

como os apresentados neste trabalho são exemplos de ações que poderão 

instrumentalizar os estudantes, docentes e comunidade para a aprendizagem de assuntos 

subjetivos e pouco palpáveis, como os de Astronomia, desmistificando o sendo comum 

e aproximando-os do conhecimento científico. 

Para outros trabalhos, sugere-se a exploração dos conceitos matemáticos na 

construção de modelos astronômicos como, por exemplo: geometria, trigonometria, 

medidas, escalas. 
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RESUMO: Devido ao constante crescimento da população humana, tornam-se necessárias soluções para 

amenizar os problemas causados por um crescimento populacional desordenado.  O objetivo deste 

trabalho é desenvolver cálculos de crescimento populacional, baseado nos dados anteriores do IBGE e 

também estimar a população de Rio do Sul para os próximos dez anos com base nos dados do Censo 2000 

e 2010. Desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e amplo trabalho em modelagem para 

compreender como funciona o crescimento populacional. O tema foi escolhido pela preocupação para o 

desenvolvimento de uma sociedade melhor, como condições favoráveis de sobrevivência. A necessidade 

de se pensar em um futuro quando tratamos da população de um determinado lugar se faz necessário para 

que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida, que tenham acesso a saúde, educação e trabalho.  

 

INTRODUÇÃO 
 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE se constitui no principal 

provedor de dados e informações do país, que atendem às necessidades dos mais 

diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas 

governamentais federal, estadual e municipal. 

 As informações fornecidas pelo IBGE possibilitam que as cidades, estados e o 

país conheçam sua população e o que precisam fazer para atendê-las adequadamente 

seja em educação, saúde, infraestrutura, etc. 

 Além de conhecer as pessoas as quais devem ser atendidas, os governantes 

devem prever quantas pessoas devem atender no futuro. Sendo que os dados oferecidos 

pelo IBGE são atuais e muitas vezes obras de melhoria são de longo prazo, se faz 

necessário que se estime um futuro. 

Um método confiável de prever o futuro, no caso deste trabalho, é o 

desenvolvimento de cálculos de crescimento populacional, baseado nos dados anteriores 

do IBGE (2000 e 2010). A demonstraçãode um modelo de cálculo populacional a fim 

de registrar informações precisas num período de até dez anos a partir dos dados da 

pesquisa é o foco principal da pesquisa. 

  

MATERIAL E MÉTODO 
 

O crescimento populacional é a mudança positiva do número de indivíduos de 

uma população dividida por uma unidade de tempo. O termo população pode ser 

aplicado a qualquer espécie viva, mas aqui refere-se aos humanos. 

Para o cálculo do crescimento populacional foi utilizada a famosa fórmula do 

juro composto, que permite o crescimento exponencial de um determinado valor. 

 Em um processo de modelagem, essa fórmula foi reescrita afim de melhor 

compreender o cálculo. 
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𝑃(𝑡) = 𝑃0(1 + 𝑖)𝑡  
 

 Consideramos para o cálculo𝑃(𝑡) a população após um período de 𝑡 anos, 𝑃0 a 

população inicial considerada e 𝑖 a taxa percentual de crescimento da população nos 

últimos anos. 

 Segundo o site o IBGE e as informações obtidas no Censo de 2000 e 2010, 

obtemos uma população de 51.650 para 2000 e de 61.196 habitantes em 2010. 

 O principal motivo para o crescimento da população é o baixo índice de 

mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida, imigração devido à oferta de 

trabalho pelas indústrias segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 Nesses 10 anos o aumento da população foi de 9.546 habitantes, equivalente 

à18,48%, o que dá em média um aumento de 1,85% (𝑖 = 0,0185) ao ano. 

 
51650 → 100%
9546    →   𝑥        

 

𝑥 = 18,48% 
 

 Sendo assim podemos projetar a população para 2015. De 2010 à 2015 passam 5 

anos. Se em 2010 haviam 61.196 habitantes podemos projetar uma população de: 

 

𝑃(𝑡) = 𝑃0(1 + 𝑖)𝑡  
𝑃(5) = 61.196(1 + 0,0185)5 

𝑃 5 = 61.196 1,0185 5 

𝑃 5 = 61.196 ∙ 1,0959864 

𝑃 5 ≅ 67070 
 

 Ou seja, a população estimada para 2015 é de 67.070 habitantes, um aumento de 

5.874 novas pessoas, que estarão usufruindo o que a cidade tem a oferecer. 

Projetando a população de Rio do Sul para 2020, considerando os dados de 2010 

temos: 

 

𝑃(10) = 61.196(1 + 0,0185)10  

𝑃(10) = 61.196(1,0185)10 

𝑃(10) = 61.196 ∙ 1,20118619 

𝑃 10 = 73.508 
 

 Então, a população estimada de Rio do Sul para 2020 é de 73.508, ou seja, mais 

de 12 mil novos habitantes, que estarão consumindo, produzindo lixo, circulando pelo 

trânsito, usando a educação pública e a saúde. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
Considerando que o percentual da população em idade escolar em 2020 seja o 

mesmo de 2010, 24,2% dos 12.312 novos habitantes estaria em idade escolar (0 a 14 

anos), ou seja, precisaria de 2.980 novas vagas nas escolas e creches do município. 
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 Em idade de potencial para o trabalho estariam 64% dessas pessoas, ou seja, 

precisaria de 7.880 novos postos de trabalho. 

 

CONCLUSÕES 
 

A necessidade de se pensar em um futuro quando tratamos da população de um 

determinado lugar se faz necessário para que as pessoas tenham uma boa qualidade de 

vida, que tenham acesso a saúde, educação e trabalho. 

 Como somos o futuro dessa população, devemos estar sempre preocupados com 

o que vem pela frente, pensando e agindo para melhorar a vida das pessoas envolvidas. 
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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido por um grupo de alunos da 2ª série do ensino médio do 

Colégio Dom Bosco da cidade de Rio do Sul, sob a orientação do professor de matemática. O interesse 

pelo trabalho surgiu pelo fato de pretender aprofundar o conhecimento de matemática pura através de 

demonstrações, neste caso o teorema de Laplace e as propriedades dos determinantes. Para o seu 

desenvolvimento foram realizadas pesquisas de cunho bibliográfico que possibilitaram as demonstrações 

pretendidas. Entende-se que esse trabalho tem valor social relevante no que tange o entendimento 

histórico e de origem abrindo perspectivas para modelagem matemática, já que determinantes e matrizes 

são fundamentais para muitas delas em situações que envolvem o cotidiano.  

 

Palavras-chaves: matrizes, determinantes, teorema de Laplace. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A teoria dos determinantes não foi desenvolvida por um único estudioso. O 

estudo foi feito simultaneamente pelo matemático alemão, Gottfried Leibniz (1646-

1716) e pelo matemático japonês Seki Shinsuke Kowa (1642-1708) solucionando 

problemas de eliminações (escalonamento) necessárias à resolução de um sistema de m 

equações lineares e n incógnitas No século XVII outros matemáticos contribuíram para 

o aprimoramento desse estudo, dentre eles Vandermonde e Pierre Laplace e no século 

XIX temos Cauchy e Jacobi. (BOYER, 1988). 

O estudo das matrizes, juntamente com os determinantes é de extrema 

importância para a matemática, pois é utilizado entre outras aplicações para a realização 

de modelagens matemáticas. 

Do estudo realizado em sala de aula, vimos como calcular o determinantes de 

matrizes de ordem 2 e 3 pela regra de Sarrus. Assim, sabendo da existência de um 

método mais simplificado, o teorema de Laplace, para calcular determinantes de 

matrizes de ordem maior ou igual a 2 decidimos por fazer uma pesquisa a fim de 

aprofundar o conhecimento deste teorema. 

Os objetivos do trabalho foram entender o cálculo de determinantes, saber 

utilizar suas propriedades e instigar nossas habilidades algébricas possibilitando maior 

compreensão matemática.  

Optamos por fazer um estudo bibliográfico do teorema de Laplace focando na 

sua demonstração. É necessário ressaltar que tendo o teorema pronto teve-se a 

necessidade de provar que este estava certo, por isso realizamos a demonstração do 

teorema, utilizando o método de indução. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Ao longo da pesquisa que norteou esse artigo, encontramos a definição de 

determinante para uma matriz de ordem 2. “Se A é uma matriz quadrada de ordem 2, 

calculamos seu determinante fazendo o produto dos elementos da diagonal principal 

menos o produto dos elementos da diagonal secundária.” (DANTE, 2007, p. 148).  

Apresentamos a demonstração do teorema de Laplace fazendo indução sobre n. 

1ª PARTE: 

Provemos que o teorema é válido para matrizes de ordem 2:  

 

 

 

det M = a11A11+ a12A12 

           = a11D22+ a12(-1)D11  

           = a11a22 - a12a21 

 

2ª PARTE: 

Admitamos que a propriedade seja válida para determinantes de ordem (n – 1) e 

provemos que ela também é válida apara determinantes de ordem n. 

Seja M uma matriz de ordem n > 2. Os menores complementares das entradas de 

M são determinantes de ordem (n – 1). Denotaremos por  𝐷𝑗𝑙
𝑖𝑘   o determinante da 

matriz que se obtém suprimindo de  M  das linhas  i  e  j  e as colunas  k  e  l. (SÁ, 2004) 

Fixemos a k-ésima coluna da matriz  M (1 < k ≤ n) e calculemos o número. 

C = a1kA1k + a2kA2k + a3kA3k + ... + ankAnk  

Temos: 

 

 

 

Os determinantes D1k, D2k, ..., Dnk são de ordem (n – 1). Assim, por método de 

indução podemos calcular esses determinantes por teorema de Laplace. 
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 Assim, temos: 
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A substituição de D1k, D2k, ..., Dnk na expressão  C  acarreta em: 
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Se tomarmos em  C  todas as parcelas onde a11 aparece teremos: 

 

Assim, se tomarmos somente as parcelas onde  an1  aparece teremos: 

  

Sendo assim, concluímos que: 

1121211111

1121211111

...

...

nn

nn

AaAaAaC

DaDaDaC




 

Provando o teorema de Laplace. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Provamos, com a realização deste trabalho, que o teorema de Laplace é valido 

para o cálculo de determinantes de matrizes de ordem  n > 2, sendo a melhor maneira 

para o cálculo de determinantes de matrizes de ordem  n > 3, já que para o cálculo de 

determinantes de matrizes de ordem  n = 4, podemos utilizar a Regra de Sarrus. 

Podemos concluir com a realização desse trabalho que:  

 Laplace estabelece que se pode obter o determinante de uma matriz 

efetuando a soma do produto dos elementos de uma linha ou coluna pelos 

respectivos cofatores e reduz o cálculo de um determinante de ordem n 

ao calculo de determinante de ordem  n – 1. 

 Para aplicação do teorema de Laplace convém escolher uma linha ou 

coluna da matriz com o maior número possível de zeros. 

 Muitas vezes, para calcular o determinante de uma matriz, usam-se 

simultaneamente o método de eliminação e o teorema de Laplace. 

Começa-se com o método de eliminação para obter, por exemplo, na 1ª 

coluna, apenas um elemento não nulo e aplica-se em seguida o 

desenvolvimento de Laplace ao longo dessa coluna. 

 

CONCLUSÕES 
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Com o desenvolvimento do trabalho nos possibilitou entender o que significa 

matrizes e determinantes da ótica estritamente matemática, saber utilizar as 

propriedades dos determinantes, entender e compreender melhor o teorema de Laplace 

para calculá-lo. 

Assim, pelo método de indução provamos a existência do teorema de Laplace. Os 

determinantes possuem papéis fundamentais para matemática, principalmente na 

execução de modelagens matemáticas. Outra possibilidade atingida com o estudo foi a 

de desenvolver a habilidade algébrica de trabalhar matematicamente. 

Caso esse trabalho tenha continuidade iremos desenvolver mais a questão de 

matrizes inversas e procurar entender mais sobre a demonstração do teorema de 

Laplace.  
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RESUMO: As feiras de matemática têm como um dos seus principais objetivos despertar nos alunos o 

interesse pela matemática, socializar o conhecimento alcançado pelos alunos e pelo professor em sala de 

aula, gerar um intercâmbio de experiências. Pelos trabalhos elaborados, que o professor em conjunto com 

os alunos, aprimoram a dedicação na área da pesquisa o que é de grande importância para o 

desenvolvimento da educação. No sentido de desenvolver a aprendizagem matemática é que aparecem as 

tendências em educação matemática, já que estas, de distintas maneiras despertam nos alunos o gosto pela 

matemática. Esta pesquisa teve como objetivo realizar um estudo acerca das tendências em educação 

matemática utilizadas nos mesmos, e buscar dentro deste diagnóstico os fatores que interferem alunos e 

professores na escolha das tendências utilizadas na elaboração de seus projetos. O estudo efetivado teve 

como base os resumos dos trabalhos que foram destaques no ensino médio nas feiras catarinenses de 

matemática entre os anos de 2007 e 2011. Observou-se que a tendência investigação matemática foi a de 

maior incidência nos trabalhos em todos os anos utilizados para estudo.  

Palavras – chave: feiras de matemática; socialização; aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao estudarmos a Educação Matemática no Brasil, podemos observar que esta é 

composta por diversas tendências. As quais proporcionam aos alunos uma 

aprendizagem situada dos conteúdos, e que segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio, PCN (1999), é associada “à preocupação em retirar o aluno 

da condição de espectador passivo, em produzir uma aprendizagem significativa e em 

desenvolver o conhecimento espontâneo em direção ao conhecimento abstrato.” 

Considerando a importância para a aprendizagem dos alunos e o papel inovador 

presente nas Feiras de Matemática, buscamos relacioná-las com as tendências em 

educação matemática, por meio de leituras e estudos. 

Para que esta pesquisa fosse efetivada, inicialmente realizamos uma pesquisa 

qualitativa buscando, através da análise dos resumos dos trabalhos do Ensino Médio que 

foram destaques nas feiras catarinenses de matemática entre os anos de 2007 e 2011, 

                                                           
1
 Este trabalho é resultado dos estudos realizados na disciplina de Metodologia do Ensino de 

Matemática na Educação Básica II, ministrada pela Professora Marizoli Regueira Schneider. 

ESTUDO DAS TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
1
 

UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS DO ENSINO 

MÉDIO QUE RECEBERAM DESTAQUE NA FEIRA CATARINENSE DE 

MATEMÁTICA ENTRE OS ANOS DE 2007 E 2011 
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encontrar a tendências em educação matemática mais utilizada na elaboração dos 

mesmos. Após esta etapa efetivamos uma pesquisa quantitativa, onde procuramos 

encontrar qual a tendência em educação matemática mais utilizada e posteriormente, 

uma nova pesquisa qualitativa na busca dos motivos que levaram esta tendência ser a 

mais utilizada. 

   

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho efetuamos uma pesquisa bibliográfica e 

documental. Inicialmente por meio do estudo das tendências em educação matemática e 

posteriormente, através da análise dos anais das feiras catarinenses de matemática entre 

os anos de 2007 e 2011. Os resumos dos trabalhos analisados foram somente os que 

receberam destaque, por serem estes os que aparecem em todas as publicações dos anais 

das feiras catarinenses de matemática de todos os anos estudados. Foram analisados 15 

resumos de trabalhos publicados dos anais do ano de 2007, 19 resumos de trabalhos do 

ano de 2008, 19 resumos de trabalhos do ano de 2009, 25 resumos de trabalhos do ano 

de 2010 e 15 resumos de trabalhos do ano de 2011. 

A pesquisa foi realizada de duas formas, sendo a primeira qualitativa com 

caráter exploratório fazendo emergir aspectos subjetivos. Fizemos uma pesquisa 

documental, a qual segundo Godoy busca identificar uma ou mais tendências no 

comportamento de um fenômeno.  

Para que pudéssemos fazer esta análise buscamos entender primeiramente as 

principais características de cada tendência em educação matemática. Para, assim então, 

diferenciar uma tendência da outra.  

A Etnomatemática é definida por Borba (1987) “como a matemática praticada 

por grupos culturais, como sociedades tribais, grupos de trabalho ou grupos de 

moradores”. A utilização dessa tendência ficou clara, por trazer a realidade, os 

problemas dos cotidianos dos alunos para a matemática. Considera também o 

conhecimento prévio dos alunos. 

Com relação à História da Matemática, são empregados conceitos históricos no 

desenvolvimento dos trabalhos. Segundo Pinheiro (2005), para que o educando possa 

compreender como a Matemática ajuda a modelar a realidade por ele vivenciada, 

entender, analisar e resolver os problemas nela existentes é preciso que ele também 

possa concebê-la como um conhecimento construído por essa mesma sociedade na qual 

ele atua.  

A criação de modelos matemáticos é muito aproveitada por diversos setores da 

sociedade e vem facilitar o trabalho, visto que com um modelo pré-existente, bastaria 

apenas abastecer o modelo com os dados recolhidos para se ter a resposta. Sendo que 

para Biembengut (1999, p.20) “modelo matemático é um conjunto de símbolos e 

relações matemáticas que procura traduzir, de alguma forma, um fenômeno em questão 

ou problema de situação real”. 

Na sociedade atual a busca por pessoas capazes de resolver problemas está cada 

vez mais intensa, visto que problemas novos aparecem todos os dias. Para que resolução 

de problemas seja efetiva é necessário primeiramente à compreensão do problema e 

72



                                

 

3 

 

pesquisa fazendo com que o educando, como ressalta Pinheiro (2005), possa 

desenvolver o pensamento criador.  

Um conceito muito próximo à resolução de problemas é a Investigação 

Matemática, ambas se referem a processos matemáticos complexos que envolvam 

atividades fortemente problemáticas. Sendo que a mais acentuada diferença entre as 

duas tendências é que a Resolução de Problemas parte de um problema pré-existente, 

enquanto que na Investigação Matemática o problema é formulado pelos próprios 

alunos. Segundo Ponte (2003), investigar é descobrir relações entre objetos matemáticos 

conhecidos ou entre novos objetos matemáticos, procurando identificar e comprovar as 

respectivas propriedades. 

Ainda nesta busca realizada para uma simples compreensão a respeito das 

tendências em educação matemática, nos deparamos com uma grande dúvida: a 

Matemática Crítica também pode ser considerada uma tendência em educação 

matemática? A respeito desta questão, sobre Educação Matemática Critica, Skovsmose 

(2007) defende que:  
Educação matemática crítica não é para ser entendida como um 

ramo especial da educação matemática. Não pode ser identificada com 

certa metodologia de sala de aula. Não pode ser constituída por 

currículo específico. Ao contrário, eu vejo a educação matemática 

crítica como definida em termos de algumas preocupações emergentes 

da natureza crítica da educação matemática.  

Baseados na definição deste autor e seguindo a ementa do nosso curso, 

decidimos não considerá-la como uma tendência em educação matemática. E 

fundamentados nos demais autores pudemos afirmar com veemência qual tendência em 

educação matemática cada trabalho utiliza, proporcionando assim uma visão mais ampla 

das feiras de matemática no estado de Santa Catarina, diante das mais diversas situações 

que os alunos usam de apoio para estruturarem seus trabalhos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o estudo com base no referencial teórico pesquisado, realizamos uma 

pesquisa quantitativa onde efetuamos projeções, testando assim de forma precisa a 

hipótese levantada para a pesquisa e fornecendo índices comparativos. Nas quais 

projetamos as tendências identificadas, que estão explicitadas no gráfico abaixo, de 

acordo com a frequência em que aparecem.  
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Figura 1. Frequência absoluta das tendências em Educação Matemática presentes nos trabalhos destaques 

do Ensino Médio das Feiras Catarinenses de Matemática. 2007-2011. 

Com base nos resultados obtidos pudemos observar que a investigação 

matemática é a tendência em educação matemática mais utilizada na elaboração dos 

trabalhos que foram destaques nas feiras de matemática, em todos os anos pesquisados.  

O que nos faz refletir sobre os motivos que levam alunos e professores a 

utilizarem esta tendência. Sobre esta questão levantamos duas hipóteses, sendo a 

primeira o fato da investigação matemática estar presente nas ementas dos cursos de 

matemática-licenciatura e estar presente de forma significativa nos livros didáticos 

utilizados pelos alunos do ensino médio e a segunda hipótese é desta tendência ser a 

mais utilizada por ser a melhor no sentido de fortalecer e favorecer o processo de 

ensino-aprendizagem da matemática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pudemos observar por meio desta pesquisa que a tendência que aparece com 

maior frequência em todos os anos analisados é a investigação matemática. Tendência 

esta utilizada na elaboração dos trabalhos, tendo como fator determinante o fato de que 

provavelmente seja a área mais dominada pelos professores orientadores dos trabalhos 

analisados, pois faz parte da maioria das ementas dos cursos de matemática-licenciatura 

e também dos livros didáticos utilizados pelos alunos do ensino médio.  

No decorrer das análises nos deparamos com outra possível tendência, a 

matemática crítica, que optamos por não considerar, devido ao fato de a mesma não 

estar inserida como uma tendência em educação matemática na ementa do curso de 

Matemática-Licenciatura, do qual somos discentes. 

Esta análise mostrou-se importante para que se inicie um debate, relacionando as 

tendências utilizadas nos trabalhos das feiras de matemática com as realidades da 

educação matemática presentes no dia-a-dia. Discussão esta que nos leva a perceber que 

o estudo realizado é fundamental para que possamos cada vez mais compreender uma 

maneira de melhorarmos como alunos e professores, e assim aprimorarmos a forma 

como fazemos e expomos o estudo da matemática para a sociedade.  
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RESUMO: O trabalho surgiu da curiosidade de saber sobre um material que é um dos principais 

geradores de economia da cidade de Rio do Sul: o Jeans. Conhecida como polo de Jeans, a cidade de Rio 

do Sul tem aproximadamente 54 empresas que atuam diretamente na confecção de peças Jeans, e várias 

outras que trabalham indiretamente, fazendo a parte de lavagem do jeans, costurando, vendendo no varejo 

e no atacado. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa com os alunos da sala para constatar a opinião dos 

colegas sobre vários aspectos referentes ao jeans. Os dados obtidos foram tabulados e apresentados 

através de tabelas e gráficos, que serviram de base para análise dos resultados. Frente ao exposto, buscou-

se por uma confecção de jeans a fim de conhecer o dia a dia, e os processos tanto de elaboração (criação) 

das peças, quanto de costura, customização e venda das mesmas. Optou-se por visitar uma empresa da 

região, que nos forneceu várias informações que serviram de base para a elaboração de situações-

problema, e que serviram de aporte para a criação de uma empresa fictícia. Com esta empresa, simulamos 

financiamentos imobiliários, de carros de transporte para as mercadorias e de compra do maquinário 

necessário para iniciar a empresa. Buscou-se também a parceria de outras disciplinas, tais como artes e 

geografia. A disciplina de artes contribuiu para a aplicação de uma atividade onde os alunos da sala 

deveriam formar equipes e confeccionar uma peça e roupa utilizando jeans reaproveitado. Em geografia, 

estudamos aspectos relacionados ao IDH de Rio do Sul em relação as outras cidades do Alto-vale, bem 

como a importância deste ramo de atividade para o desenvolvimento econômico da cidade. Por fim, 

elaborou-se um relatório descrevendo as atividades realizadas, e traçando as metas para o prosseguimento 

da pesquisa, dentre as quais destacamos a apresentação do projeto para sala. Pretende-se com este 

trabalho incentivar os demais colegas a prática da pesquisa e ao gosto pela Matemática.  

 
Palavras-chave: Jeans, Matemática, Pesquisa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Motivados por uma peça de roupa que faz parte do guarda-roupa de quase todas 

as pessoas, optou-se pesquisar sobre a calça Jeans. 

 Por estudarmos em Rio do Sul, vimos com frequência o surgimento, bem como 

o crescimento de diversas empresas ligadas a fabricação, modelagem, lavagem, 

customização e criação de peças a partir do jeans. 

Inicialmente fez-se uma pesquisa teórica sobre o histórico deste tema, a fim de 

descobrir quem criou este tecido e como surgiu. 

 Em seguida, elaborou-se um questionário de pesquisa a ser aplicado na sala do 

nono ano vespertino, para saber a opinião dos colegas sobre diversos aspectos 

relacionados ao tema. De posse dessas informações, decidiu-se visitar uma empresa de 

Confecção e criação de peças Jeans de Rio do Sul, a fim de dar um foco a pesquisa, já 

que o tema mostrava-se muito abrangente, tanto na parte da modelagem (cada empresa 

tem a liberdade de adotar um tamanho diferente para a numeração), quanto na parte de 

custos. 
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Coletados diversos dados nesta visita elaboraram-se situações-problema 

envolvendo a matemática.  

Depois desta etapa concluída, sentiu-se a necessidade de visitar uma empresa de 

beneficiamento de Jeans, para poder entender melhor os processos pelos quais passaram 

as peças que vimos na visita a primeira empresa. Conseguiu-se contato com uma 

empresa de beneficiamento de Jeans em Rio do Sul, e a visita trouxe mais informações 

relevantes para a pesquisa. Foram elaboradas mais situações-problema, e, com o auxílio 

da professora de Química, estudou-se alguns dos componentes químicos que faziam 

parte do processo do beneficiamento, fazendo alguns experimentos no laboratório. 

Em suma, o que pretende-se apresentar nesta pesquisa são os processos que 

envolvem desde a criação de um modelo de calça Jeans, sua confecção, beneficiamento 

e custos envolvidos, e apresentar estes dados aos colegas da escola, buscando motivar 

mais alunos a prática da pesquisa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Em 1850, Levi Strauss utilizou as sobras das lonas que produzia e fabricou 

roupas para os mineradores. Para comercializar a peça sob a marca Levi’s, Strauss 

precisava de um tecido tão resistente quanto a lona, só que mais confortável. Encontrou 

o que procurava nas roupas dos marinheiros de Gênova: uma fibra de algodão azul 

vinda da região de Nímes, na França. Mais tarde a expressão "de Nímes" passou a 

significar denim. 

Segundo dados do SINFIATEC (Sindicato das Indústrias da Fiação, Tecelagem, 

Confecção e do Vestuário do Alto Vale do Itajaí), há 1750 trabalhadores envolvidos 

diretamente com o setor de vestuário no Alto Vale do Itajaí, e que há 450 empresas 

envolvidas diretamente com o ramo de Jeans. Por este motivo, a cidade de Rio do Sul 

recebeu o título de Capital do Jeans. 

 Há vários aspectos envolvidos na produção de uma calça Jeans: elaboração do 

modelo, modelagem, escolha do material, costura, adereços, beneficiamento, custo, 

entre outros. Por isso, abrir uma empresa que fabrica peças Jeans requer a contratação 

de profissionais das mais diversas áreas. 

 A calça jeans é uma peça indispensável em qualquer guarda roupa. Alunos que 

estudam na mesma turma responderam a um questionário, onde dentre outros 

questionamentos,  todos responderam sim a pergunta sobre se usavam calça Jeans. 

Em visita a uma empresa de confecção de Jeans em Rio do Sul, coletamos 

algumas informações que foram utilizadas na elaboração de situações-problema, tais 

como: 

1- Para fabricação de um lote com 100 peças, a empresa tem os seguintes custos: 

R$20,00 da calça piloto, R$ 27 400,00 com funcionários e custo com matéria prima. 

Sabendo que cada calça jeans desse lote é vendida por R$69,90, podemos dizer que este 

lote deu lucro ou prejuízo? 

L(x) = R(x) – C(x)   L(x)= 69,90.x – (20+27 400) 

L(x) = 69,90x – 27 420  L(100) = 69,90 . 100 – 27 420 

L(100) = 6990 – 27 420  L(100) = -20 430 

Terá prejuízo de R$20 430,00 
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 Depois deste momento, surgiu a vontade de simular a abertura de uma empresa 

desta área. Então supondo um investimento inicial de R$80 000,00, sendo R$ 65 000,00 

de capital próprio e o restante financiado, fomos a três instituições bancárias da região 

para verificar quais seriam as condições para este financiamento. De posse destas 

informações, foram feitos os cálculos de juros, amortização, valor da prestação. Abaixo, 

cálculos feitos com base nas informações da instituição bancária “A”:  

Modelo Direto: Juros a partir de 0,64% ao mês; Cobrança de IOF (Imposto Sobre 

Operações de Crédito) alíquota zero; Taxa de Abertura de Crédito (TAC) de 1% sobre o 

valor do contrato. Fazendo os cálculos: dos R$15 000,00, pagamos 1% de TAC- R$ 

15150,00. 

Optamos por escolher para calcular o valor da prestação o sistema de 

amortização francês (SAF). As principais características deste sistema são: As parcelas 

são constantes; Juros decrescentes; Amortizações crescentes; Saldo devedor 

decrescente. Fórmula da prestação: 

P= C. 
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Cálculo do juro: 

J1= i . SD0     J1= 0,0064 . 15 150= 96,96 

Amortização: 

A1= P – J1     A1= 684,04 – 96,96= 587,08 

J2=  i . Sd1     Sd1= 15 150,00 – 587,08 

Sd1= 14 562,92    J2= 0,0064 . 14 562,92 

J2= 93,20  A2= P – J2  A2= 684,04 – 93,20= 590,84 

Como são 24 prestações de R$684,04, iremos pagar um valor total de R$16 

416,96, ou seja, juro total de R$1 266,96. 

Também fomos visitar uma empresa de beneficiamento de Jeans em Rio do Sul. 

Além de informações sobre os elementos químicos utilizados nos diversos processos, 

tivemos acesso a informações sobre custos, que possibilitaram a criação de mais 

algumas situações-problema:  

1- Uma fábrica de jeans mandou beneficiar dois lotes, um com 60 peças e outro com 55 

peças de jeans, na Tomazoni. No dia seguinte, mandou mais dois lotes, o primeiro com 

80 e o outro com 72 peças. Sabendo que foram utilizados dois tipos de beneficiamento, 

um para o primeiro lote e outro para o segundo, respectivamente, e que o valor pago no 

primeiro dia foi de R$402,00 e no segundo dia R$528,00, determine o custo do 

beneficiamento de cada peça nos dois lotes.  

Chamando de x o beneficiamento das peças do primeiro lote, e y do segundo, temos: 
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Substituindo y = 6 na primeira equação, temos:  

60x + 55 . 6 = 402  60x + 330 = 402  60x= 402- 330 

60x= 72   x =
60

72
    x = 1,20 

2- Tenho uma confecção de jeans, onde gasto R$64,40 para produzir o jeans bruto (sem 

beneficiamento). Sabendo que o custo do beneficiamento é de R$6,00 por peça, e que 

deseja obter uma margem de lucro de 90%, qual deverá ser o valor de venda desta 

calça? 

Gasto= 64,40+ 6= 70,40 por peça. 

Para obter um lucro de 90%=  

  R$    % 

70,40             100 

   x             190 

x . 100 = 70,40 . 190   100x  = 13 376       x = 
100

13376
  x = 133,76 

3- A água utilizada no processo de lavação acaba se contaminando com os produtos 

químicos utilizados no processo, e por isso precisa ser tratada antes de retornar para o 

rio. Para tanto, a empresa dispõe de um tanque com seguintes dimensões: 

 

      Largura= 5m 

      Comprimento= 10 m 

      Altura= 0,7m   

 

                      

Com base nas informações acima expostas, e desconsiderando as divisórias, quantos 

litros de água podem ser armazenados neste tanque? 

V= l . c . h 

V= 10 . 5 . 0,7 

V= 35 m
3 

Sabendo-se que 1 m
3 

cabem 1000 litros, em 35 m
3
 cabem 35 000 litros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Esta pesquisa trouxe a oportunidade de vivenciar o dia-a-dia da elaboração de 

uma calça Jeans, sua confecção, beneficiamento e gerenciamento de custos. Foi muito 

importante para a equipe, pois não podíamos imaginar que haviam tantos aspectos 

envolvidos neste processo  e que a  Matemática era ferramenta indispensável para o 

crescimento das empresas envolvidas com o Jeans. São muitos fatores que influenciam 

no custo de uma calça Jeans, e cabe aos administradores das empresas gerenciarem bem 

estes para que haja uma boa relação entre o custo e o lucro. A disciplina de Química nos 

auxiliou a compreender os processos envolvidos no beneficiamento das peças, e as 
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disciplinas de Geografia, Língua Portuguesa e Artes também foram importantes, na 

parte de analise de índices de desenvolvimento social e econômico, na elaboração do 

relatório e na criação de peças a partir de Jeans que os alunos tinham em casa e não 

utilizavam mais.   

 

CONCLUSÕES 
 

Ao chegar nesta etapa da pesquisa, não se tem considerações finais, pois a 

pesquisa ainda não está finalizada. Almeja-se ainda complementar a criação da empresa 

e apresentar esta pesquisa para mais pessoas, a fim de incentivar mais estudantes a 

prática da pesquisa e a busca de recursos matemáticos para entender e simular situações 

que fazem parte do nosso dia-a-dia. 

 Até o presente momento, teve-se a oportunidade de aprender como construir 

tabelas e gráficos no Excel, o uso de juros compostos, experiências no laboratório de 

química, entre outras coisas. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo desenvolvido sobre a possibilidade de aplicar métodos de 

ensino com base nos estudos etnomatemáticos em duas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino 

da cidade de Rio do Sul – SC (C.E Roberto Machado e C.E Pedro do Santos). Identifica o papel da 

matemática nos diferentes contextos culturais dos sujeitos da pesquisa, bem como as possibilidades de 

concretização do ensino-aprendizagem de competências e habilidades na educação inclusiva. Apresenta 

ainda, os aspectos que interagem no processo de trabalho interdisciplinar no contexto de mediação 

pedagógica inclusiva no ensino da matemática. Atenta-se para uma das verificações que, qualquer 

educador observa, de que no sistema educacional o aluno chega no espaço escolar com informações que, 

muitas vezes, são desconhecidas do professor. Parece ter se implantado no sistema educacional uma tênue 

incompatibilidade entre a linguagem utilizada pelo professor, bem como seus métodos de ensino e a 

linguagem comunicacional do aluno, proveniente de todo o contexto social no qual foi formado. O papel 

do educador vem sendo modificado e/ou ampliado como consequência de todo um processo globalizado. 

Por fim, a partir das experiências desenvolvidas e descritas no projeto, consideram-se os métodos de 

ensino com base na etnomatemática eficientes e capazes de suprir as necessidades de inovação 

emergentes no ensino da matemática. Considera-se ainda que, há que se ampliar muitas formas e 

estratégias de aplicação do método, contudo acredita-se nos benefícios alcançados através deste estudo. 
Palavras-Chave: Matemática;método;aprendizagem;etnomatemática 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das questões mais evidentes sobre o ensino da matemática de forma 

inclusiva é o processo de distanciamento que se formou entre alunos e conteúdos 

desenvolvidos em sala de aula, ou seja, a inclusão não está ocorrendo. Estudos 

comprovam que o aprendizado humano depende exclusivamente dos estímulos que 

promovem interesse e automotivação para buscar respostas e possivelmente formular 

novos questionamentos.  

Sob o ponto de vista dos estudantes do Ensino Fundamental, a matemática é 

vista como uma disciplina temida e responsável por notas baixas, sendo também fonte 

de dificuldades e, muitas vezes, incapacidade de entendimento. Para o restante da 

sociedade, são pressupostos aceitáveis, já que, inúmeros demonstrativos avaliativos 

comprovam a dificuldade comum em matemática. 

É muito importante o estudo da matemática, já que, é a partir dela que podemos 

explicar, medir e controlar processos naturais a nossa volta. Tem um campo de 

aplicações praticamente ilimitado, presente em quase todas as áreas do conhecimento 

humano. A Matemática não impõe limites à imaginação. É a única ciência com a 

capacidade de passar das observações das coisas visíveis à imaginação das coisas 

invisíveis. Estudar Matemática desenvolve múltiplas capacidades, competências e 
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talento, essenciais a uma integração consistente e bem sucedida no atual mercado de 

trabalho. 

O estudante sente-se estimulado a buscar soluções e resolver os problemas. A 

sua característica desafiadora e o prazer de saber que encontrou a resposta certa, 

proporcionam uma prática difícil de encontrar em outras áreas do conhecimento. 

Matemática tem de ser estudada sem pressa e com amplos horizontes de tempo. 

A melhor maneira de memorizar as fórmulas é entendê-las, "brincar" com elas nos 

exercícios. Para que isso se torne possível nas escolas do município de Rio do Sul é 

preciso ensinar matemática de forma agradável e contextualizada. Os exercícios devem 

ser completados e experimentados de forma que, façam realmente sentido para quem os 

está desenvolvendo.  

Este trabalho considera as atuais metodologias de ensino da matemática como 

sendo pouco eficientes na construção de aprendizagem inclusiva e, apresenta métodos 

de ensino que possibilitam uma real aprendizagem inclusiva.  

Jean Piaget afirma que o principal objetivo da educação é criar homens capazes 

de fazer coisas novas, não simplesmente de repetir o que outras gerações fizeram, mas 

serem criativos, inventivos e descobridores. O segundo objetivo da educação é formar 

mentes que possam verificar e não aceitar tudo o que lhes é oferecido. O maior perigo, 

hoje, são os slogans e opiniões coletivas. Temos que estar aptos a resistir 

individualmente, a criticar, a distinguir o que está provado do que não está.Portanto, 

precisamos de discípulos ativos, que aprendam cedo a encontrar as coisas por si 

mesmos, em parte por sua espontânea e, em parte, pelo material que preparamos para 

eles, que aprendam cedo a dizer o que é verificável e o que é simplesmente idéia que 

lhes veio a cabeça.  

Efetivamente, a boa escola pública não será fruto de mirabolantes planos 

educacionais estratégicos. De propostas educacionais construídas de cima e enviadas 

para as escolas para que estas implementem a nova e "original" reorganização 

curricular. Tão pouco para que os professores tomem contato com as "inovadoras" 

teorias educacionais e para que as escolas se capacitem para os "novos tempos" da 

informática e da mídia eletrônica. preciso afirmar que nenhuma política educacional 

será vitoriosa se ignorar o terreno real e concreto das práticas cotidianas existentes no 

interior das escolas e o contexto sócio-cultural de seus alunos e professores. Ignorar a 

realidade cotidiana da escola pública é apostar na manutenção de uma instituição que se 

apresenta para os setores populares, predominantemente de forma seletiva e excludente. 

Seguindo esta premissa o objetivo primordial é através da etnomatemática possibilitar 

ao educando um trabalho mais significativo e transformador, conseqüentemente mais 

realizador, induzindo-o a interação entre sua vida cotidiana e os conteúdos conceituais 

estudados, tornando-os mais conscientes identificando suas dificuldades individuais e 
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coletivas e as prováveis soluções, proporcionando alternativas que despertem a 

necessidade de uma complementação de pesquisa. . Para tanto, toma-se por base no 

desenvolvimento das atividades os métodos decorrentes de estudos etnomatemáticos. 

Essa opção deu-se por acreditar que dessa forma os elementos das representações 

sociais que os alunos possuem podem se tornar mais visíveis. A etnomatemática surgiu 

na década de 70, com base em críticas sociais acerca do ensino tradicional da 

matemática, como a análise das práticas matemáticas  em seus diferentes contextos 

culturais. Mais adiante, o conceito passou a designar as diferenças culturais nas 

diferentes formas de conhecimento. Pode ser entendida como um programa 

interdisciplinar que engloba as ciências através de projetos que são intitulados como 

:Orçamento familiar resultando no estudo da educação fiscal,PROCEL na escola 

resultando a visita a ITAIPU,Antropometria na escola.Os Centro Educacionais Pedro 

dos Santos e Roberto Machado formam grupo de aproximadamente 600 alunos 

envolvidos nesse estudo está vinculado à Rede Municipal do Município de Rio do 

Sul.Um projeto pode organizar-se seguindo um determinado eixo: a definição de um 

conceito, um problema geral ou particular, um conjunto de perguntas inter-relacionadas, 

uma temática que valha a pena ser tratada por si mesma. Para abordar esse eixo em sala 

de aula, se procede dando ênfase na articulação da informação necessária para tratar o 

problema objeto de estudo e nos procedimentos requeridos pelos alunos para 

desenvolvê-lo, ordená-lo, compreende-lo e assimilá-lo. Assim, o trabalho em sala de 

aula, por meio de projetos, implica certas mudanças de atitude. 

O Centro Educacional Pedro dos Santos, localizado na Rua Voluntários da Pátria 

nº 146,  no bairro Canoas em Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, encontra-se próximo 

ao centro da cidade atende aproximadamente 300 alunos. A proposta pedagógica, desta 

escola, tem como objetivo servir de instrumento e orientador às ações  administrativas e 

pedagógicas. Sua clientela é de classe econômica média com pouca carência e com 

desempenho intelectual mais desenvolvido.  

O Centro Educacional Roberto Machado tem por objetivo consolidar um 

ambiente que efetivamente gere uma aprendizagem, que propicie a formação de 

cidadãos autônomos e críticos.A escola atende alunos provenientes de  nove 

comunidades diferentes e conta com  aproximadamente 300 alunos. Percebe-se desta 

forma, que 48,53% das famílias sobrevivem com uma quantia abaixo do salário mínimo 

ou 2 salários mínimos mensais. Analisando os dados referentes à constituição familiar, 

ao número de alunos e à renda mensal das famílias por comunidade, observou-se que os 

bairros Progresso (distantes da escola) e Alto Progresso (Loteamento Miranda) são os 

que possuem índices mais baixos, tanto nos quesitos referentes à desestruturação 

familiar, quanto ao enquadramento das rendas mais baixas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Descrição do Projeto 01 - Orçamento Familiar 

O objetivo da atividade consiste em possibilitar aos sujeitos da pesquisa ter claro a 

definição de gastos e a diferença entre gastos mensais e anuais. Com isso, podem se 

tornar consumidores conscientes e orientar pessoas de seu convívio a mudar hábitos de 

consumo. Levantamento de gastos fixos anuais - são os impostos que mesmo tendo a 

opção de pagamento em parcelas são cobrados todos os anos como, por exemplo: 

Imposto de renda (IR), imposto de veículos automotivos (IPVA), imposto territorial e 

predial urbano (IPTU) ou rural (INCRA). 

Levantamento de gastos fixos mensais- são contas pagas mensalmente sendo as 

indispensáveis: água, luz, farmácia, telefone, supermercado, gastos com planos de saúde 

e contribuições para aposentadoria para o empregado que está devidamente registrado 

pelo empregador ou é autônomo.O desenvolvimento desta atividade permitiu o estudo 

dos seguintes conceitos matemáticos: adição de números decimais e suas técnicas de 

organização;leitura e interpretação de tabelas;construção de gráfico 

individual;construção de gráfico coletivo;análise de gráfico coletivo.O estudo foi 

desenvolvido a partir dos seguintes exercícios práticos:levantamento de gastos fixos 

anual,levantamento de gastos fixos mensal,levantamento de produtos utilizados 

mensalmente, levantamento de gastos fixos,cálculo de consumo diário de energia 

elétrica, estudo da conta de energia elétrica ,estudo e texto crítico sobre o vídeo “O 

PAÍS DO DESPERDÍCIO”,levantamento de preços em 4 supermercados,estudos dos 

rótulos de produtos de higiene, limpeza e alimentos,estudo dos rótulos da merenda 

escolar,impostos pagos pelo consumidor no ato da compra 

A atividade tem por objetivo mostrar a definição de renda mensal e sua importância 

para uma vida com qualidade, além constatar o valor do salário mínimo no Brasil. A 

prática possibilitou o envolvimento dos seguintes conteúdos matemáticos:história do 

salário mínimo;história do dinheiro no Brasil;conversão de salário mínimo em 

reais;importância e desvantagens de dígitos no sistema monetário;moedas no mundo 

mais conhecidas;soma de números decimais;leitura e interpretação de 

tabelas;construção de gráficos individual;construção de gráfico coletivo;análise de 

gráfico coletivo.A tabela foi desenvolvida a fim de coletar os dados do grupo para 

análise dos dados. Para isso, foram necessários por parte do estudantes:leitura e 

interpretação de dados;construção de gráfico coletiva;controle de gastos em relação a 

renda;autonomia na coleta de dados no grupo.Nesta etapa o aluno deve listar todos os 

aparelhos elétricos individuais utilizados diariamente, anotar o tempo aproximado de 

uso e observar a potência inscrita em cada aparelho. A atividade exige que o aluno 
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saiba: adição e multiplicação de números naturais;noção de tempo como minutos, 

segundo, horas;noção da diferença de volts e watt;transformação de 

energia;funcionamento, obtenção, transmissão e distribuição de energia;tipos de 

energia;conversão de grandezas;palestra sobre os locais onde encontramos os tipos de 

energia no estado;importância do horário de verão;uso eficiente de energia; 

A fim de estreitar o entendimento do orçamento familiar, o aluno deve completar a 

tabela de acordo com a particularidade de sua casa. Chega-se ao resultado final ao 

desenvolver as seguintes práticas: multiplicação e adição de números naturais; diferença 

entre a marca e nome do produto;significado de massa e peso;comparar o total das 

amostras;ler e interpretar a tabela;colocar em gráficos os valores das amostras;ter 

autonomia e organização em trabalho de campo;alimentação ideal e real;diferença de 

produtos ligth e dieth;estudos dos códigos de barra;escrever textos sobre as experiências 

vividas e organizar idéias.É tomado como um objeto de estudo da matemática observar 

nos rótulos dos alimentos da merenda escolar todos os itens da tabela. Para isso, é 

preciso ficar atento aos seguintes itens: capacidade de observação;saber diferenciar cada 

item da observação;saber discernir entre os produtos de higiene e alimentos;importância 

das datas de fabricação e validade do produto.Uma das aulas práticas possibilitou a 

turma o desenvolvimento de uma receita, possível de ser feita em sala de aula, após 

concretizar e degustar, com a participação do grupo, as respostas ao questionamento 

permitem uma auto-avaliação e constatação dos resultados alcançados.O 

desenvolvimento desta atividade por programada de acordo com os seguintes passos: a 

turma é dividida em equipe de acordo com sua afinidade;elaborar uma receita acessível 

para ser realizada em sala de aula;organizar na equipe a distribuição das 

tarefas;organizar os produtos e utensílios que deverão ser providenciados pela equipe;a 

prática deve ter organização na sala, disciplina e higiene;todos os pratos feitos deverão 

ser degustados por toda a turma, professores, funcionários e equipe diretiva.Ao final, 

pode-se envolver os seguintes conceitos matemáticos:medidas de tempo, massa, volume 

e temperatura;aplicação da matemática no cotidiano;observação de rótulos.O aluno deve 

analisar as ofertas e descobrir qual a compra mais vantajosa. Para isso, as quatro 

operações serão a chave para conclusões.Os resultados finais alcançado durante o 

desenvolvimento das atividades pôde ser discutindo em uma aula de interação e 

participação, para isso, a turma colocou em prática a capacidade adquirida de orçar e 

preparou um momento agradável: 

 Descrição do Projeto 02 -  Antropometria na Escola 

O projeto foi desenvolvido com o propósito de investigar quantativamente o percentual 

de alunos do Ensino Fundamental. Busca-se resultados través de atividade prática ou 

científica relativa à observação e análise do crescimento somático do índice ósseo, 

sobrepeso, obesidade e suas implicações sobre saúde, bem-estar e dificuldades na 

participação e/ou exclusão nas aulas.  
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 Para tanto a aplicação do projeto foi considerada vantajosa ao determinar as 

possibilidades de envolvimento da matemática no estudo do assunto, verifica-se a 

possibilidade de:avaliar as variáveis antropométricas da massa corporal, estatura, 

perímetro da cintura, quadril, tornozelo, punho e joelho; analisar o Índice de Massa 

Corporal (IMC) ; analisar o Índice ósseo; verificar o Índice de Relação Cintura Quadril 

(RCQ); identificar características que compõem o perfil dos escolares, como: idade, 

gênero e atividade de lazer; avaliar os fatores socioeconômicos e de hábitos de vida; 

orientar os educandos sobre as consequências de uma vida sedentária e de maus hábitos 

alimentares; construir tabelas e gráficos para análise e diagnóstico das turmas 

envolvidas; construir tabelas e gráficos para análise individual do aluno; criar fichas 

antropométricas de cada aluno como documento de dados para estudo; promover a 

integração e socialização dos dados entre os alunos; estimular a reflexão sobre o que 

medir e para que medir;vivenciar os conteúdos matemáticos através de cálculos 

significativos para o projeto; buscar parceiros para orientação nutricional; elaborar aulas 

práticas para hábitos saudáveis; aplicara idéia do projeto na rede municipal de ensino.  

A fim de alcançar os objetivos desejados, buscou-se contato com a professora de 

Educação Física (Neca) e determinaram-se os dias possíveis para aplicação das 

atividades de forma interdisciplinar. Com isso, foi possível dar início as atividades 

programadas, seguindo os passos abaixo citados:aferir os alunos nas aulas de educação 

Física e Matemática;tabular os dados sobre o índice ósseo, cálculos do índice de massa 

corpórea;analisar os dados da amostra nas aulas de matemática e construir tabelas e 

gráfico sem cada série;construir uma ficha individual antropométrica para tabulação de 

dados, construção de gráficos individuais, análise de dados individuais e coletivos, 

interpretação de gráficos, registro dos resultados das informações colhidas 

individualmente e coletivamente, além de diagnosticar problemas e analisar, confirmar 

e/ou eliminar as hipóteses levantadas 

Descrição do Projeto 03 -  Visita a ITAIPU 

A visita a ITAIPU binacional tem por objetivo conhecer novas culturas e proporcionar 

na prática, aos educandos e a comunidade escolar,  a incrível experiência de conhecer a 

geração de energia, pois se considera interessante mostrar aos sujeitos da pesquisa como 

a energia é gerada e como ela pode chegar as residências. Além disso, torna-se possível 

conhecer a estrutura de uma usina eólica e hidráulica. Destaca-se também, a importância 

de proporcionar aproximação entre alunos e professores. O contato fora da sala de aula 

pode proporcionar conhecimento e aproximação entre educador e educando. 

 

CONCLUSÕES 
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Durante este período, foram se delineando métodos de trabalho a partir dos eixos 

norteadores da educação inclusiva, baseada na teoria chamada “etnomatemática”. Os 

estudos realizados e as experiências neste campo comprovaram que a matemática, 

quando ensinada de forma tradicional, deixa um rastro de lacunas perceptíveis quando o 

conhecimento, propriamente dito, é exposto a testes. Estes revelam o grande grau de 

incompreensão que assombra os estudantes brasileiros.Contudo, notamos claramente 

que  houve mudança no comportamento dos estudantes em relação às aulas de 

matemática. Durante a aplicação dos projetos houve grande participação das turmas e 

envolvimento espontâneo. Compreende-se então que, existe um grande desafio proposto 

aos professores de matemática, sendo que este se apresenta visivelmente estabelecido há 

muitos anos: Tornar o abstrato possível de entender através das estratégias de ensino. 

  Muito se avançou e muito precisa se avançar para que a matemática seja 

sinônimo de prazer, mesmo porque, como já foi explicitado em diferentes momentos 

desse estudo, as mudanças no contexto atual dão-se de maneira muito rápida, porém 

vencer pré-conceitos, enraizados no mais íntimo da natureza humana, É um desafio 

ousado e, de forma semelhante a lenta evolução de formação rígida, pode-se levar anos 

para conquistar um novo conceito a tão temida “MATEMÁTICA” 
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RESUMO: Com o objetivo de inserir a modelagem em sistemas de produção de ovinos, foi compilado de 

nove trabalhos publicados em periódicos indexados, o conjunto de dados sobre o desempenho de 

diferentes categorias de ovinos. Os animais estudados estavam em sistemas de confinamento e 

suplementação a pasto. Os dados foram estratificados em três categorias: machos castrados; carneiros e 

borregos ou borregas. Os ovinos apresentavam idade média de 185 dias no início dos experimentos, 

pesando em média 21,5 kg, na modelagem dos dados foram relacionados os parâmetros comparativos, 

visando sempre calcular o desempenho dos ovinos. O consumo de matéria seca foi significante 

(P=0,0414) melhor no sistema de produção em confinamento em comparação ao pastejo suplementado. O 

ganho médio diário foi superior (P=0,0398) para os carneiros em relação aos borregos, já os machos 

castrados não diferiram (P>0,05) com as outras duas categorias. Os borregos em relação ao peso vivo, 

consumiram menos (P=0,0233) matéria seca em comparação aos machos castrados e carneiros que por 

sua vez não deferiram (P>0,05). A conversão alimentar foi semelhante (P>0,05) entre os machos 

castrados e carneiros, que diferiram (P=0,0097) dos borregos. O consumo de matéria seca influenciou na 

conversão alimentar dos borregos devido ao sistema alimentar adotado para esta categoria que apresentou 

animais em pastejo e confinados, enquanto que as outras categorias permaneceram confinadas. Com os 

parâmetros citados acima se observou que o peso final de abate de cada categoria não foi influenciado 

(P=0,1798). A categoria de ovinos que apresentou melhor desempenho quando se estudou a alimentação 

foi a de machos castrados, sem considerar a questão de custos de produção. 

Palavras-chave: conversão alimentar, metanálise, aplicação da matemática. 

INTRODUÇÃO 

O consumo de carne ovina no país vem crescendo, portanto é importante analisar 

características de desempenho desses animais, com isso é cada vez maior a procura de 

alternativas alimentares para que esse desempenho venha aumentando dia após dia. É 

importante na avaliação de um alimento o seu consumo voluntário (Xenofonte et al. 

2008). Um alimento deve conter um alto teor de digestibilidade, que associado a outros 

fatores, contribui para o desempenho do animal. Ovinos em crescimento têm uma alta 

exigência nutricional, que geralmente não é suprida exclusivamente por volumosos. A 

suplementação com concentrado é uma prática que supre a exigência nutricional, porém 

aumenta o custo de produção. Este trabalho foi conduzido com o objetivo de inserir a 

modelagem em sistemas de produção de ovinos, compilado de nove trabalhos 

publicados em periódicos indexados, o conjunto de dados sobre o desempenho de 

diferentes categorias de ovinos.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados utilizados referem-se às observações procedentes de nove artigos publicados 

na área de ovinocultura, os dados foram compilados de revista indexadas nacionais 

(Tabela 1). A codagem dos dados foi realizada no IFC-Campus Sombrio (SC) através 
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de acesso do portal CAPES, utilizando planilha EXCEL®. Para a codagem dos dados 

foi utilizado o desempenho de ovinos de três categorias animais (Tabela 1), os 

parâmetros comparativos usados para calcular o desempenho de cada categoria no seu 

respectivo tratamento foram, peso vivo inicial (PV, kg), peso final de abate (PA, kg), 

consumo de matéria seca (CMS, g), consumo de matéria seca em relação ao peso vivo 

(CMSPV, %), ganho médio diário peso (GMD, g), conversão alimentar (CA).  

Tabela 1- Relação dos estudos com base na duração do experimento em dias, a categoria avaliada e seus 

respectivos tratamentos e referências. 

Estudo Dias Categoria Tratamento                            Referências 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

67 

 

 

 

70 

 

 

77 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Carneiros 

 

 

 

Carneiros 

 

 

Carneiros 

 

 

 

 

Carneiros 

 

 

 

 

Carneiros 

 

 

 

Milho+soja+feno 

Milho+soja+caju+feno 

Milho+soja+maracujá+feno 

Milho+feno +feno de tifton 

Farelo de babaçu 0% 

Farelo de babaçu 10% 

Farelo de babaçu 20% 

Farelo de babaçu 30% 

Silagem de capim-elefante sem aditivo 

Silagem de capim-elefante 

+15% casca de café 

Silagem de capim-elefante 

+15% farelo de cacau 

Polpa de caju 0% 

Polpa de caju 10% 

Polpa de caju 20% 

Polpa de caju 30% 

Polpa de caju 40% 

Subs milho/farelo palma 0/100 

Subs milho/farelo palma 33/67 

Subs milho/farelo palma 66/34 

Subs milho/farelo palma 100/0 

Parente et al. (2009) 

 

 

 

Xenfonte et al. (2008) 

 

 

Junior et al. (2009) 

 

 

 

 

Filho et al. (2007) 

 

 

 

 

Véras et al. (2005) 
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6 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

123 

 

 

 

49 

 

87 

 

 

266 

Machos 

castrados 

 

 

Machos 

castrados 

 

 

Borregos (as) 

 

Borregos (as) 

 

Subs []/volumoso 20/80 

Subs []/volumoso 40/60 

Subs []/volumoso 60/40 

Subs []/volumoso 80/20 

Cana-de-açúcar (in natura) 

Cana-de-açúcar (hidrolisada 0,5% cal) 

Cana-de-açúcar (hidrolisada 0,9% cal) 

Farelo de gira sol 

Farelo de soja+farelo de gira sol 

Farelo de soja 

Pastagem cultivada de milheto 

Pastagem natural 

Pastagem natural melhorada 

Medeiros et al. (2007) 

 

 

 

Freitas et al. (2008) 

 

Louvandini et al. (2007) 

 

 

Brum et al. (2008)    

Os estudos envolveram 190 ovinos, sendo 104 carneiros, 50 machos castrados e 

36 borregos (as), com idade média inicial de 6 a 7 meses, em distintas raças. O peso 

médio dos animais utilizados foi de 21,5±2,74 Kg. Os sistemas de alimentação foram 

confinamento e pastejo. O consumo de matéria seca (CMS) das categorias estudadas 

teve valor expressivo chegando a 1.200 g (Tabela 2). Para cada kg adicionado no peso 

vivo (PV), as categorias consumiram em média 9,37±7,06 kg de matéria seca/kg de 

ganho de peso. O número de animais testado variou de 4 a 8 animais por tratamento e o 

número de repetições por tratamento ficou entre 3 e 5, os tratamentos foram distintos 

(Tabela 1) variando de alimentos energéticos, proteicos, ensilados, volumosos e 

pastagens (cultivada e nativa). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para chegar aos valores mostrados nas tabelas foi construída uma metanálise, 

através da mesma realizou-se análise de cálculos estatísticos, os dados retirados dos 

artigos foram submetidos à variância do teste P (Tabela 3). A idade dos ovinos diferiu 

(P< 0, 0001) entre as categorias estudadas, os machos castrados apresentaram maior 

idade, seguido dos carneiros e borregos (as), os valores observados foram 240; 190,57; 

120 dias, respectivamente (Tabela 3). O peso vivo inicial (PV) foi semelhante entre os 

machos castrados e os carneiros com os valores de 20,97; 22,58 kg, porém estes 

diferiram (P=0,0002) dos borregos que apresentaram o menor valor de peso vivo inicial 

(PV) com valor de 17,84 kg. O peso de abate (PA) foi semelhante (P=0,1798) não 

diferindo entre as categorias machos castrados, carneiros e borregos (as), com valores 

de 29,48; 31,37; 28,13 kg respectivamente. 
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O consumo de matéria de matéria seca (CMS) foi semelhante às categorias 

carneiros e borregos chegando a valores 1.184,10; 1.509,3 g, respectivamente, entre tanto 

variou (P=0,0414) dos machos castrados que constatou menor valor de consumo de 

matéria seca (CMS) 982,9. O consumo de matéria seca/peso vive (CMSPV, %) foi 

semelhante entre os machos castrados e carneiros com valores respectivamente 3,97; 4,18 

% do peso vivo, diferenciando-se (P= 0, 0233) dos borregos (as) que tem o maior valor 

de consumo por peso vivo, chegando há 5,37 % devido ao maior consumo de matéria 

seca. 

Tabela 3- Comparação individual das categorias relacionada aos parâmetros, avaliados pelo CV(%), 

média e submetidos ao teste de Tukey. 

Parâmetros Machos 

castrados 

Carneiros Borregos (as) Média CV (%)        P 

Idade (dias) 240,00 a 190,57 b 120,00 c 188,29 18,15 <0, 0001 

PVI (kg) 20,97 a 22,58 a 17,84 b 21,41 9,95 0, 0002 

PA (kg) 29,48  31,37 28,13 30,41 12,99 0, 1798 

CMS (g) 982,9 b 1184,10 ab 1509,3 a 1200,0 29,88 0, 0414 

CMSPV, % 3,97 b 4,18 b 5,37 a 4,35 22,21 0, 0233 

DE 91,48 b 57,90 b 176,50 a 85,71 52,48 <0, 0001 

GMD (g) 141,00 ab 170,50 a 98,58 b 151,63 38,97 0, 0398 

CA 7,55 b 7,80 b 17,01 a 9,37 66,96 0, 0097 

a,b,c= médias das linhas seguidas de letras diferentes foram significativo à 5% teste de tukey.                                         

PVI=Peso vivo inicial; PA=Peso de abate; CMS=Consumo de matéria seca; CMSPV, %=Consumo de matéria seca/ 

peso vivo; GMD=Ganho médio diário; CA=Conversão alimentar; DE=Duração do Experimento. 

O ganho médio diário (GMD) foi semelhante comparando os machos castrados 

com os carneiros e borregos (as) com valores de 141; 170,5; 98,58 respectivamente, 

mas não foram significantes entre os carneiros e borregos (P=0,0398) os valores estão 

citados acima. 

Na conversão alimentar (CA) não foi detectado diferença na transformação de 

alimento ingerido em kg de peso corporal entre os machos castrados e carneiros com 

valores respectivamente 7,55; 7,80, porém não foram semelhantes (P= 0, 0097) aos 

borregos (as) com o maior valor 17,01, devido à permanência em sistema de pastejo que 

elevou o índice da conversão alimentar. 

CONCLUSÃO 

Com os resultados discutidos anteriormente conclui-se que os machos castrados 

obtiveram melhor desempenho comparado com as outras categorias, para averiguar esse 
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rendimento observou-se os valores das tabelas acima, os seguintes dados como: 

consumo de matéria seca (CMS) foi menor em relação às outras categorias, mesmo 

assim o ganho médio diário peso (GMD) foi semelhante (P=0,0398) aos carneiros que, 

no entanto consumiram mais, como consequência os machos castrados apresentaram 

uma conversão alimentar baixa, precisando de 7,55 kg de alimento para cada kg de peso 

vivo adicionado, apresentando melhor desempenho entre as categorias. 
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RESUMO: Este trabalho teve como principal objetivo estabelecer uma relação matemática para 

descrever o controle do crescimento humano, em relação ao peso e a altura, a fim de compreender os 

gráficos apresentados nas carteiras de vacinação. Sabe-se que o crescimento e o desenvolvimento são 

eixos referenciais para todas as atividades de atendimento à criança e ao adolescente sob os aspectos 

biológico, afetivo, psíquico e social. Para o uso nos serviços de saúde utiliza-se como referência para 

peso/idade e estatura/idade o padrão construído pelo National Center of Health Statistics - NCHS 

(1977/1978), que define as curvas de crescimento apresentadas nas carteiras de vacinação. Porém, 

percebe-se que poucas pessoas realmente compreendem os dados apresentados nas carteiras de vacinação 

e não sabem organizá-los para verificá-los. Então, decidiu-se analisar, organizar e compreender esses 

dados, a partir do processo de modelagem matemática. Para isso, no primeiro momento foi necessário um 

levantamento teórico buscando encontrar a importância do tema. Em seguida, cada aluno, com o auxílio 

da carteira de vacinação, organizou seus dados em tabelas e gráficos, referentes à estatura/idade e 

peso/idade para então verificar o comportamento desses dados. A partir dessa organização, comparou-se 

os gráficos obtidos com as curvas padrão apresentada nas carteiras de vacinação. Então, buscou-se 

encontrar uma relação matemática que ajudassem a descrever esses dados, utilizando o ajuste de curva. 

Percebeu-se que a relação que descreve o controle do crescimento humano apresentada nas carteiras de 

vacinação é logarítmica. Esses conceitos matemáticos foram relevantes para análise e discussão dos 

resultados, comprovando as relações matemáticas existentes nos dados estudados. Além disso, a 

modelagem facilitou a compreensão das curvas apresentadas, a partir da organização dos dados em 

diferentes registros, ou seja, em tabelas, gráficos e algebricamente.  

 

Palavras-chaves: modelagem matemática, carteiras de vacinação, função logarítmicas.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir de 1984, o Ministério da Saúde buscou priorizar cinco ações básicas de 

saúde que possuem comprovada eficácia, segundo Brasil (2002), são elas: a promoção 

do aleitamento materno, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, as 

imunizações, a prevenção e controle das doenças diarréicas e das infecções respiratórias 

agudas.  

O acompanhamento do crescimento é visto como algo essencial para a saúde 

da criança, identificando problemas em relação ao ganho de peso, tais como em casos 

extremos, a desnutrição ou a obesidade infantil. Além disso, as informações sobre peso 

e desenvolvimento infantil coletadas durante a avaliação do crescimento e 

desenvolvimento da criança facilitam o diálogo e o aconselhamento com a mãe ou 

responsável.  

Para esse acompanhamento, cada criança ao nascer recebe um Cartão da Criança 

(dado aos pais ou responsáveis), onde há um espaço destinado para o registro mensal do 

peso e altura. Neste espaço são também fornecidos gráficos para o controle deste 

crescimento.  

Ao observar esses gráficos, surgiram alguns questionamentos em relação aos 

significados e utilização deles, bem como se seria possível encontrar uma relação 

matemática para descrevê-los. Assim, o principal objetivo deste trabalho foi encontrar 
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uma relação matemática para descrever o crescimento da criança, em relação ao peso e 

a altura, a fim de compreender os gráficos apresentados no Cartão da Criança 

distribuído pela rede de saúde.  

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizamos o processo de Modelagem 

Matemática. A modelagem matemática é uma tendência em Educação Matemática e 

vem sendo fortemente discutida. Assim, o processo de Modelagem Matemática pode ser 

caracterizado como um ambiente de aprendizagem, no qual os alunos são convidados a 

indagar e/ou investigar, por meio da Matemática, situações provenientes de outras áreas 

(BARBOSA, 2001).  

Muitos autores se referem a Modelagem Matemática como um processo de 

traduzir a linguagem do mundo real para o mundo matemático. Mas, para que isto 

ocorra, uma série de procedimentos devem ser realizados. BIEMBENGUT (1997) 

agrupa e identifica esses procedimentos em três etapas, subdivididas em cinco sub 

etapas. Desta forma, nas sessões a seguir, vamos apresentar as etapas da modelagem, 

definidas por Biembengut (1997), e respectivamente, o que desenvolvemos em cada 

etapa. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1ª etapa: Interação com o assunto - Esta etapa está dividida em duas partes: 

a) reconhecimento da situação problema; 

b) familiarização com o assunto a ser modelo – pesquisa. 

Neste trabalho, a nossa situação problema estava ligada as curvas apresentadas 

no Cartão da Criança à partir de 2006. Desejávamos analisar, compreender e expressar 

matematicamente essas curvas e também os dados dos Cartões da Criança de cada 

aluno.  

Então, no primeiro momento, fizemos uma pesquisa utilizando a internet. A 

partir dessa pesquisa, o nosso principal material de apoio foi um documento criado pelo 

Ministério da Saúde, intitulado como Saúde da Criança: Acompanhamento do 

Crescimento e Desenvolvimento Infantil.  

Então, com base neste documento, tivemos alguns esclarecimentos em relação às 

curvas apresentadas no Cartão da Criança. Dentre os quais: as curvas são definidas pela 

OMS – Organização Mundial de Saúde, desde 2006; as curvas são diferentes para 

meninos e meninas; considera-se como valores aceitáveis para uma população aqueles 

compreendidos entre as curvas que representam 3% e 97%. 

 

2ª etapa: Matematização - Para BIEMBENGUT (1997), esta é a fase mais 

complexa e desafiadora, pois é nesta que se dará a tradução da situação problema para a 

linguagem matemática. Esta etapa pode ser dividida da seguinte forma: 

a) formulação do problema – hipótese; 

b) resolução do problema em termos do modelo; 

Ao final desta etapa, deve-se obter um conjunto de expressões e fórmulas, ou 

equações algébricas, ou gráficos, ou representações, ou programa computacional que 

levem a solução ou permitam a dedução de uma solução. Desta forma, o problema passa 

a ser resolvido com as ferramentas matemáticas que se dispõe. Isto requererá um 

conhecimento razoável sobre as entidades matemáticas envolvidas na formulação do 

modelo. 
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O problema neste trabalho foi descrever matematicamente as curvas 

apresentadas no Cartão da Criança a partir de 2006 e também o crescimento humano, 

em termos de: 

- Peso X Idade (Menino e Menina) 

- Estatura X Idade (Menino e Menina) 

 

Peso X Idade - Menino 

 

 Vamos apresentar neste resumo, apenas os procedimentos desenvolvidos para 

encontrar a representação algébrica para Peso X Idade – Menino. 

 Na figura1, à esquerda, temos uma tabela que mostra os valores de referência 

para o peso dos meninos, nos percentuais 3% e 97%, à direita a representação gráfica 

dos pontos da tabela. 

Figura 1: Tabela e Gráfico com os valores de referência para peso dos meninos – 3% e 97% 

 

Assim, a partir da construção do gráfico, nos preocupamos em como encontrar 

uma representação algébrica, afinal, já havíamos representado as curvas de crescimento 

de duas formas: em tabelas e gráficos.  

Percebemos que existe uma relação funcional entre as grandezas envolvidas, 

porque, o peso aumenta a cada mês, assim, o peso depende da idade em meses. 

A primeira tentativa foi traçar uma reta para unir os pontos, porém verificamos 

que isso não era possível porque os pontos não tinham esse comportamento linear, 

percebemos isso, tanto pela disposição dos pontos no gráfico, quanto pela tabela, em 

que os valores do peso, não aumentam em mesma proporção.  

Ao analisar as funções estudadas, percebemos que a disposição dos pontos do 

gráfico se assemelhava com a função logarítmica natural (base e). Desta forma, 

definimos qual função utilizar, bastando apenas ajustar os pontos a ela.  

 

Ajuste de curva logarítmico  
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O ajuste de curva é um método empregado para obter a equação da curva que 

melhor se ajuste a um conjunto de dados. Para ajuste logarítmico precisamos primeiro, 

linearizar os dados e depois encontrar a função logarítmica. Ou seja, teremos,  

             
 E suas relações para a linearização da função logarítmica serão: 

                             

          
onde,  

    
∑    ∑   

   
 
    ∑   ∑     

   
 
   

  ∑      ∑      
   

 
   

 

   
  ∑       ∑   

   
 
   ∑   

   

  ∑      ∑      
   

 
   

 

sendo,  n é o número de dados; x e y, são os valores assumidos para idade (em meses) e 

peso, respectivamente.  

Para a nossa melhor compreensão e também para facilitar os cálculos que são 

trabalhosos, utilizamos o Microsoft Excel. Então, separamos os dados, montamos as 

fórmulas e realizamos os cálculos.   

Assim, utilizando os dados das tabelas e a fórmula apresentada, a função obtida 

descrever a curva de controle de crescimento do percentil 3% é: 

                        , 
onde, y representa o peso e x a idade. 

 Realizando o mesmo procedimento para os valores de referência em relação à 

Idade X Peso, percentil 97%, obtemos: 

                         , 

onde y representa o peso e x a idade. 

 Desta forma, encontramos as funções que descrevem as curvas apresentadas nas 

cadernetas da saúde. Essas funções apresentam os menores e maiores valores de peso 

que a criança pode ter, na faixa de zero a dois anos de idade.  

 Graficamente, as representações algébricas encontradas, podem ser vistas 

conforme a Figura 2: 

 

 
Figura 2: Representação gráfica das curvas obtidas 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No processo de modelagem, a terceira etapa é o modelo Matemático, esta etapa 

compreende a interpretação da solução e a validação.  Assim, nesta etapa podemos 
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interpretar, analisar e discutir sobre as funções obtidas. Neste resumo, apresentamos a 

função encontrada para o controle do crescimento em relação ao peso, para os meninos. 

Tivemos então duas funções, uma para o percentil 3% e outra para o percentil 

97%. Conforme já mencionado anteriormente, essas funções representam os valores 

mínimo e máximo para o peso do menino em determinado mês.   

 Assim, matematicamente, pode-se verificar que, sendo P o peso da criança e m a 

idade em meses, teremos que o peso ideal da criança no período de 0 à 24 meses esta 

entre: 

                                
Diante disso, percebemos que podemos acompanhar o crescimento de três 

formas distintas: utilizando os gráficos, as tabelas ou as funções. 

Por exemplo, se quisermos utilizar as funções, para uma criança com 1 mês de 

idade, teremos: 

                                
            
 Assim, o peso ideal está compreendido entre 3,81kg e 4,54kg.  

  

CONCLUSÕES 

 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, nos deparamos com algumas 

situações novas, dentre elas o processo de modelagem matemática. Desenvolver um 

projeto utilizando a modelagem foi bastante interessante, podemos aprofundar nossos 

conhecimentos, principalmente em relação ao processo de ajuste de curvas. 

O controle do crescimento é algo essencial para verificar doenças e também para 

preveni-las. Porém, percebe-se que a maioria dos alunos não estava com os dados 

completos em suas cadernetas de vacinação. Esse fato, deixa claro que os responsáveis 

pelo recém-nascido não deram importância a um dado relevante no registro correto do 

controle do crescimento. Esperamos que, esse trabalho ajude na conscientização da 

importância deste registro.  

Para isso, foram apresentadas diferentes maneiras de controlar este crescimento, 

a partir de estudos matemáticos, como as tabelas, gráficos e expressões matemáticas. 

Acreditamos que estas podem ajudar no controle do crescimento, para verificar se o 

crescimento está sendo normal. 
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RESUMO: A disciplina de matemática é reconhecida historicamente pelos alunos como 

monótona e exigente, devido à mecanização e repetição com as quais as regras matemáticas são tratadas 

pelo contexto escolar tradicional, que visa a eficiência. Este trabalho, portanto, apresenta nove abordagens 

alternativas a conteúdos matemáticos do Ensino Fundamental, desenvolvidas ao longo de todo o curso de 

Licenciatura em Matemática pelos autores, como resultados da aplicação de princípios construtivistas, 

sócio-construtivistas, dialético-socráticos e da teoria semiótica de Duval à produção de materiais didáticos 

palpáveis e tecnológicos; não objetivando, apenas, apresentar sua utilização, mas também incentivar a 

percepção de novas formas de ver e apresentar a matemática. 

Palavras-chave: Materiais Didáticos; Construtivismo; Tecnologias na Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

A histórica ineficácia do ensino matemático no país e o desinteresse da maior 

parte dos alunos pelos temas envolvidos, estudando-os apenas por obrigação, é um 

problema conhecido pela maior parte dos educadores e não será resolvido a não ser que 

passemos a encará-lo ao invés de ignorá-lo. 

Florentino da Silva (2005), f oi apenas mais um educador que estudou os 

problemas envolvidos neste quadro em seu trabalho de conclusão de curso. Porém, ao 

estudar suas origens e suas consequências na ineficácia do ensino a respeito de seus 

objetivos, ele nos leva a compreender um pouco mais sobre o problema e pensar em 

formas de amenizá-lo. 

As causas que cita não são desconhecidas pela comunidade de educadores 

matemáticos e estão fortemente relacionadas entre si. A matemática é vista como a 

disciplina mais “difícil”, devido à capacitação insuficiente dos professores que, por sua 

vez, enfocam seu ensino no cálculo, ignorando a lógica que o originou. As tentativas de 

resolver os problemas enfrentados por professores e alunos são os novos recursos 

pedagógicos que, devido à falta de capacitação, não têm seus objetivos ou até mesmo 

formas de aplicação completamente compreendidos pelos professores, sendo aplicados 

sem uma contextualização, apenas para facilitar o aprendizado. 

Como Freire (2003), que rejeita o simplismo em troca da simplicidade ou a 

paráfrase conceitualmente transposta de Einstein (1934), que enuncia que “Tudo deve 

ser tão simples quanto possível, mas não mais que isto”; concordamos que materiais 

didáticos não devem facilitar os conteúdos, mas sim seu aprendizado, mantendo o 

conceito e a compreensão do caminho completo, sem atalhos, como os principais pilares 

da educação matemática. 

101

mailto:himehimur@gmail.com
mailto:jfvoigt@gmail.com
mailto:fatperes@yahoo.com.br
mailto:solangehoeller@hotmail.com


                                

 

Desta forma, neste trabalho, trazemos nove exemplos que acreditamos facilitar a 

aprendizagem, sem destituí-la da profundidade de conceitos que consideramos 

fundamental à compreensão necessária à educação, tencionando apresentar novas 

formas de compreender e fazer compreender a matemática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As ferramentas utilizadas para a construção dos materiais didáticos podem ser 

agrupadas em softwares e dispositivos digitais (linguagens de programação PHP e 

javascript, RPG Maker, banco de dados, um servidor online, dentre outros) e materiais 

de uso escolar comum (baralho, E.V.A., barbante, dentre outros).  

Os métodos utilizados para a idealização dos materiais construídos variam de 

acordo com o objetivo particular de cada um e com nosso julgamento sobre sua 

reelevância a cada conteúdo e natureza do material, sugerindo que as mais diversas 

fundamentações epistemológicas abrem possibilidades a metodologias distintas das 

tradicionais. 

A compreensão dos conceitos matemáticos mais fundamentais nos materiais 

criados foi abordada através do construtivismo, que impregnou boa parte deles com 

noções básicas e definições. Já o sócio-construtivismo foi base daqueles trabalhos que 

buscaram incentivar as trocas de ideias construídas em conjunto e o desenvolvimento da 

capacidade de argumentação e compreensão de argumentos. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais são a base do ensino brasileiro e foram utilizados nos trabalhos a nortear a 

aplicação matemática à vida quotidiana dos alunos, juntamente com a Pedagogia 

Crítica. Já o método utilizado nos diálogos socráticos foi utilizado como base para as 

questões colocadas, de forma a induzir a compreensão do aluno sobre seu próprio erro, 

seguindo uma argumentação lógico-matemática, e conduzí-los à construção dos 

conceitos corretos, como uma transposição epistemológica deste ao construtivismo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado de cada aplicação teórica às ferramentas utilizadas, trazemos 

nove trabalhos construídos pelos autores ao longo do curso de Licenciatura em 

Matemática a serem apresentados com o objetivo de instigar novas abordagens 

matemáticas, mais simples, mas não mais simplistas. 

Persiga o Coelho Branco 

Concebido no 5º período, na disciplina de Laboratório de Prática de Ensino-

Aprendizagem I, ministrada pela professora Paula Andrea Grawieski Civiero, este 

trabalho sugeriu a criação de um jogo de cartas para a introdução da ideia de variável 

(auxiliando na compreensão de funções e equações) nas séries finais do Ensino 

Fundamental. 

O material necessário é constituído das cartas de um baralho comum do A ao 9 

mais um grupo de cartas impressas, cada uma com um sinal de cada uma das 4 

operações básicas e grupos com “X”, “X²”, “(“,”)”,”[“,”]”,”{“ e “}”. 

A ideia apresentada foi a distribuição de 4 cartas numéricas e 6 cartas de sinal, 

podendo utilizar quantos X, X² e demarcadores (parênteses, colchetes e chaves) forem 
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necessários para a construção de equações cujo valor no ponto dado (uma carta 

numérica é virada para a escolha deste ponto) seja entre 38 e 42.  

O jogo objetiva desenvolver a percepção de que a variável (X) é tratada como 

um número qualquer em cada ponto, a compreensão da influência de cada operação 

sobre os números dependendo de cada par envolvido; a utilização correta dos 

demarcadores de operações e o desenvolvimento da agilidade no cálculo mental. 

Monochrome Factor! 

Este jogo, concebido da mesma disciplina do anterior, aborda a compreensão do 

gráfico das funções mais a fundo, podendo ser utilizado das séries finais do Ensino 

Fundamental ao Ensino Superior na apresentação do conceito de derivadas. 

Pode ser acessado no website http://monochromefactor.hime-chan.com/ que 

apresenta uma reta numérica sobre a qual se deitam dois símbolos, sendo o primeiro 

guiado pelo clique e arrastar do mouse e o segundo que segue uma trajetória definida 

por uma função do primeiro.  

Há 14 fases, nas quais o objetivo é descobrir que função a sombra (segundo 

símbolo) desempenha em relação à primeira, que pode ser arrastada livremente. O 

princípio manipulativo do jogo possibilita uma construção do conhecimento baseada na 

combinação das experiências passadas (as funções já conhecidas) com a situação atual. 

Ao inserir uma resposta incompatível, porém, são exibidas ambas tanto a 

original quanto a digitada pelo usuário, em um gráfico 2D, para uma comparação e 

possível compreensão do próprio erro, utilizando o princípio socrático de que 

compreender a própria ignorância sobre o assunto é o princípio da aprendizagem. 

Encontrando a incógnita e salvando a professora! 

Concretizado no mesmo período e disciplina, este material representa uma 

proposta pedagógica mais trabalhosa e longa, propondo um cenário e crônica de Role 

Playing Game (RPG) para aplicação no 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental, numa 

turma de poucos alunos. 

O cenário proposto inclui a transformação dos alunos em frações, de forma que 

precisarão cooperar entre si, somando-se, subtraindo-se, multiplicando-se e dividindo-se 

para atingir os valores necessários para passar pelos obstáculos.  

O jogo tenciona proporcionar uma compreensão das ampliações e reduções nos 

valores das frações para cada combinação e operação, através da construção social e 

conjunta do conhecimento e da troca de ideias. 

e-Mazing 

No mesmo período e disciplina, “e-Mazing” foi criado como um jogo eletrônico, 

online no website http://kad-kun.com/kad/math/maze/ , que apresenta uma esfera de 

1kg, que deve chegar com um peso específico ao final de um labirinto, no qual cada sala 

multiplica-a ou divide-a por um valor específico. 

O objetivo do jogo é aprimorar o cálculo mental e a habilidade de criação de 

estratégias através da percepção dos fatores primos, múltiplos comuns e percepção da 

alteração dos valores a partir das operações. 

Suuri no Sekai 
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Concebido como Prática como Componente Curricular das disciplinas de 

Psicologia da Aprendizagem e Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Formação e 

Atuação Docente, no 3º período do curso, este material é composto de um jogo de RPG 

eletrônico offline, criado através do software RPG Maker. 

Neste jogo, o protagonista lida com diversas situações permeadas de problemas 

da matemática financeira e do mundo do trabalho, exigindo do jogador uma resolução e 

exaltando o papel social da matemática e do próprio jogador, que pode usá-la para 

resolver os problemas de seu mundo. 

História em Quadrinhos 

Este trabalho, como os seguintes, foi concebido para o Estágio Curricular 

Obrigatório I, no 6º período do curso e aplicado numa turma de 6º ano. Trata-se de uma 

história em quadrinhos abordando uma história fictícia sobre o surgimento das frações 

no antigo Egito.  

A história traz embutida uma questão intrínseca à metodologia de Resolução de 

Problemas, que possibilita a utilização de um material concreto (construído com E.V.A. 

e um barbante) para auxiliar o protagonista em sua resolução.  

O objetivo matemático da história é compreender o surgimento das frações, de 

forma a construí-lo, por si próprio, observando as características dos comprimentos no 

material manipulado. 

Maçãs Envenenadas 

Este jogo eletrônico traz imagens de maçãs fracionadas e solicita sua adição ou 

subtração, de forma que elas podem ser fracionadas em um número de pedaços 

diferentes, até que representem frações de mesmo denominador antes de serem 

operadas. 

O objetivo do jogo é proporcionar uma compreensão sobre a necessidade de 

igualar os denominadores antes destas operações com frações, além de uma iniciação 

sobre o uso do M.M.C. e múltiplos para tal objetivo. 

Comer-comer 

Este é um jogo eletrônico no qual cada jogador recebe 4 cartas, com as quais 

deve montar duas frações com o objetivo de somá-las ou subtrai-las no maior número 

menor ou igual a 1. 

A aplicação do jogo visa aprimorar a ideia de comparação entre frações, adição e 

subtração entre elas, desenvolvendo relações de cumplicidade entre a fração escrita e a 

quantidade em si. 

Pega-pega de duendes 

Este jogo foi aplicado na quadra do colégio no qual foi realizado o Estágio, 

utilizando questões construídas de forma a completar as anteriores, numa construção 

contínua do conhecimento e destituição dos conceitos matemáticos imprecisos pré-

concebidos. 

A turma foi dividida em 5 grupos e as respostas para as perguntas estavam 

dispostas na parede, de forma que um jogador de cada grupo, alternado a cada rodada, 

precisava correr até elas, tira-las e entregar a um dos professores, proporcionando uma 

diversão à turma que gostava de educação física.  
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Ao encontrar a resposta, um ponto é dado ao jogador, caso ele possa explicar o 

motivo da resposta. Ao concebermos o jogo, este foi o meio encontrado para deixar que 

o grupo ajudasse o corredor na compreensão do conceito, e não apenas a encontrar a 

resposta.  

No fim do jogo, uma tangerina foi dada a cada ponto conseguido. Esta deveria 

ser dividida entre os jogadores do grupo, que deveria calcular qual a fração do prêmio 

adquirida por cada jogador. 

CONCLUSÕES 

A construção dos materiais didáticos nos possibilitou obter diferentes visões 

sobre a matemática e o desenvolvimento cognitivo dos alunos, de forma que nos foi 

possível observar que o mesmo conteúdo pode ser concebido de diversas formas, de 

acordo com o objetivo a ser alcançado. E, finalmente, os materiais construídos podem 

ser acessados em http://prof.hime-chan.com com suas características e trabalhos 

relacionados. 
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RESUMO: No presente trabalho relata-se a dinâmica e resultados de um curso de extensão para 

professores de ciências naturais e exatas promovido pelo Grupo de Pesquisa em Educação e Ciências (IF 

Catarinense/CNPQ) e o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Física-Licenciatura – Campus Rio do 

Sul. A motivação dos grupos para a oferta do curso foi decorrente de dados reais, obtidos através de uma 

pesquisa, onde foi diagnosticado que as Instituições de ensino básico da região do Alto Vale do Itajaí, de 

modo geral, não oferecem oportunidades efetivas para a formação continuada do corpo docente nas 

diversas áreas e em especial na área de ciências e matemática. Outro fator que motivou a oferta da 

atividade de extensão refere-se ao fato de as escolas, especialmente as públicas, não possuírem 

laboratórios ativos nas áreas de ciências e matemática, o que demonstra a necessidade tanto de formação 

teórico-metodológica quanto de instrumentalização que possibilite uma prática docente capaz de articular 

teoria e prática. Com os objetivos de: contribuir na formação inicial e continuada de docentes da educação 

básica, nos aspectos teórico-epistemológicos e práticos; desenvolver atividades didático-pedagógicas 

contextualizadas nas ciências naturais e exatas; utilizar materiais não-convencionais na confecção de 

materiais didáticos para a prática da docência e relacionar e diferenciar os conceitos de ciência, cotidiano, 

tecnologia e senso comum o curso foi ofertado para professores da rede pública da 12ª Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Regional – Gerência Estadual de Educação. Com início em maio de 2012 e 

término em novembro do mesmo ano, estruturado em 160h com atividades desenvolvidas em laboratórios 

de física, química, informática, além de sala de aula e marcenaria. Apresenta-se a dinâmica do curso e os 

temas gerais que foram abordados ao longo do mesmo. Resultados obtidos do acompanhamento do curso, 

com depoimentos dos participantes são apresentados.  

 

Palavras-chave: Formação Continuada, extensão, feiras de ciências naturais e matemática.  

 

INTRODUÇÃO 

A função institucional da extensão se concebe como um mecanismo acadêmico 

de formação que articula a produção científica da Instituição com a aplicação e 

socialização dos resultados na sociedade. Isto se faz num processo educativo, 

acadêmico, científico, cultural e comunitário que relaciona o ensino, a pesquisa e a 

extensão de forma indissociáveis. Além de levar o conhecimento acadêmico à 

comunidade, as atividades de extensão, através de um diálogo contínuo e progressivo, 

buscam ações que promovem o desenvolvimento local e regional e a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos. No Projeto Político Pedagógico Institucional – PPI, do 
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IF Catarinense fica evidente a preocupação em desenvolver atividades nestas três linhas 

de atuação através de sua missão: “Ofertar uma educação de excelência, pública e 

gratuita, com ações de ensino, pesquisa e extensão, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento socioambiental, econômico e cultura” (PPI, 2009). Através de 

pesquisas realizadas em 2011 constatou-se, de modo geral, a carência de cursos 

específicos de formação continuada para docentes – em especial da área de Ciências –  

das escolas públicas estaduais da região do Alto Vale do Itajaí. Outra fragilidade 

percebida diante da pesquisa refere-se ao fato de as escolas, especialmente as públicas, 

não possuírem laboratórios ativos na área de ciências, o que demonstra a necessidade 

tanto de formação teórico-metodológica quanto de instrumentalização e produção de 

materiais didáticos, preferencialmente com recursos não convencionais de baixo custo 

com vistas à utilização no ensino. Neste contexto, o Grupo de Pesquisa em Educação e 

Ciências e o Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Física-Licenciatura do 

Instituto Federal Catarinense (IF Catarinense) – campus Rio do Sul – propôs a 

realização do curso de extensão Formação Continuada de Professores de Ciências 

Naturais e Exatas em parceria com a 12ª Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Regional – Gerência Estadual de Educação – a fim de suprir a demanda diagnosticada e 

contribuir frente à realidade. De forma contextualizada e sem perdas das 

especificidades, o curso supracitado transitou entre as diferentes áreas das ciências: 

química, física, biologia e matemática, diferenciando-as e integrando-as. Os conceitos 

fundamentais foram desenvolvidos e permeados por aspectos epistemológicos, 

pedagógicos e metodológicos, mediados por atividades integradoras. O curso avaliou, 

com base em documentos legais como Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s 

(BRASIL, 1999) que deve existir uma ponte entre teoria e prática e, nessa perspectiva, 

este curso tem procurado proporcionar tal interação no interior das disciplinas. Os 

conteúdos e conceitos abordados foram relacionados e intermediados pela prática de 

instrumentalização e vivências ao longo do curso de modo a contribuir com as diversas 

áreas. Isto delimitou os objetivos deste curso: 1) desenvolver atividades didático-

pedagógicas contextualizadas nas ciências naturais e exatas; 2) contribuir na formação 

inicial e continuada de docentes da educação básica, nos aspectos teórico-

epistemológicos e práticos; 3) utilizar materiais não-convencionais na confecção de 

materiais didáticos para a prática da docência; 4) estudar artigos científicos voltados ao 

ensino de ciências naturais e exatas divulgados em periódicos e congressos; 5) 

instrumentalizar e incentivar a produção e utilização de materiais didáticos; 6) 

incentivar a realização de pesquisas em educação em ciências e matemática e 7) 

relacionar e diferenciar os conceitos de ciência, cotidiano, tecnologia  e senso comum. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
  

  O curso de extensão Formação Continuada de Professores de Ciências Naturais 

e Exatas foi configurado com uma carga horária de 160h sendo 128h de atividades 

presenciais e 32h de atividades semipresenciais. As aulas foram ministradas em 

laboratórios de Física, Química e Informática da Unidade Sede e Unidade Urbana do IF 

Catarinense – Câmpus Rio do Sul,  sala de aula e uma marcenaria localizada no Centro 

de Educação Profissional Alto Vale – CEDUP. O curso foi realizado de maio  a 
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novembro de 2012. Com 4h semanais, está sendo ministrado no período vespertino, 

com atividades presenciais realizadas às terças-feiras, contando com a colaboração de 

professores da Instituição das áreas de ciências (Física, Química, Biologia e 

Matemática), Pedagogia e uma bolsista específica para o curso. A proposta foi 

organizada em cinco temas gerais: 1) instrumentação didática em Física, Química, 

Biologia e Matemática; 2) fundamentos teórico-epistemológicos; 3) pesquisa no ensino 

de ciências; 4) ensino aprendizagem e avaliação e 5) proposta pedagógica integradora. 

Foram desenvolvidas atividades teóricas e práticas, de modo a atender os objetivos 

propostos. A proposta pedagógica integradora envolveu a elaboração e aplicação de 

atividades de ensino nas escolas públicas com apresentação dos resultados no mês de 

novembro, A instrumentação no seu aspecto prático, operacionalizado de forma 

dinâmica, permite o diálogo e o movimento contínuo entre teoria e prática, onde foram 

construídos materiais didáticos, equipamentos e experimentos exploratórios que 

favoreceram a concepção que permeia este curso. A proposta desenvolvida neste curso 

desencadeou trabalhos e aplicações em feiras de matemática em escolas e em nível 

regional e estadual.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Durante a operacionalização do curso foram realizados registros com todo o 

histórico das aulas, contendo data, horário de início e término, local, professor atuante, 

tema e disciplina ministrada. Além destes aspectos, as memórias seguiram o passo a 

passo da aula desenvolvida com os cursistas. Esta atividade foi realizada pela bolsista 

do projeto, uma das autoras deste artigo e acadêmica da 5ª fase do curso de Física–

Licenciatura. O objetivo dos registros destas memórias é realizar posteriormente uma 

análise qualitativa do curso, avaliando os avanços conseguidos, os aspectos que 

precisam ser aprimorados e os impactos locais e regionais da atividade de extensão. 

Observamos que na construção dos equipamentos na marcenaria houve uma grande 

interação entre colegas e conteúdos das disciplinas. Foi comum a sugestão, por parte 

dos cursistas, de melhorias nos equipamentos, ampliando as possibilidades de 

exploração do mesmo. Algumas atividades realizadas no curso foram socializadas na 

Feira de Conhecimento Tecnológico e Científico - FETEC, evento interno realizado no 

câmpus através de duas publicações. Pode-se constatar que os professores sentiram-se 

confiantes em organizar e participar de feiras de ciências ou matemática dentro das 

escolas e em âmbito regional e estadual, bem como atuaram como avaliadores destes 

eventos. Na apresentação da Proposta Pedagógica Integradora os estudantes 

(professores cursistas) foram desafiados a elaborar um resumo expandido como forma 

de relato da atividade desenvolvida nas escolas. São exemplos de trabalhos socializados: 

“Mapa conceitual: Aprendizagem significativa sobre temas de Biologia”; 

“Instrumentação para o ensino interdisciplinar de ciências, nas área de Biologia e 

Química com foco em substâncias psicoativas”; “Casa ecológica”; Relacionando 

alimentação saudável e conhecimento matemático”; “Projeto pensar: uma proposta 

intedisciplinar”. 
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CONCLUSÕES 

 

Os trabalhos apresentados na última etapa do curso – Proposta Pedagógica 

Integradora – que incluiu o relato de elaboração de feiras internas nas escolas revela que 

o curso ofertado foi significativo para os professores e para a comunidade do Alto Vale 

do Itajaí. 
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RESUMO: Estando ciente dos problemas relacionados à coleta do lixo rural e devastação 

da nossa mata ciliar a Escola de Educação Básica Expedicionário Mário Nardelli está 

desenvolvendo um projeto multidisciplinar que envolve as disciplinas de Biologia, 

Geografia, Matemática, História e Educação Física com os alunos do ensino médio, pois, os 

problemas ambientais estão sendo considerados cada vez mais urgentes para garantir a 

sobrevivência da humanidade. Os alunos podem tirar nota 10 nas provas, mas ainda não se 

sentem responsáveis pelo mundo em que vivem, sendo assim, este projeto tem como 

finalidade, sensibilizar a sociedade, através dos alunos, a urgência de preservar e recompor a 

mata ciliar ao longo do Rio Itajaí do Oeste e as nascentes; retomar junto à população rural, o 

processo de reciclagem do lixo; conscientizar a população sobre os problemas que o lixo nos 

traz, alertando-os para que não joguem o mesmo em lugares inapropriados e despertar nos 

alunos uma visão diferente de lidar com essas questões, deixando claro também os prejuízos 

que o consumismo exagerado de alguns produtos vem causando a nossa geração e 

consequentemente às gerações futuras. Com ele mostraremos a importância dos 3 R’s da 

sustentabilidade (Reduzir, Reciclar e Reutilizar). Dentro desse projeto estaremos fazendo 

saídas a campo para a recomposição da mata ciliar em uma área degradada junto ao Rio 

Itajaí, aqui no município de Rio do Oeste, com espécies nativas indicadas para a recuperação 

da mesma e apresentações desse trabalho em outras escolas da região. 

 
Palavras-chave: Problemas ambientais, Recuperação da mata ciliar, Sustentabilidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho pedagógico junto com a questão ambiental concentra-se no desenvolvimento 

de atitudes e posturas éticas, e no domínio de procedimentos, que vai além da aprendizagem 

escrita de conceitos. 

O Projeto Lixo e Mata Ciliar veio para conscientizar a população dos prejuízos gerados 

pela destruição dos recursos naturais e também o que o consumismo exagerado de alguns 

produtos vem causando a nossa geração e consequentemente às gerações futuras. Queremos 

mostrar a importância dos 3R’s da sustentabilidade. Pois muito se fala em reciclagem, mas só 

reciclar não é o suficiente para manter nossas boas condições para os próximos anos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Os métodos utilizados até agora no projeto, foram as saídas a campo dos alunos, 

para registrar toda a degradação e poluição que encontramos aos arredores do Rio Itajaí 

do Oeste, que é o rio que passa pelo nosso município.  

Posteriormente conseguimos a colaboração de um produtor rural que cedeu um  

espaço para fazermos a reconstituição da mata ciliar, numa área com aproximadamente 

100m de extensão. A partir destas operações os alunos realizarão pesquisas 

bibliográficas, farão o isolamento da área a ser reconstituída e análise do solo, 

juntamente com um engenheiro ambiental, para selecionar os tipos de mudas nativas 

que podem ser plantadas neste espaço e por fim o plantio das mesmas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tendo em vista que o projeto ainda não está concluído e que existem muitas 

operações a serem realizadas, podemos ressaltar até o presente momento que nas saídas 

a campo, os alunos observaram como o nosso rio está degradado, destacando a 

destruição da mata as suas margens, a invasão dos produtores que fazem suas plantações 

até elas, a irresponsabilidade e desconhecimento de algumas pessoas que jogam lixo a 

beira do rio e a criação de gado que usufrui da mesma água que é coletada em 

municípios vizinhos para o consumo humano. Como mostram as imagens abaixo, 

registradas pelos próprios alunos. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Levando em conta o que foi trabalhado até o momento, percebemos que, 

infelizmente a população desconhece inúmeras e importantes informações relacionadas 

à preservação dos recursos naturais. Em função desse desconhecimento as pessoas 

produzem mais, visando lucros maiores, não se sentindo responsáveis pelos prejuízos 

causados a natureza. 
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Figura 1 – Destruição da mata ciliar. 

 

 

Figura 2 – Animais usufruindo da mesma água utilizada para o consumo do homem. 

112



                                

 

4 
 

 

  

Figura 3 – Produtores construindo suas plantações até as margens do rio. 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO PROCESSO ENSINO –

APRENDIZAGEM 

Ester Hasse
(1)

; Sara Cristina StacheskiMARTINS
(2)

; Gilberto Mazoco 

JUBINI
(3)

;Veruschka Rocha Medeiros ANDREOLLA
(4)
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SC, Estrada do Redentor, n°5665, Bairro Canta Galo, Rio do Sul, SC, CEP 89160-000, e-mail 
ester_hasse@yahoo.com.br;  (2) Acadêmica do Curso de Licenciatura de Matemática, Bolsista do Instituto Federal 

Catarinense (IFC), Rio do Sul, SC, e-mail saramartins@gmail.com.br; (3) Professor Orientador ,Msc. Professor de 
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RESUMO: Habilitar o aluno a compreender a realidade ao seu redor, de modo que ele possa 

participarde forma crítica e consciente, dos debates e decisões que permeiam a sociedade o qual se 

encontra inserido. Caracteriza-se um problema para um indivíduo quando, procurando resolvê-lo, ele não 

é consegue. Quando o solucionador se envolve em um processo que requer reflexão e tomada de decisões 

sobre uma determinada sequência de passos ou etapas a seguir. A Resolução de Problemas permite ao 

aluno colocar-se diante de questionamentos e o pensar por si próprio, possibilitando o exercício do 

raciocínio lógico, a elaboração de estratégias de resolução que contribui para o desenvolvimento do 

espírito investigativo e não apenas o uso padronizado de regras e fórmulas em um processo mecânico. 

Sendo assim, os docentes e acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Física e Matemática, planejaram 

um curso que promove a integração de estudantes do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro do 

ensino médio, possibilitando a prática da docência para os acadêmicos, supervisionada pelos docentes. 

Foi utilizada a metodologia da resolução de problemas para o desenvolvimento das aulas. Analisando 

questões das olimpíadas brasileiras de matemática, física e astronomia, sendo possível fazer um plano de 

execução que estabeleceu técnicas para facilitar o aprendizado. Após os alunos serem avaliados sobre os 

fundamentos básicos de matemática, eles foram divididos em dois grupos, o grupo de apoio e o grupo de 

estudos avançados.Dois discentes sempre acompanham o grupo de apoio e no grupo de estudos 

avançados iniciaram com questões das Olimpíadas, selecionadas com diferente grau de dificuldade. Os 

alunos divididos em fase 1, 2 e 3, resolvem listas de exercícios, e avançam de fase à medida que 

apresentam melhor desenvolvimento na interpretação e resolução dos problemas. O sistema de avaliação 

ocorre demonstrando as preocupações com as diferenças individuais, o aluno deve interpretar e resolver 

os problemas propostos, dentro de seus limites e capacidades. No decorrer das aulas percebeu-se o 

aumento da concentração na resolução dos problemas propostos. Dos alunos que participaram 

efetivamente do projeto cerca de 25% conseguiram aprovação na primeira fase das Olimpíadas de 

Matemática, Física ou Astronomia.  

A parte introdutória do resumo, (8 primeiras linhas) está muito confusa. Sugiro refazê-la. 

Palavras-chave:sociedade, métodos, interpretação, relações sociais. 

 

INTRODUÇÃO 

Acomunidade escolar busca caminhos para a formação de uma consciência 

crítica, tendo relevância frente aos impactos sociais causados pela ciência e a 

tecnologia. Segundo SKOVSMOSE(2007), a matemática é muito mais do que uma 

ciência exata e imune às interferências humanas. Do mesmo modo que é usada para 

excluir, também pode fazer maravilhas, pois todo o aparato tecnológico está alicerçado 

em conceitos matemáticos. Se a sociedade é cada vez mais matematizada, é necessário 
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que se possibilite ao aluno pensar criticamente por meio desta ciência, visto que ela está 

presente em todo lugar.BOAVIDA (1993), afirma que, na aprendizagem da Matemática, 

o uso da Resolução de Problemas é fundamental, pois permite ao aluno colocar-se 

diante de questionamentos e pensar por si próprio, possibilitando o exercício do 

raciocínio lógico, a elaboração de estratégias de resolução que contribui para o 

desenvolvimento do espírito investigativo e não apenas o uso padronizado de regras e 

fórmulas em um processo mecânico do tipo 'siga modelo'. Para ECHEVERRÍA, M.P.P. 

& POZO (1994), um problema se caracteriza para um indivíduo quando,procurando 

resolver,não é levado a solução de uma forma imediata e automática.Isto é, quando, 

necessariamente, o solucionador se envolve em um processo que requer reflexão e 

tomada de decisões sobre uma determinada sequência de passos ou etapas a seguir.Os 

problemas matemáticos estão relacionados com a própria concepção do que é um 

problema, para resolvê-lo se faz necessário elaborar vários procedimentos de resolução, 

comparar seus resultados e validar os procedimentos utilizados.  

POLYA (1995) cita os seguintes tipos de problemas:  

- Problema rotineiro: se puder ser solucionado pela substituição de dados específicos ou 

pelo seguimento, passo a passo, de algum exemplo muito batido;  

- Problemas de determinação: é aquele que tem por objetivo encontrar o valor de uma 

incógnita; pode ser teórico ou prático, abstrato ou concreto, problema sério ou simples 

enigma. Tem como partes principais a incógnita, os dados e a condicionante;  

- Problemas de demonstração: é aquele que tem como objetivo mostrar 

conclusivamente que certa afirmativa, claramente enunciada, é verdadeira ou, então, que 

é falsa. Tem como partes principais a hipótese e a conclusão do teorema que tiver que 

ser provado ou refutado;  

- Problemas práticos: são aqueles que as incógnitas, os dados e as condicionantes são 

mais complexos e menos nitidamente definidos. Para resolver esse tipo de problemas 

utiliza-se o problema matemático. É necessário certo conjunto de conhecimentos 

previamente adquiridos (p. 124-127). 

É essencial que o problema seja desafiador e que desperte a curiosidade e o 

gosto pela busca da solução, quando há solução. Assim podem estimular a curiosidade 

do aluno e fazendo o se interessar mais pela Matemática, de modo que ao tentar resolvê-

los desenvolva criatividade e o raciocínio, além de utilizar e ampliar o seu 

conhecimento matemático. 

POLYA (1995, p. 3) afirma que “o professor que deseja desenvolver nos alunos 

o espírito solucionador e a capacidade de resolver problemas deve incutir em suas 

mentes algum interesse por problemas e proporcionar-lhes muitas oportunidades de 

imitar e de praticar.Proporcionando para estudantes das séries finais do ensino 

fundamental e/ou ensino médio, um estudo de matemática e suas relações com a 

sociedade, de modo a prepará-los para os desafios matemáticos e sociais que venham a 

enfrentar. 

Neste contexto, os docentes e acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Física e 

Matemática, planejaram um curso que promove a integração de estudantes do sexto ano 

do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio, possibilitando a prática da docência 

para os acadêmicos, supervisionada pelos docentes.  
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MATERIAL E MÉTODOS 
Osdocentes e acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Física e Matemática do 

Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Rio do Sul, divulgaram o curso 

Matemática e Sociedade em escolas da região, com apoio da direção e de professores de 

matemática, totalizando 72 alunos inscritos. 

Para a realização do curso, foi utilizada a metodologia da resolução de 

problemas para o desenvolvimento das aulas. Analisando questões das olimpíadas 

brasileiras de matemática, física e astronomia foi possível fazer um plano de execução 

que estabeleceu técnicas para facilitar o aprendizado. 

Após os alunos serem avaliados sobre os fundamentos básicos de matemática, 

eles foram divididos em dois grupos, o grupo de apoio e o grupo de estudos avançados. 

No grupo de apoio trabalhou-sea matemática básica nas operações,  na resolução 

de problemas com adição, subtração, multiplicação e divisão dentro dos conteúdos nos 

parâmetros curriculares de 6º ao 9º ano. Dois discentes sempre acompanham o grupo de 

apoio e no grupo de estudos avançados iniciaram com questões das Olimpíadas, 

selecionadas com diferente grau de dificuldade. Os alunos divididos em fase 1, 2 e 3, 

resolveram listas de exercícios, e avançaramde fase à medida que apresentarammelhor 

desenvolvimento na interpretação e resolução dos problemas.  

Para a análise estatística dos dados foi utilizado o programa SISVAR 

(FERREIRA, 2000). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os alunos receberam subsídios na educação e tornam-se capazes de aprender e 

propor alternativas expressando opiniões e tomando decisões bem fundamentadas, que 

motivam os estudantes na busca de informações sobre as ciências e as tecnologias da 

vida moderna. 

O sistema de avaliação ocorreuinter-relacionando as diferenças individuais, onde 

não é necessário que todos sejam exímios em tudo.  

Dos alunos que participaram efetivamente do projeto cerca de 25% conseguiram 

aprovação na primeira fase das Olimpíadas de Matemática, Física ou Astronomia.  

 

CONCLUSÕES 
No decorrer das aulas percebeu-se o aumento da concentração na resolução dos 

problemas propostos, mostrando que os alunos estavam embusca do conhecimento e 

não vinculam a participação do projeto a uma aprovação ou reprovação. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BOAVIDA, A. M.Concepções sobre resolução de problemas. In:Actas do 

PROFMAT 91, vol. 1, Porto. Associação de Professores de Matemáticade Portugal, 

1991. 

 

116



 

 

4 

 

ECHEVERRÍA, M.P.P. & POZO, J.I. Aprender a resolver problemas y 

resolverproblemas para aprender. In: POZO, J.I. (Coord.) La solución de 

problemas.Madri, Santillana, 1994. p.17. 

 

FERREIRA, D. F. Manual do sistema Sisvar para análises estatísticas. Lavras: 

UFLA, 2000. 63 p. 

 

POLYA, G. A arte de resolver problemas (Tradução de How to solve it, 1945).Rio de 

Janeiro, Interciência, 1995. 

 

SKOVSMOSE, O. Educação crítica: incerteza, matemática, responsabilidade. Trad. 

Maria Aparecida V. Bicudo. SãoPaulo: Cortez, 2007. 304 p. 

117



 

 

 1 
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RESUMO: Em 06 de maio comemora-se o Dia Nacional da Matemática. A data é uma homenagem ao 

escritor e matemático Júlio Cesar de Mello e Sousa (1895-1974) conhecido com o pseudônimo de 

MalbaTahan. Questionamentos sobre a divulgação desta data começaram a existir entre os bolsistas do 

PIBID de Matemática da UNIVALI. Motivados por perguntas como: Os alunos da Escola de Educação 

Básica Deputado Nilton Kucker, bem como seus professores, principalmente os de Matemática, 

conhecem esta data, bem como seu significado? Vida e obra de Malba Tahan é um projeto que começou 

com o objetivo de divulgar o Dia Nacional da Matemática, porém tem alcançado outros objetivos entre 

eles relacionar Matemática e literatura. Por meio de histórias e enigmas é possível verificar esta relação e 

estudar conteúdos matemáticos. Estes surgem quando a história propõe a resolução de um problema cuja 

solução torna-se possível após compreensão, planejamento, execução e verificação. Sendo assim, o 

projeto Vida e Obra de Malba Tahan contribui com o ensino de Matemática fundamentado em teóricos 

como Polya (1995) que sugere a resolução de problemas como metodologia de ensino. O projeto iniciou-

se apresentando aos alunos sessões de vídeo sobre as características observadas nas obras de Malba 

Tahan. Depois, os alunos foram incentivados a fazer pesquisas sobre a vida e as obras do escritor expondo 

os trabalhos em forma de cartazes. Apresentamos aos alunos alguns problemas matemáticos encontrados 

nos livros de Malba Tahan. As etapas do projeto foram divulgadas na escola com uma exposição 

denominada Vida e Obra de Malba Tahan. O evento foi apreciado por professores, alunos e pais da 

unidade de ensino e também por gestores de outras escolas. Assim o objetivo de divulgar o Dia Nacional 

da Matemática, extrapolou o universo de apenas uma unidade escolar. As atividades do projeto levaram a 

análises relevantes sobre a resolução de problemas como metodologia de ensino de Matemática. Nas 

obras de Malba Tahan os conteúdos de matemática surgem a partir da solução de situações problemas, 

exigindo uma leitura atenta para a compreensão. Este processo é pouco apreciado pelos alunos que 

afirmam preferir exercícios como a resolução de equações.    

 

Palavras-chave: Resolução de problemas, Matemática, Literatura 

 

INTRODUÇÃO 

Existem muitas datas comemorativas no calendário anual de diversos países. 

Algumas datas são alusivas a crenças religiosas, outras a fatos históricos relevantes e há 

especialmente o Dia Nacional da Matemática, comemorado em 06 de maio em 

homenagem ao professor Júlio Cesar de Mello e Sousa conhecido na literatura 

matemática como Malba Tahan. A partir do conhecimento desta data, nós acadêmicos 

do curso de licenciatura em Matemática, bolsistas do PIBID, passamos a estudar as 

obras de Malba Tahan, destacando a leitura de sua famosa obra O homem que 
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calculava. Ler é uma tarefa nada fácil para àqueles que estudam num curso de 

licenciatura em Matemática, porém nos desafiamos a fazê-lo para compreender o legado 

de Malba Tahan e, posteriormente resolver junto aos alunos da educação básica alguns 

dos enigmas propostos em suas obras. A literatura passou a fazer parte de nossos 

estudos e nos desafiamos a familiarização com a linguagem predominantemente árabe 

encontrada nos livros de Malba Tahan. Paralelamente, estudamos a metodologia de 

ensino de matemática que utiliza o recurso a resolução de problemas fundamentalmente 

as etapas definidas por Polya (1995). Assim a resolução dos enigmas matemáticos 

encontrados nos livros ganhou um caráter científico onde a compreensão, o 

planejamento, a execução e a verificação, constituíram-se como etapas necessárias na 

busca das soluções. Diante disso, nosso objetivo é, a partir do entendimento da obra de 

Malba Tahan, torná-la conhecida no ambiente escolar tendo como hipótese que a 

resolução dos problemas contidos em sua obra, constitui-se como momento de ensino e 

aprendizagem de Matemática. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para divulgar o projeto Vida e Obra de Malba Tahan, os acadêmicos do curso de 

licenciatura em Matemática da UNIVALI, bolsistas do Programa Institucional de 

Iniciação à Docência – PIBID, organizaram diversas atividades na EEB Deputado 

Nilton Kucker.  

Inicialmente apresentaram sessões de vídeo sobre Malba Tahan para torná-lo 

conhecido entre os estudantes da escola. Em outro momento os alunos das 2as séries do 

Ensino Médio, período vespertino, realizaram pesquisas sobre o homenageado, 

registrando em cartazes fatos relevantes da carreira deste professor de Matemática.  

A pesquisa aguçou a curiosidade dos estudantes da escola sobre a resolução de 

problemas encontrados nos livros de Malba Tahan. Tal fato fez com que os acadêmicos 

bolsistas, sob a orientação dos supervisores de área, levassem para a sala de aula o 

problema da Herança.  

Os estudos sobre a Vida e Obra de Malba Tahan permitiram realizar uma 

exposição com o material coletado. No dia 07 de maio, o hall de entrada da escola 

contou com a exposição de cartazes e de livros sobre o famoso professor de 

Matemática.  

O concurso sobre a resolução do desafio dos Quatro Quatros, outro famoso 

problema elaborado por Malba Tahan, desafiou os alunos, pois aquele que conseguisse 

apresentar mais soluções ganharia uma camiseta do Dia Nacional da Matemática. 

Durante a semana o professor supervisor conferiu os resultados e entregou o prêmio aos 

vencedores.  

As atividades realizadas tornaram-se conhecidas por diversos educadores, entre 

eles os que fazem parte da direção da Escola Municipal Gaspar da Costa Moraes que, 

convidou os bolsistas a montar um stand sobre a Vida e Obra de Malba Tahan na Feira 

de Matemática daquela unidade de ensino.   
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Em 20 de julho estudantes de outra unidade de ensino tiveram a oportunidade de 

visitar o stand enriquecendo um pouco mais o seu conhecimento no campo da 

Matemática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conhecer a vida e obra de Malba Tahan tem sido relevante tanto para os 

acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática, quanto para os alunos das escolas 

EEB Deputado Nilton Kucker e da Escola Municipal Gaspar da Costa Moraes. 

Elementos como a resolução de problemas e a literatura na matemática surgem como 

fundamentais para o ensino desta disciplina tão temida pelos alunos. 

Durante a exposição dos trabalhos, nas duas unidades de ensino, percebemos que 

os olhares curiosos dos visitantes demonstravam surpresa por haver um dia 

comemorativo da Matemática, principalmente porque é uma homenagem a alguém que 

associou literatura e Matemática. Livros de contos escritos por um professor de 

Matemática suscitou o interesse de muitos visitantes. 

Por outro lado, resolver o problema da Herança foi uma atividade difícil para os 

alunos da 2ª série do Ensino Médio, pois dividir 35 camelos em duas, ou três ou nove 

partes iguais, envolve cálculos com grandezas contínuas e descontínuas. Os alunos só 

conseguiram perceber o erro conceitual apresentado no enunciado após intervenção do 

grupo que estava ensinando. A estratégia de resolução de problemas pareceu ser pouco 

apreciada como metodologia de ensino de Matemática. Percebemos que há, por parte 

dos alunos, uma predileção por exercícios que se constituem de algoritmos em 

detrimento da resolução de problemas. 

 

CONCLUSÕES 

Vida e obra de Malba Tahan é um projeto que começou com o objetivo de 

divulgar o Dia Nacional da Matemática, porém alcançou outros objetivos entre eles a 

relação entre Matemática e Literatura. Por meio de histórias e enigmas é possível 

verificar esta relação e estudar conteúdos matemáticos. Estes surgem quando a história 

propõe a resolução de um problema cuja solução torna-se possível após compreensão, 

planejamento, execução e verificação. Sendo assim, o projeto Vida e Obra de Malba 

Tahan contribui com o ensino de Matemática fundamentado em teóricos como Polya 

(1995) que sugerem a resolução de problemas como metodologia de ensino. 
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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de discutir e avaliar a autoria dos trabalhos de Feiras de 

Matemática e seus reflexos no processo de elaboração do resumo para os anais da feira. O estudo centra-

se na percepção da autoria dos trabalhos da XXVII Feira Catarinense de Matemática pela análise de 

resumos apresentados para publicação nos anais da referida feira. A pesquisa configura-se num estudo de 

caso qualitativo. O tratamento e análise dos dados seguiram os preceitos da análise de discurso. Os 

resultados apontam a importância de se rediscutir a autoria dos trabalhos desenvolvidos entre orientador e 

orientandos, principalmente por desenvolver a capacidade de articular a teoria e a prática. A 

aprendizagem mútua e as relações interpessoais apresentam-se como os principais pontos na relação 

orientador-orientando. Conclui-se que o estudo, avaliação e discussão sobre a autoria dos trabalhos de 

Feiras de Matemática devem considerar a relação orientador-orientando e merece uma redefinição 

atribuindo a autoria para ambos os sujeitos, no intuito de garantir a qualidade dos trabalhos a serem 

elaborados para publicação.  
 

Palavras-chave: Autoria, Processo de Orientação, Relação Orientador-Orientado. 

 

ABSTRACT: This article aims to discuss and evaluate the authorship of the works shows 

Mathematics and its reflections in the drafting of the summary to the annals of the fair. The study focuses 

on the perception of the work of authorship XXVII Fair Catarinense Mathematical analysis of the 

abstracts submitted for publication in the Annals of that Sunday. The research sets up a qualitative case 

study. Treatment and data analysis followed the principles of discourse analysis. The results indicate the 

importance of debate the authorship of the works developed between mentor and mentees, mainly by 

developing the ability to articulate theory and practice. Mutual learning and interpersonal relationships 

are presented as key points in relation advisor-oriented. We conclude that the study, evaluation and 

discussion of the authorship of the works shows Mathematics must consider the relationship-oriented 

leader and deserves a redefinition attributing authorship for both subjects in order to ensure the quality of 

the work to be prepared for publication. 

Keyword: Author, Process oriented, Relationship-oriented leader. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais busca-se aprimorar os relatórios de trabalhos expostos nas feiras 

de matemática, exigências que vem trazer um cunho mais científico ao trabalho 

realizado. Com a produção de anais, garante-se a publicação de resumos destes 

trabalhos procurando caracterizar e valorizar o trabalho como um todo. Para tanto se 

122

mailto:fatima@ifc-riodosul.edu.br


                                

 

2 

 

exige uma organização mais efetiva, com critérios e normatizações. Professores e 

alunos ganham com tais exigências, pois há um avanço na produção escrita que deve ser 

desenvolvida coletivamente. 

Ao adentrar nas normatizações da escrita apresentam-se algumas controvérsias 

sobre a autoria dos trabalhos. Problemática que já foi discutida em outros seminários de 

avaliação das feiras, mas que mantém latente a necessidade de retomar a discussão, 

visto que parece haver contradições entre a escrita do resumo e as normatizações 

apresentadas. 

No campo científico a autoria de projetos, artigos e livros é uma das questões 

éticas que mais tem gerado preocupações nos últimos tempos. 

Da mesma forma, a autoria dos trabalhos apresentados nas Feiras de Matemática 

vem suscitar uma preocupação. Segundo Goldim (2007) todos os indivíduos que 

encontram-se designados como autores devem possuir qualificação para isso, devendo 

ter participação atuante e significativa na elaboração do trabalho para assumir a 

responsabilidade pública pelo seu conteúdo. Nesta perspectiva, há uma contradição 

quando os alunos são inscritos como únicos autores dos trabalhos apresentados nas 

feiras de matemática, e o professor orientador é omitido na autoria. 

Nomear os autores de um trabalho significa chamar à autoria, invocar a 

responsabilidade de. Assim, se o trabalho desenvolvido em sala de aula for resultado de 

um trabalho colaborativo e cooperativo entre membros de uma equipe, que composto 

por alunos e professor(es), a autoria necessita ser rediscutida. 

 

QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA: AUTORIA X ORIENTAÇÃO 

 

A Lei do Direito Autoral estabelece, em seu art. 6, que "São obras intelectuais as 

criações do espírito, de qualquer modo exteriorizadas, tais como: I - os livros, 

brochuras, folhetos, cartas-missivas e outros escritos; II - as conferências, alocuções, 

sermões e outras obras da mesma natureza (...)" (BRASIL, 1998, p. 2). Desta forma, a 

atribuição à autoria de um trabalho de Feira de Matemática está condicionada a 

responsabilidade profissional, pública e social assumida pela sua obra. 

Não existe indicação universalmente aceita e utilizada sobre a ordem de citação 

dos autores. A maneira mais tradicional propõe que o primeiro autor citado seja o do 

responsável pela obra, enquanto que o último seria o orientador do trabalho como um 

todo. Estas regras têm sido alteradas e permite-se organizá-las conforme as 

necessidades, desde que respeitem o trabalho desenvolvido coletivamente. 

A autoria deve ser assumida apenas pelos investigadores que tenham participado 

de forma cientificamente fundamental desde a concepção até a sua divulgação. Outras 

contribuições ao trabalho devem ser reconhecidas separadamente, sob a forma de 

Agradecimentos.  
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No entanto, no regimento da Feira Catarinense, o professor orientador não tem 

destacadas suas atribuições para com o trabalho que orientou, exceto na 

responsabilidade pelos alunos no período de alojamento em hotéis ou pousadas.  

No IV Seminário de Avaliação de Feiras de Matemática, discutiu-se o papel do 

orientador de trabalhos de feiras e, em Mesa redonda, destacou-se como relevante no 

papel de orientação o fato do orientador ser considerado o mediador do processo e o 

aluno visualizado como autor do trabalho (ZERMIANI, 2009). Porém não se destacou o 

tema na assembleia final para deliberações das próximas feiras de matemática. 

Para subsidiar esta discussão busca-se amparo no regulamento das Feiras de 

Matemática. Apresentam-se dois fragmentos, que mais se aproximam da discussão 

pretendida: 

Feira de Matemática, um processo educativo científico-cultural, aliando 

vivências e experiências, da qual podem participar na condição de 

expositores, alunos matriculados na Educação Básica (compreendendo 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e/ou 

Profissionalizante, Educação Superior, Educação Especial e Professores das 

escolas das redes públicas e privadas, bem como pessoas da comunidade, do 

Estado de Santa Catarina. (REGIMENTO ..., 2013, p. 1) 

 

Feira Catarinense de Matemática tem como finalidade: incentivar, divulgar, e 

socializar as experiências, pesquisas e atividades matemáticas, bem como 

confirmar que as “Feiras de Matemática” se constituem numa experiência 

curricular ou extracurricular de relevância para sistematizar e implementar os 

Projetos e/ou Programas de Educação Científica dos Alunos e Professores, 

contribuindo para a inovação curricular, durante o ano letivo, nas instituições 

envolvidas. (REGIMENTO ..., 2013, p. 2) 

 

Na primeira citação, tem-se apenas uma identificação dos possíveis expositores 

de trabalhos e na segunda, uma caracterização do processo entre professores e alunos, 

no entanto, não identifica-se uma normatização para a autoria dos trabalhos, deixando 

em aberto esta problemática traduzida nas diferentes maneiras de escrita dos resumos 

publicados nos últimos anais das Feiras de Matemática. 

Segundo Petroianu (2013), o orientador de um trabalho de pesquisa também é o 

autor. Talvez não seja tão importante quanto os que indicaram a ideia do trabalho ou 

descreveram o método a ser utilizado ou realizou a análise dos dados, porém 

imprescindível porque deve estar presente e atuante em todos os momento da pesquisa. 

Coaduna-se com este pensamento e procura-se trazer uma análise que embase 

uma discussão para mudanças, valorizando o professor orientador, trazendo-o para a 

autoria do trabalho.  Esta autoria já aparece de forma explícita nos resumos publicados 

nos anais. 

 

DESVELANDO A AUTORIA NA PRÁTICA 

 

124



                                

 

4 

 

Para desenvolver a proposta deste estudo adota-se como metodologia a análise do 

discurso apresentado nos anais da XXVII Feira Catarinense e identifica-se a linguagem 

do professor e a linguagem do aluno na escrita dos resumos como categorias de análise.  

Ao analisar os resumos publicados nos anais da XXVII Feira Catarinense de 

Matemática organizados por Silva (2012) e o regimento da referida feira, observa-se 

que não há indicação no regimento das feiras de quem seja a autoria. Entende-se pela 

experiência dos envolvidos no movimento, que ela está subentendida aos expositores da 

categoria na qual o trabalho foi escrito. Como o professor orientado não é expositor na 

maioria das categorias, a autoria cabe especificamente aos alunos, todavia o discurso no 

resumo é emitido quase na sua totalidade pelo professor como autor.  

Com o intuito de facilitar a compreensão separam-se em duas categorias de 

análise: Linguagem do professor e Linguagem dos autores expositores. Ambas nas 

categorias: séries iniciais, educação infantil e educação especial. 

Para identificação desta premissa apresentam-se alguns fragmentos dos resumos 

publicados nos anais da XXVII Feira Catarinense e salienta-se que o mesmo acontece 

nos demais anais ao longo de toda trajetória de publicação das feiras. 

Na linguagem do professor, alguns fragmentos encontrados em Silva (2012): 

 

 “Objetivou despertar nos alunos o interesse pela matemática, oportunizar a 

aprendizagem significativa e ...”, “Os alunos criaram problemas envolvendo 

dados da pesquisa feita ...” p. 90 

“ ... tem o objetivo de fazer com que os alunos gostem de aprender essa 

disciplia, mudando a rotina da classe e despertando o interesse do estudante.” 

p.63 

“ ... aprofundar conhecimentos matemáticos pertinentes ao grau de estudos 

em que se encontram os educandos, ...” p. 60 

“ ... através deste projeto as crianças tiveram a oportunidade de conhecer de 

perto um pouco mais sobre a nossa história, ...” p. 88 

“Ao jogar os alunos foram observados quanto a participação e desempenho: 

alguns apresentaram uma melhor atuação, outros encontraram dificuldade de 

elaborar estratégias de jogo, mostrando a necessidade de mediações 

individuais dor professor e do colega, o que demonstra a importância da 

interação.” p. 83 

 “... incentivar o conhecimento dos alunos sobre a moeda nacional ... Dessa 

foram, os alunos especiais confeccionaram ...” p. 44 

 

A maioria dos 43 trabalhos destas três categorias trata-se de relatos de 

experiências desenvolvidas na sala de aula pelo professor com os alunos. Isso se 

evidencia nos textos em que o orientador ora assume a posição de um relator do 

trabalho, ora único autor (visto que o objetivo do trabalho era do professor atingir e não 

o grupo que trabalhava na investigação). 

Diante destes recortes se questiona: Podemos considerar autor, educando 

relatores de um trabalho desenvolvido por uma turma de alunos no espaço escolar cujo 
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objetivo maior foi o estipulado pelo professor? Não seriam eles apenas coadjuvantes? 

Em trabalhos expostos nas feiras, o professor orientador é visto como autor?   

A seguir, registra-se alguns fragmentos dos resumos nos quais há indícios da 

linguagem dos autores expositores, encontrados em Silva (2012): 

 

“... com o projeto ... podemos perceber que pequenas atitudes como: colocar 

no prato somente o que pretendemos comer; ... podem trazer muitos 

benefícios”.  p. 78. 

“... verificar se os moradores e os funcionários dos comércios utilizam os 

estacionamentos da Rua ... ....percebeu-se que os estacionamentos ocupados 

pelos funcionários e moradores da rua, impossibilitando outros munícipes de 

usufruir dos estacionamentos da rua.” p. 65. 

 

Conforme a figura 1 verifica-se que as vozes (linguagem) se distinguem ao 

escrever os resumos. 

 
Figura 1 – Quantitativo de vozes presentes nos resumos publicados na XXVII Catarinense de matemática 

 

Ficou evidente durante as leituras dos resumos que a voz do orientador domina a 

escrita dos mesmos, instigando uma reavaliação da autoria destes trabalhos.  

O cenário inicia mudança de foco na linguagem dos resumos ao adentrar nas 

séries finais do ensino fundamental e no ensino médio em que situação muda e 

identifica-se uma autoria coletiva. Ampliando no ensino superior onde a voz do 

orientado prevalece. 
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Figura 2 – Vozes presentes nos resumos de acordo com a categoria 

 

Na figura 2, pode-se perceber que os resumos de trabalhos pertencentes às séries 

finais apresentam um índice maior de vozes de pesquisadores, número mais 

considerável quando relacionado ao nível médio.  

Percebeu-se, ao analisar a estrutura de escrita dos resumos, uma evolução na 

maneira como as diferentes categorias escrevem suas sínteses, seria um indício que 

jovens pesquisadores estão melhorando a forma de desenvolver trabalhos que 

apresentam em feiras de matemática? 

Diante dos resultados apresenta-se mais uma provocação: Relatos de 

experiências X trabalhos de pesquisa: o que se apresenta em feiras de matemática?  

Na análise dos resumos verifica-se que mais de 70% dos resumos configuram 

relatos de experiência, assim entende-se ser necessária uma distinção entre os trabalhos. 

Ao desenvolver um projeto de investigação em sala de aula o professor é mais do que 

orientador, é aquele que define juntamente com seus alunos os passos da pesquisa. 

Muitas vezes o trabalho apresentado é resultado de uma metodologia apresentada por 

ele para desenvolver certo conteúdo e que os alunos nestes casos são coadjuvantes, 

assim a autoria torna-se coletiva.  Neste caso o trabalho trata-se de um relato de 

experiência e a linguagem do professor no resumo seria bem vinda. 

 No caso de uma pesquisa específica, que se enquadraria nos trabalhos 

desenvolvidos extraclasse, com um grupo distinto de alunos e não com toda a turma, o 

relator do resumo é o pesquisador, o investigador. Neste caso o professor entra com a 

função específica de orientador. 
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Assim, a proposta pode-se efetivar em uma mudança na ficha de inscrição, 

incluindo a opção entre relato de experiência e pesquisa, ficando claro o tipo de trabalho 

que foi desenvolvido.  

Outra sugestão configura-se na forma de nomear os autores, buscando um 

padrão linear. Neste caso os mesmos seriam nomeados consecutivamente cada qual com 

um índice que remete a explanação da função no trabalho, primeiro os alunos e por 

último o professor. 

 

 

Nome SOBRENOME
1
; Nome SOBRENOME

 2
; Nome SOBRENOME

 3
. 

1
Aluno(a) Xª série do Curso de ........  da Escola .................., e-mail: 

xxxxxxxxxx@hotmail.com; 
2 

Aluna(o) Xª série do Curso de ........  da Escola 

.................., e-mail: xxxxxxxxxx@yahoo.com.br; 
3
Professor(a) de Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul, e-mail: 

xxxxxxxxxx@xx.com.br. 

Figura 3 – Sugestão de cabeçalho para resumos de trabalhos inscritos nas Feiras de Matemática 

 

Nesta sugestão apresentada os três elementos são autores do trabalho 

desenvolvido, porém com participações diferentes no cenário, visto que o processo de 

elaboração foi coletivo. O nível em que se encontram os expositores definiria a 

categoria de inscrição. Seriam apresentados em ordem de entrada os principais autores 

do trabalho e os demais contribuintes que merecem destaque podem ser expressos 

apenas como agradecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Propõe-se com este artigo uma discussão sobre a autoria dos trabalhos de Feiras 

de Matemática e seus reflexos no processo de elaboração do resumo para os anais da 

feira. Com o estudo e análise dos anais da XXVII Feira Catarinense foi observado que 

há controvérsias quanto à autoria. O que predita o regulamento não é o que acontece na 

prática. Análise evidenciada pelos discursos na escrita dos resumos, onde o professor 

assume o comando dos trabalhos. 

Com este resultado evidencia-se a preocupação em valorizar a autoria do 

professor, entendendo que em todas as etapas do desenvolvimento este se mantém 

presente e na sua grande maioria é o que promove o trabalho, com as propostas e 

deliberações. 

Não é descartada a possibilidade de trabalhos em que os alunos são autores, mas 

identifica-se que na sua maioria a autoria é coletiva. Desta forma, sinaliza-se a 

necessidade de debater e alterar o regulamento das feiras no que tange a autoria dos 

trabalhos, deixando mais próximo da realidade de sala de aula. Defende-se professor 
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como autor, lado a lado dos alunos nas três primeiras categorias: séries iniciais, 

educação infantil e educação especial. Sinaliza-se que nas categorias: séries finais e 

ensino médio, já pode ocorrer casos em que os alunos são autores exclusivos, mas que 

também pode-se abrir a possibilidade para o professor assumir a autoria conjuntamente, 

dependendo do trabalho desenvolvido.  

Além dessas alterações ainda se propõe uma inovação quanto à modalidade ou 

forma de apresentação, abrindo espaço para relatos de experiência, deixando de 

enfatizar apenas trabalhos de pesquisa. Essa proposta se dá em função da análise 

anterior, cuja observação mostra que muitos dos trabalhos apresentados são relatos do 

que acontece em sala de aula, não evidenciando necessariamente um trabalho de 

pesquisa.  

A questão da autoria de trabalhos nas feiras de matemática é de extrema 

importância. Os comentários anteriormente apresentados, dentre muitos outros que 

poderiam ser feitos, visam provocar uma reflexão sobre a importância que este assunto 

merece. 
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo oferecer subsídios e levantar algumas questões sobre os projetos 

de trabalho para as feiras de matemática, delineando critérios e definindo papéis. Percebe-se a preocupação dos 

professores em lidar com o saber de forma significativa, desmistificando a matemática e produzindo conceitos 

com a efetiva participação do aluno e do seu contexto. Aborda também a construção do projeto, a escolha do 

tema, a forma de condução das atividades, o papel do professor e do aluno numa sequencia lógica para exposição 

pública do trabalho realizado em sala de aula, discorrendo sobre as etapas de orientação durante o processo 

pedagógico. 

Palavras-chave: aprendizagem, matemática, projeto. 

 

ABSTRACT: This article aims to provide insight and raise questions about the work projects for math fairs, 

outlining criteria and defining roles. We can see the concern of teachers in dealing with knowledge significantly 

demystifying mathematics concepts and producing with the effective participation of the student and its context. 

Discusses also the construction of the project, the choice of topic, how to conduct the activities, the role of 

teacher and student in a logical sequence for public exhibition of the work done in the classroom, discussing the 

steps of orientation during the educational process. 

Keywords: learning, math, project. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Feira de Matemática visa motivar os educandos na busca de novos conhecimentos, 

desmistificando a matemática, produzindo conceitos, integrando as diversas áreas do 

conhecimento e desenvolvendo o pensamento científico. O aluno expositor torna-se sujeito de 

sua aprendizagem e aprende no processo de produzir, levantar dúvidas, pesquisar e criar 

relações que incentivem novas buscas, descobertas, compreensões e reconstruções.  

 

“... a busca do sentido do ensinar-e-aprender Matemática seria, pois, uma 

busca de acessar, reconstruir, tornar robusto, mas também flexíveis os 

significados da Matemática que é ensinada-e-aprendida” (FONSECA, 

2002b, p. 3) 

 

Para tanto, faz-se necessário personagens para dar consistência ao projeto a ser 

realizado: o(s) aluno(s) expositor(es) e o professor orientador, ambos devem ser 

investigadores e pesquisadores, aprendizes e capazes de enfrentar desafios, comprovar e 

justificar resultados e a desenvolver estratégias.  

                                            
1
 Pedagoga com especialização em séries iniciais – Supervisor de Educação Básica e Profissional / 

GERED/Joaçaba – Coordenadora das Feiras Regionais de Matemática – Membro da Comissão Permanente das 

Feiras de Matemática, roparizzi@yahoo.com.br.  

130

mailto:roparizzi@yahoo.com.br


2 

 

O trabalho com a matemática em sala de aula representa um desafio para o professor 

que exige e conduz o ensino de forma significativa e estimulante para o aluno. Cabe então 

buscar novas formas de trabalhar com a matemática, de modo que os alunos percebam que 

pensamos e agimos matematicamente o tempo todo e que a matemática, portanto, faz parte da 

vida e pode se aprendida de uma maneira dinâmica e desafiante. Imagine-se a dificuldade em 

tarefas simples como anotar ou discar um numero telefônico, comparar preços e pesos; e em 

atividades um pouco mais elaboradas, como acessar uma caixa eletrônica para conseguir um 

simples saldo bancário ou analisar o tal saldo com números positivos e negativos ou ao passar 

por um viaduto, nos cálculos ali embutidos; ao divertir-se com um joguinho de computador, 

na qualidade de conhecimento matemático ali inserido (José Rui Giovani- 2005). 

Ao falar de matemática enquanto vivência e experiência e pensar em qualidade de 

ensino, a feira de matemática é o espaço pedagógico privilegiado para divulgar o 

reconhecimento dos trabalhos de pesquisa e atividades matemáticas realizados nas escolas.  

Diante do exposto, busca-se nessa reflexão discorrer sobre o processo de orientação de 

trabalhos para as feiras de matemática (papel do professor) durante todo o processo 

pedagógico.  

 

ORIENTAÇÃO 

 

Pesquisar é uma maneira inteligente de estudar e aprender, promover o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos possibilitando-lhes adquirir capacidades de análise e 

resolução de problemas no contexto escolar ou no seu cotidiano. O professor também é um 

pesquisador.  

Uma boa orientação estimula a criatividade, o desenvolvimento do raciocínio lógico, a 

iniciativa pessoal e o trabalho coletivo, bem como fornece ferramentas que ajudam o aluno a 

enfrentar desafios, comprovar e justificar resultados, a desenvolver estratégias, analisar e 

interpretar criticamente as informações apresentadas nos diversos meios de comunicação, 

tornando o aprendizado mais significativo. Também possibilita que os alunos interajam de 

forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções para problemas propostos, 

identificando aspectos consensuais ou não na discussão de um assunto, respeitando o modo de 

pensar dos colegas e aprendendo com eles. 

É fundamental que a questão a ser pesquisada parta da curiosidade, das dúvidas, das 

indagações dos alunos, e não imposta pelo professor. Isto porque a motivação é intrínseca e 

própria do individuo. 

Também podem ser escolhidos pelos alunos entre um conjunto de temas sugeridos pelo 

professor, porém, é importante que o professor dê abertura para que os alunos sugiram novos 

temas, desde que estes tenham relação clara com matemática.  

Professores relatam ter-se surpreendido com a quantidade de informações que os alunos 

trazem; como optam por questões diferentes, singulares, importantes, gerando oportunidades 
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de muitas buscas e experimentações. As situações–problema podem apresentar diversas 

soluções possíveis, desde que possibilite conhecimentos matemáticos e tomada de decisão, 

por parte do aluno e que ele possa situar-se, perceber dados, e conceitos que vai precisar. 

Saber procurá-los ou criá-los, saber raciocinar e relacioná-los de modo a obter uma resposta 

que não fechada, única e definida, seja uma solução plausível dentro do contexto. (TV Escola-

Conhecimento Matemático: desenvolvendo Competências para a Vida – 2004). 

O professor orientador com seus alunos deve selecionar e analisar as informações 

obtidas e partir para tomada de decisão que de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais exigirá linguagem, procedimentos e formas de pensar matemáticos que devem ser 

desenvolvidos ao longo do trabalho, bem como a capacidade de avaliar limites, possibilidades 

de adequação das tecnologias em diferentes situações (PCN Ensino médio – 2002). 

A escolha adequada de um tema promove a interação social, possibilita que os 

estudantes percebam e reflitam sobre os problemas da sua realidade, aplicando conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudes na sua vida gerando condições distintas de ensino e 

aprendizagem. 

Os professores do Ensino Regular atuam com turmas, então o conhecimento é 

trabalhado, discutido, aprofundado com todos os alunos. Para a Feira de Matemática, cabe ao 

professor, juntamente com seus alunos selecionar dois representantes para apresentação do 

trabalho. Se o professor trabalha com grupos estes já estão constituídos por afinidade ou 

interesses específicos.  

É importante que o trabalho desenvolvido seja inserido para a feira na categoria e na 

modalidade adequada, presente no regimento da Feira Catarinense de Matemática, que deve 

ser lido e discutido juntamente com os orientadores. Os critérios de avaliação devem ser a 

base para a discussão, formulação e apresentação, porém o processo de orientação deve ser 

visto como construção do conhecimento, análise da realidade, da reflexão, do estabelecimento 

de relações, da observância de causas, de conseqüências, de continuidades, de oposições, e 

jamais, como um fim para garantir uma premiação, estimulando a competitividade, 

empregando assim os conceitos de aquisição e de transmissão, e não o de construção. 

Um projeto de trabalho pode assumir um papel relevante no ensino e na aprendizagem 

da matemática, para tanto há que se delinear critérios e definição de papéis:  

 Papel do aluno – pesquisador, construtor e socializador de conhecimento, sujeito de 

sua aprendizagem.  

 Papel do professor – pesquisador, mediador, provocador de reflexões, facilitador de 

recursos, materiais e informações, avaliador de resultados, sistematizador.  

 Autoria – em cooperação, alunos e professor.  

 Contexto – realidade da escola, comunidade e vida do aluno, conceitos 

matemáticos.  

 Para que – construção e socialização de conhecimentos relacionados a situações 

problemáticos significativos.  
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 Decisões – heterárquicas, sem verticalidade do poder e do saber, definições 

compartilhadas.  

 Objetivo – aprimoramento do raciocínio lógico matemático, construção, seleção, 

organização, interpretação e avaliação do conhecimento.  

 Resultados – Desvinculados da competição, voltados para o espírito de investigação 

e desenvolvimento do conhecimento matemático. 

Um projeto para a feira de matemática não se restringe a coleta de informações, 

pressupõe a interpretação desses dados, a ação orientada por essa interpretação e uma 

produção; este é o meio privilegiado para melhor compreender uma situação e poder intervir 

de forma fundamentada.  

 Escolha do tema e disposição (professor e aluno) para realização da pesquisa com 

ênfase nos conceitos matemáticos, estabelecendo conduções propícias para as 

atividades, indicando possibilidades e necessidades. 

 Ajustar a redefinição de objetivos, metas, conteúdos e estratégias. 

 Orientação e acompanhamento para a coleta, seleção, análise de dados e elaboração 

do projeto. 

 Definição democrática dos alunos que apresentarão o trabalho na Feira de 

Matemática. 

 Promover a crítica e a autocrítica de forma a permitir que os expositores possam 

interferir na dinâmica dos acontecimentos. 

 Análise da relevância, eficiência, eficácia, impacto e sustentabilidade do trabalho. 

 Acompanhamento sistemático para elaboração do resumo e do relatório que 

deverão estar no estande da feira. 

 Inscrição do trabalho para a feira, com atenção para a categoria e modalidade nas 

quais o trabalho está inserido. 

 Preparação dos alunos para exposição do trabalho respeitando o tempo (sugestão: 

20 min); linguagem clara e objetiva; sequência lógica (sem decoreba), que 

identifique e transmita o conteúdo do trabalho; prepará-los para criticas e 

questionamentos; comprometimento com o trabalho e a apresentação.  

 Acompanhar a montagem do trabalho na feira no local a ele destinado. 

 Permanecer junto aos alunos durante exposição evitando inserções e interferências 

durante a avaliação. 

 Orientar os alunos (e a si mesmo) para que acatem as decisões dos grupos de 

trabalho e da coordenação. 

 

O trabalho com projetos possibilita ao professor colocar em ação metodologias 

investigativas, proporcionando aos alunos a possibilidade de perceber a matemática como 

uma construção sócio-histórica, impregnada de valores que influenciam na vida humana; 
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aprenderão a valorizar o processo de criação do saber e não um produto final, uma 

matemática pronta, acabada e sem significado. 

Na sequencia, relato de uma professora que corrobora com as reflexões e afirmações 

contidas neste artigo:  

 

“FEIRAS DE MATEMÁTICA” grande paixão. 

 

Sou Juciana Souza de Araujo Soares, sempre fui apaixonada pelas feiras de 

matemática, buscando sempre que possível participar. Desde muito cedo, ainda na vida 

escolar tive oportunidade de participar de feiras de matemática, enquanto aluna e depois, 

enquanto professora e tive muitas conquistas nesta caminhada e muitos destaques que foram 

conquistados com bastante significação. 

Participei com meus alunos de inúmeras feiras escolares, municipais, regionais, 

estaduais e da I Feira Nacional de Matemática no qual também fomos destaque, falando em 

números participei enquanto professora orientadora, numas 10 feiras com destaque em quase 

todas. 

A participação nas feiras de matemática, deram-me a oportunidade de levar um 

pedacinho da sala de aula pra socializar com a comunidade em geral, no qual aprendi , 

troquei experiência e ensinei. 

Em sala de aula os trabalhos sempre foram amplos, sempre trabalhados de forma 

significativa, valorizando a realidade, construindo partir dali possibilidades para ensinar, 

sempre enfatizei, que podemos trabalhar com o que temos, sendo criativos e transformadores.  

O alvo principal foi o aluno, os trabalhos sempre foram antes estudados, aplicados 

pela turma toda. Dependendo da série que lecionava, abordava conjuntos de conteúdos e 

nunca um só conteúdo, pois como sempre foi um processo continuo, conforme os meses iam 

passando o trabalho com os conteúdos iam acontecendo e isso favorecia para a agregação 

no projeto para a feira de matemática. 

As escolhas dos títulos foram de forma que não me delimitassem a um só conteúdo: ex: 

aprendendo matemática de forma lúdica; compreendendo eu aprendo matemática; a magia 

do tangran na matemática; a matemática no corpo humano... 

Outro aspecto importante é que nada era decorado e sim os alunos ao expor sabiam o 

que estavam falando e exemplificavam, faziam o público interagir, sempre tinham novidades, 

desafios, técnicas e ensinamentos diferentes de como abordar os conteúdos matemáticos.  

Como sempre trabalhei com 1º ao 5º ano nunca esqueci da forma que o aluno aprende: 

de forma lúdica, explorando o concreto, dando significação ao desenvolvimento do aluno, até 

conseguir proporcionar a compreensão da abstração dos conteúdos matemáticos. 

Não tem segredo nenhum em participar de uma feira de matemática, mas tem 

comprometimento, estudos, pesquisas, relatos, empenho e gostar de projetos, mas só tem 

sentido, quando parte de um trabalho feito em sala de aula, com toda turma, com propósito 

de levar uma mostra do que é feito no dia a dia em sala de aula. 
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Quanto à escolha dos alunos, ai é claro que temos que oportunizar a todos, e isto já 

fazia parte do trabalho, pois os alunos sabiam que apenas alguns iriam apresentá-lo, diante 

disso buscavam se superar e fazer o melhor, e às vezes a vontade e crescimento era tanto que 

o aluno era merecedor devido ao empenho em querer participar da feira de matemática. 

A matemática escolar não reduz ao cálculo, mas promove a capacidade de pensar em 

termos matemáticos e de usar idéias matemáticas em contextos diversos. Não é através da 

memorização e mecanização de definições e procedimentos que os alunos irão atingir os 

principais objetivos visados por ela. Ao contrário, a aprendizagem deve ocorrer por meio da 

compreensão e da reinvenção do aluno, com base na dinâmica e na interação com sua 

realidade, com o propósito de despertar o pensamento e raciocínio para os desafios da 

descoberta. 

Propostas como a das Feiras de Matemática, extrapolam o âmbito acadêmico, na 

medida em que motivam estudantes e professores a conhecerem mais sobre o seu entorno, 

valoram as ações dos envolvidos e instigam a comunidade escolar a serem sujeitos na 

construção da escola. 
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RESUMO: A orientação de trabalhos é algo complexo, trabalhoso e que, muitas vezes, vai de encontro 

ao que vivenciamos na escola enquanto alunos. Por este motivo esta não é uma tarefa fácil, pois é 

necessário que se modifique a prática e muitas concepções sobre o ensino e a aprendizagem. Este artigo 

se baseia na busca do significado da palavra orientação. Ele apresenta a definição formal desta palavra, 

buscada no dicionário e o significado da mesma, extraído de entrevistas realizadas com professoras que 

orientam/orientaram trabalhos para Feiras de Matemática. Procura apontar, qual deve ser a relação entre 

professor, aluno e projeto para que o aluno realmente aprenda. Termina mostrando a importância do 

registro dos trabalhos, para que a autoria do mesmo seja registrada e respeitada. 

Palavras-chave: orientação, aprendizagem, autoria. 

 

 

ABSTRACT: The guidance of academic works is complex, laborious and often goes against what we 

experience in school when we were students. Therefore this is not an easy task, because we have to 

modify our practice and many conceptions about teaching and learning. This article is based on the search 

for the meaning of the word “orientation”. The article presents the formal definition of this word in the 

dictionary and looked for the meaning of it, taken from interviews with teachers who guide / guided 

works that were showed in Mathematics Fairs. It highlights what should be the relationship between 

teacher, student and the project to the student can really learn. The text ends showing the importance of 

recording work, so that the authorship of it should be recorded and respected. 

Keywords: guidance, learning, authoring. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como tema, dois assuntos diferentes e que estão entrelaçados: 

Orientação e Autoria nas Feiras de Matemática. Esses assuntos serão mencionados 

separadamente, mostrando a importância de cada um no desenvolvimento do trabalho 

de sala de aula e na divulgação do mesmo. 

A orientação de trabalhos é algo complexo, trabalhoso, visto que, muitas vezes, 

vai de encontro ao cotidiano escolar vivenciado pelo professor enquanto aluno. Por este 

motivo, esta é uma tarefa difícil para o professor, visto que em muitas situações é 

necessário modificar a sua prática e muitas das suas concepções sobre o ensino e a 

aprendizagem. 

Este artigo se baseia na busca do significado da palavra orientação. Ele apresenta 

a definição formal desta palavra, buscada no dicionário e no significado da mesma, 

extraído de entrevistas feitas com professoras que orientam/orientaram trabalhos para 
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Feiras de Matemática. Procura apontar, qual deve ser a relação entre professor, aluno e 

projeto para que o aluno realmente aprenda. 

Neste trabalho pode-se ser observado a importância do registro dos trabalhos, 

para ser aperfeiçoado em uma possível aplicação do mesmo no ano posterior, para 

auxiliar professores que buscam material de apoio didático e para que a autoria seja 

registrada e respeitada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este é um artigo teórico, de reflexão sobre o significado da palavra “orientação” 

e suas implicações. Para desenvolvê-lo foram feitas algumas pesquisas bibliográficas e 

entrevistas com professoras que participam/participaram das Feiras de Matemática 

como orientadoras de trabalhos. 

Foram realizadas entrevistas com 15 professoras dos anos iniciais (entre 

dezembro de 2011 e maio de 2012).  

Os critérios de seleção foram o número de participações nas Feiras Catarinenses 

de Matemática (mínimo 3) e o período em que participaram. Desta forma as 

entrevistadas participaram de várias edições de Feiras de Matemática e há professoras 

que orientaram trabalhos em várias edições da mesma. 

 O fato de apenas existir professoras entrevistadas não foi algo proposital. 

Durante a seleção dos possíveis colaboradores, em anais e relatórios das Feiras 

Catarinenses verificou-se que nenhum professor que se adequava aos critérios fixados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente procurou-se o significado da palavra “orientação” e, para isso 

buscou-se o dicionário Aurélio (1999) que apresenta orientação educacional como o 

“processo intencional e metódico destinado a acompanhar, segundo técnicas específicas, 

o desenvolvimento intelectual e a formação da personalidade integral dos estudantes” 

(p. 1456) e orientar “indicar o rumo a; dirigir; encaminhar; guiar; dirigir; nortear” (p. 

1456). 

Estas definições unidas aos depoimentos de professoras de anos iniciais, 

orientadoras em Feiras Catarinenses, sobre os trabalhos desenvolvidos junto com seus 

alunos e os trabalhos apresentados nas Feiras, de um modo geral, serviram de base para 

o desenvolvimento deste artigo. Devido a este fato foi escolhido o título “Orientação: 

um olhar por meio de vários olhares”. 

Esta opção se baseou no fato de que as entrevistas apresentam orientação de 

outra forma. Através da fala destas professoras sobre suas vidas e experiências 

educacionais, é possível perceber que, em sala de aula a palavra “orientar” pode possuir  

um outro sinônimo. Neste contexto, orienta significa “Apaixonar-se”...  

Segundo a professora Maria Salett Biembengut, o objetivo do desenvolvimento 

de um projeto deve ser levar o aluno a perceber, compreender e dar significado ao que 

está fazendo. Este objetivo é visível nas apresentações dos alunos nas Feiras de 

Matemática. Através de suas explicações é possível verificar tudo o que eles 

aprenderam por meio das atividades desenvolvidas em sala de aula. E neste momento, 
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quando fala-se em aprendizagem, não se está focando apenas os conteúdos 

matemáticos, mas todas as disciplinas envolvidas e, mais que isso, o desenvolvimento 

pessoal, a atitude de busca, análise, etc. É possível verificar que as atividades 

desenvolvidas se tornaram experiência, algo que eles levarão para o resto da vida. 

A única forma de levar o aluno a tudo isso é estando apaixonado pelo que se está 

fazendo. A paixão envolve, a paixão estimula, a paixão motiva... e através desta 

motivação ela leva o outro a apaixonar-se também pelo que está fazendo. Apenas desta 

forma é possível que a verdadeira aprendizagem aconteça, que o aluno se envolva e que 

o que está sendo vivenciado se torna uma “experiência” para este aluno, pois segundo 

Larrosa (2004) ela é a “capacidade de formação ou de transformação. É experiência 

aquilo que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma 

e nos transforma” (2004,p. 25- 26), nos faz refletir. 

E, nos fazendo refletir, nos leva a buscar um sentido para o que nos acontece, 

gerando um saber denominado por Larrosa (2004) de “saber da experiência”, um saber 

que provém da relação entre o conhecimento e a vida humana, e responde pelo modo 

como se dá sentido ao que acontece a si mesmo e, a partir disso, se age. 

De certa forma é possível dizer que estas professoras tiveram tantos trabalhos 

apresentados em Feiras de Matemática porque elas eram (e ainda são) apaixonadas pelo 

que fazem/fizeram. A cada projeto descrito, o brilho dos olhos, a alegria transmitida na 

voz, mostrava o empenho de cada professora no que fazia. E o que ficou muito claro é 

que a aprendizagem sempre esteve em primeiro lugar e não as Feiras de Matemática. 

Todas professoras entrevistadas salientaram que as Feiras de Matemática nunca foram o 

objetivo principal do seu trabalho.  

Este é um segundo ponto a ser abordado.  A orientação de trabalhos deve ter 

como foco a sala de aula, a aprendizagem dos alunos e não as Feiras de Matemática. A 

exposição de um projeto em Feiras de Matemática deve ser consequência de um 

trabalho desenvolvido em sala de aula e que apresentou foi bem sucedido.  

Durante as entrevistas que este pensamento apresentou-se como algo comum. 

Muitas professoras fizeram esta afirmação de forma explícita dizendo que em algumas 

Feiras os seus trabalhos não haviam sido classificados como Destaque, pois os 

avaliadores consideraram que o conteúdo matemático poderia ser mais bem explorado 

ou mais profundamente. Para elas isto serviu de aprendizagem, mas elas não se 

abateram por causa desta avaliação porque elas tinham certeza de que analisando de 

uma maneira mais ampla (outras disciplinas, desenvolvimento de hábitos...) o trabalho 

havia sido muito bom e isso era o que importava.  

Um terceiro ponto a ser abordado neste artigo é a questão da escrita dos projetos 

e resumos.  

As Feiras de Matemática iniciaram com o objetivo, segundo Floriani e Zermiani 

(1985), de promover estratégias para alteração efetiva no ensino científico de sala de 

aula. Já a exposição ao público externo do trabalho acadêmico transformava as 

atividades escolares em verdadeiros laboratórios vivos de aprendizagem científica, das 

quais a comunidade participava. 

Com o passar dos anos as Feiras foram se organizando e se estruturando de tal 

forma que hoje se tornaram, para muitos professores, um espaço de formação. Pode-se 

até afirmar que, para estes professores este é um objetivo indireto das Feiras.   
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Todas as professoras entrevistadas colocaram que gostavam muito das Feiras de 

Matemática por vários motivos, mas principalmente porque elas podiam levar os alunos 

para apresentar o seu trabalho, contribuindo para o desenvolvimento dele; e pelo fato de 

elas também aprenderem muito participando, pois visitavam outros estandes, 

observavam os trabalhos desenvolvidos por outras professoras, muitas vezes de formas 

inusitadas e voltavam para casa cheias de ideias para novos trabalhos. 

Com base nestas afirmações é possível fundamentar a necessidade de produção 

do relatório do trabalho. Um relatório bem feito, que apresenta as atividades 

desenvolvidas e as análises das práticas, apresentando os pontos positivos e negativos, é 

capaz de dar uma ideia de como foi o processo de desenvolvimento do projeto. Um 

professor interessado no trabalho, ao ler o relatório pode ter uma noção de como foi o 

dia a dia da sala de aula, encorajando-se a também desenvolver um projeto em suas 

aulas. 

Outro ponto muito importante, que justifica a produção de um relatório é a 

necessidade de registro do seu trabalho. Grande parte dos professores, ao desenvolver o 

primeiro projeto não tem experiência nenhuma neste assunto, pois muitos são frutos da 

educação tradicional. Este fato faz com que o trabalho com projetos represente uma 

mudança de paradigma, pois até o momento o processo de ensino e aprendizagem 

estava relacionado a uma sala quietinha, com alunos devidamente sentados em seus 

lugares, sem nenhuma conversa. Em uma sala de aula onde se desenvolve atividades 

diferenciadas isto não acontece. Os alunos levantam para olhar o que o outro está 

fazendo, discutem entre si e com o professor sobre o que está acontecendo, fazem 

análise e há um barulho constante na sala de aula. Além disso, a preparação das 

atividades pelo professor também consomem, inicialmente, um tempo extra de trabalho.  

Criando o hábito de registrar todas as etapas do projeto: processo de escolha do 

tema, seleção de conteúdos a serem explorados, atividades a serem desenvolvidas, 

desenvolvimento das atividades com pontos positivos e negativos e análise, o professor 

passa a ter um documento que servirá como base para uma próxima intervenção, que 

estará sujeita apenas a pequenas alterações e melhorias.   

Para finalizar, o último argumento em prol do relatório e, agora também, do 

resumo para o evento Feiras de Matemática ou qualquer outro em que o trabalho seja 

inscrito.  

A publicação de um trabalho em Anais de evento garante a sua autoria ao 

mesmo. É preciso ter o hábito de escrever, de registrar... Quando se escreve um resumo, 

um relatório, um artigo sobre um projeto, e/ou uma pesquisa, está-se gerando um direito 

autoral. A partir deste momento, quando alguém quiser utilizar as ideias ali contidas e 

apresentar em um evento terá que fazer referência ao autor. Isto é importante, pois está 

valorizando as ideias e toda a dedicação do mesmo. A referência significa que o que 

está sendo feito é fruto de algo que já foi desenvolvido anteriormente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A intenção deste artigo foi valorizar o trabalho das quinze professoras 

orientadoras entrevistadas, apresentando o olhar delas sobre o processo de orientação de 

trabalhos.  

Também que ele servisse de incentivo para os professores que pretendem mudar 

suas práticas de sala de aula e iniciar este processo de orientação de trabalhos que no 

início é difícil, mas que com a prática se torna fácil e extremamente recompensador.  

Muitas das professoras entrevistadas declararam que tinham grandes 

dificuldades em relação à aprendizagem da matemática quando eram alunas. O 

diferencial delas se deve ao fato de não se acomodarem e evitarem o ensino desta 

disciplina como infelizmente vemos em muitas salas de aula, pois elas não queriam que 

seus alunos passassem pelos mesmos problemas que elas enfrentaram. Quando 

começaram a lecionar procuraram todo tipo de apoio que conseguiam para melhorar a 

sua prática e, com isso aprenderam a desenvolver atividades diferenciadas. 

Assim, professores, arrisquem-se, busquem desenvolver algo novo, procurem 

pessoas que têm experiência para lhes auxiliar e façam com amor. Na educação o amor 

é o tempero especial que incentiva e envolve as pessoas criando experiências que serão 

levadas para a vida toda. Experiências de sala de aula, experiências de vida... 
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Ata 01/2013 – No dia 14 de março do ano de dois mil e treze, no período das 10 1 

horas às 12 horas, ocorreu a 1ª mesa redonda do V Seminário Nacional de Avaliação 2 

e Gestão das Feiras de Matemática no auditório da Unidade Urbana do 3 

IFCATARINENSE - Campus Rio do Sul, sob a coordenação da Professora 4 

Inhelora Knetzschmar Joen, com os debatedores: Viviane Clotilde da Silva, 5 

Rosângela Maria Dalagnol Parizzi, Paula Andrea Grawieski Civiero. A mesa teve 6 

como tema: Orientação e Autoria de Trabalhos de Feiras de Matemática 7 

DESENVOLVIMENTO 8 

A primeira fala foi da professora Rosângela que buscou primeiramente apresentar o 9 

que se tem numa feira de matemática, apontando para: Aprendizagem e ensino 10 

significativos; Desmistificação da matemática; Desenvolvimento do pensamento 11 

lógico; Espaço pedagógico privilegiado; Produção de novos conhecimentos. 12 

Também enfatizou nas possibilidades que as feiras apresentam: Pesquisa, novas 13 

buscas, relações e novas respostas, aprimoramento do raciocínio lógico, o 14 

enfrentamento de desafios (crescimento), construção e reconstrução de conceitos 15 

matemáticos e trabalho coletivo.  16 

Em seguida, relatou a respeito de alguns termos importantes, como orientar, 17 

pesquisa e tema. Sobre orientar apontou: Instruir, alertar, guiar, examinar diferentes 18 

aspectos. Sobre pesquisa: afirma que estimula a criatividade, exercita a 19 

intencionalidade, válida estratégias. Sobre tema: afirmou que emerge de uma 20 

curiosidade ou dúvida que os alunos têm, de um conceito pronto e acabado que pode 21 

gerar dúvidas, das curiosidades dos alunos, de uma sugestão do professor, ou 22 

mesmo de uma temática específica. Rosângela falou também sobre como trabalhar, 23 

Como o professor deve trabalhar: trabalhar com a turma toda (esse é o objetivo) ou 24 

por grupos de trabalho (afinidade), desestimular a competição, motivar os alunos 25 

para a construção do conhecimento, ação orientada para a produção (com a sua 26 

pesquisa, com os seus alunos).  27 

Então, definiu os papéis dos alunos e professores nesse processo. Sendo que o papel 28 

do aluno seria o de pesquisador, construtor e socializador do conhecimento, sujeito 29 

de sua aprendizagem, mas precisa ter ou ser orientado para ter. E o papel do 30 

professor orientador é de pesquisador, mediador, provocador de reflexão, facilitador 31 

de recursos, materiais, informações, avaliar resultados (o que está sendo feito, o que 32 

foi construído, como foi construído, que tipo de pesquisa foi feito), sistematizador. 33 

Em seguida, relatou sobre a autoria dos trabalhos, defendendo que a mesma é do 34 

professor e aluno, em cooperação, representando uma instituição na feira. Para a 35 

construção e socialização do conhecimento (tem que ser significativo). As decisões 36 

não tem verticalidade nem de poder, nem de saber, neste contexto professores e 37 

alunos trabalham com definições compartilhadas. O objetivo deve ser o 38 

aprimoramento do raciocínio lógico matemático, construção, seleção, organização, 39 

interpretação e avaliação do conhecimento. Afirma que, num bom projeto todos 40 

esses caminhos são viáveis. Os resultados devem estar desvinculados a 41 
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competitividade, voltados para o espírito de investigação e desenvolvimento do 42 

conhecimento matemático. O professor na sua orientação é quem deve desvincular a 43 

ideia de prêmio.  44 

Rosângela afirma que para acontecer tudo isso, tem que se ter um roteiro, na qual 45 

estabelece os seguintes passos: 46 

Escolha do tema (professor e aluno);  47 

Ajuste de objetivos, metas; 48 

Orientação para a coleta (onde serão coletados? Que tipo de dados?); 49 

Seleção de dados, análise da relevância do trabalho (o trabalho tem que trazer 50 

conhecimento para todos); 51 

Acompanhamento sistemático para elaboração do resumo e relatório;  52 

Inscrição do trabalho, observar a categoria e modalidade, preenchimento da a ficha 53 

de inscrição é muito importante; 54 

Preparação dos alunos para exposição do trabalho com linguagem clara e objetiva, 55 

sequência lógica (sem decoreba, mais natural, mostrando que foi construída pelo 56 

aluno); 57 

Preparar os alunos para receber críticas e questionamentos; 58 

O professor deve acompanhar a montagem do trabalho, permanecer com os alunos 59 

durante a feira, sem interferência na hora da apresentação, orientar os alunos para 60 

acatar as decisões da avaliação. 61 

Rosângela encerra sua fala, afirmando que os alunos aprenderão a valorizar o 62 

processo da criação do saber e não o produto final, a feira não pode ser o produto 63 

final, temos o processo.  64 

A segunda fala da mesa foi da professora Paula, que inicia afirmando que sua fala 65 

vem em busca de provocações, pensando nas deliberações. A provocação vem no 66 

sentido da autoria do trabalho, quem é o autor? Paula questiona a fala de Rosângela  67 

que afirma que o autor é professor e aluno. Mas é isso que acontece nas nossas 68 

feiras? Como está publicado isso? De quem é essa autoria na teoria e na prática? 69 

Paula busca um panorama geral para discutir e avaliar essa autoria. Esse panorama 70 

está baseado nos resumos publicados nos anais da 27ª Feira Catarinense de 71 

Matemática. Paula questiona se o discurso está condizendo com o que está sendo 72 

apresentado nos resumos, quem lê o resumo do trabalho, pode identificar quem é o 73 

autor daquilo que está expresso. Por meio da metodologia de análise de discurso, 74 

buscou-se a partir dos resumos, identificar a voz do professor e aluno presente no 75 

resumo. De quem é a autoria? É do aluno? Do professor? É coletivo? Será que tem 76 

momentos que a autoria é só do professor? Ou só do aluno? Como pensar em 77 

possibilitar todas as alternativas, qual seria a forma justa de mensurar tudo isso? 78 

Alguns subsídios teóricos foram apresentados, como, “todas as pessoas designadas 79 

como autores devem estar qualificadas para tal. Cada autor, em particular, deve ter 80 

participação suficiente no trabalho para tomar a responsabilidade pública pelo seu 81 

conteúdo” (GOLDIM , 2007),  e o Petroianu (2013), “o orientador de um trabalho 82 
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de pesquisa também é o autor. Talvez não seja tão importante quanto os que 83 

indicaram a ideia do trabalho ou descreveram o método a ser utilizado, porém 84 

imprescindível porque deve estar presente e atuante em todos os momentos da 85 

pesquisa. Nosso contexto nas feiras de matemática é o professor que pensa o 86 

trabalho e convida os alunos é o atuante, desde pensar nas ideias, exposição... o 87 

trabalho é do professor também.” Para ilustrar seu posicionamento, Paula traz 88 

fragmentos dos resumos dos anais, onde aparece expressamente a voz do professor, 89 

o que não é visto como errado, pois é porque o professor conduz. Exemplos, no 90 

objetivo: “despertar nos alunos o interesse pela matemática, oportunizar a 91 

aprendizagem significativa e ...”, “Os alunos criaram problemas envolvendo dados 92 

da pesquisa feita ...” p. 90. “... fazer com que os alunos gostem de aprender essa 93 

disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o interesse do estudante.” p.63 94 

“: ... aprofundar conhecimentos matemáticos pertinentes ao grau de estudos em que 95 

se encontram os educandos, ...” p. 60. Nos resultados: “... através deste projeto as 96 

crianças tiveram a oportunidade de conhecer de perto um pouco mais sobre a nossa 97 

história, ...” p.88 “Ao jogar os alunos foram observados quanto a participação e 98 

desempenho: alguns apresentaram uma melhor atuação, outros encontraram 99 

dificuldade de elaborar estratégias de jogo, mostrando a necessidade de mediações 100 

individuais dor professor e do colega, o que demonstra a importância da interação.” 101 

p.83. Esses trechos evidenciam o professor presente, tanto na atuação quanto na 102 

escrita. Mas na linguagem dos alunos também a exemplos: “... fomos divididos em 103 

grupos para pesar no final de cada recreio a quantidades de sobra... “ “... com o 104 

projeto ... podemos perceber que pequenas atitudes como: colocar no prato somente 105 

o que pretendemos comer; ... podem trazer muitos benefícios”.  p. 78. 106 

 “Objetivo ... verificar se os moradores e os funcionários dos comércios utilizam os 107 

estacionamentos da Rua ... ....percebeu-se que os estacionamentos ocupados pelos 108 

funcionários e moradores da rua, impossibilitando outros munícipes de usufruir dos 109 

estacionamentos da rua.” 110 

Analisando os resumos do Anais da 27ª Feira Catarinense, observou-se que 71% dos 111 

resumos estão na voz do professor e 29% na voz do aluno. Numa análise separada 112 

pelas categorias, percebeu-se que na Educação Especial, Educação Infantil e Séries 113 

Iniciais, praticamente 100% estão na voz do professor, entendendo que não poderia 114 

ser diferente. A partir das séries finais esse quadro muda um pouco. No Ensino 115 

Superior 100% é a voz do aluno. Na categoria professor, verificamos uma mescla, 116 

ora professor, ora aluno. No regulamento das feiras, não é possível identificar uma 117 

regra para a autoria dos trabalhos, no mesmo há a identificação dos possíveis 118 

expositores de trabalhos (quem apresenta é o aluno); uma caracterização do 119 

processo entre professores e alunos (orientador e orientado), mas o mesmo deixa 120 

lacunas e provoca controvérsias na questão da autoria.  121 

Algumas questões levantadas por Paula: 122 
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• Podemos considerar autor, educandos relatores de um trabalho desenvolvido por 123 

uma turma de alunos no espaço escolar cujo objetivo maior foi o estipulado pelo 124 

professor?  125 

• Não seriam eles apenas coadjuvantes? E o professor seria o autor?  126 

• Em trabalhos expostos nas feiras, o professor orientador é visto como autor?  127 

• Se o professor não é autor, então quem escreve os resumos? 128 

• Há Controvérsias entre teoria (regulamento) e prática (escrita dos resumos)? 129 

• O que queremos?  130 

Proposições apresentadas por Paula: 131 

Proposição 1: Será que os trabalhos apresentados nas feiras são relato de experiência 132 

ou pesquisa? Como podemos diferenciar isso? Percebemos na grande maioria, 133 

relatos de experiências. Na categoria professor, são trabalhos de pesquisa, que 134 

acontecem extraclasse. A ideia é que possamos distinguir na ficha de avaliação 135 

Relato de Experiência ou pesquisa. A opção por relato de experiência nos garante a 136 

autoria sendo coletiva. Já a pesquisa, o trabalho de pesquisa é o nome do autor, 137 

pesquisador. 138 

Proposição 2: Na ficha atual, temos o nome dos expositores e professor orientador, 139 

com essa distinção teremos que a autoria é do aluno. Colocar professores e alunos, 140 

lado a lado, autoria coletiva. Depois, por meio de índice, identificar o aluno (série, 141 

escola, email).  142 

Considerações finais da fala de Paula: Pensar sobre a autoria, como eu me vejo 143 

quando estou orientando um trabalho, enquanto autora e aluna. Evidencia-se a 144 

preocupação em valorizar a autoria do professor, entendendo que em todas as etapas 145 

do desenvolvimento este se mantém presente e na sua grande maioria é o que 146 

promove o trabalho, com as propostas e deliberações. Uma garantia de mudança 147 

sem prejuízo para os alunos, valorização do aluno. 148 

A terceira fala foi da professora Viviane. Esta inicia questionando sobre o que é 149 

orientação, o que é orientação na educação? No dicionário Aurélio (1999) 150 

orientação educacional é o “processo intencional e metódico destinado a 151 

acompanhar, segundo técnicas específicas, o desenvolvimento intelectual e a 152 

formação da personalidade integral dos estudantes” e que orientar significa “indicar 153 

o rumo a; dirigir; encaminhar; guiar; dirigir; nortear”. Assim, Viviane tenta expor o 154 

que significa orientar trabalhos na visão de algumas professoras que expõe ou 155 

expuseram, junto com seus alunos, seus trabalhos em Feiras de Matemática. Chama 156 

então sua fala de: Orientação: um olhar por meio de vários olhares”. Esta fala busca 157 

ideias de professores que estão em sala de aula. As professoras que ela fala, foram 158 

15 professoras dos anos iniciais, colaboradoras com sua pesquisa de doutorado. 159 

Professoras estas que, segundo os critérios de seleção, foram escolhidas para o 160 

trabalho, por participaram de várias edições de Feiras de Matemática e também de 161 

vários períodos. Algumas participaram das primeiras, outras das Feiras 162 

intermediárias e algumas das últimas edições. Esta opção se baseia no fato de que, 163 
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depois das entrevistas, passou a pensar orientação de outra forma. Depois de tudo o 164 

que ouviu, descobriu que, em sala de aula: Orientar tem outro significado, que é o 165 

de “Apaixonar-se”. Quando fala de orientação, não está falando de “Orientação de 166 

trabalho para Feira de Matemática”. O foco de orientação está na sala de aula, na 167 

aprendizagem do aluno, a feira é consequência. Porque não apresentar um trabalho 168 

que não deu certo, na categoria professor por exemplo. Claro que se pode pensar 169 

 no trabalho vai ser levado para a feira, isso vai nortear alguns aspectos, mas o 170 

foco principal é a sala de aula, é a aprendizagem. Viviane enfatiza o fato de que a 171 

exposição de um projeto em Feiras de Matemática é consequência de um trabalho 172 

desenvolvido em sala de aula e que foi bem sucedido. Temos sempre que pensar que 173 

o objetivo é o trabalho em sala de aula, a aprendizagem. A apresentação nas Feiras, 174 

uma consequência. Na fala da prof. Maria Salett, ela colocou muito de qual o 175 

objetivo do desenvolvimento de um projeto: levar o aluno a perceber, compreender 176 

e dar significado. Isso só se consegue quando é apaixonado, porque com isso a gente 177 

se envolve, se motiva, a nossa paixão faz o aluno se apaixonar. Complementando a 178 

fala, segundo Larossa, cria-se “experiência”. Pois segundo este autor, experiência é 179 

tudo que, de certa forma “mexe com a gente”. A única forma de levar o aluno a tudo 180 

isso é estando apaixonado pelo que se está fazendo. A paixão envolve, a paixão 181 

estimula, a paixão motiva. O conteúdo eu posso não lembrar, mas se eu gostar, eu 182 

vou lembrar da aula, vou lembrar daquilo. A experiência é importante. Este é um 183 

posicionamento trazido das primeiras participações nas feiras e também verificado 184 

nas entrevistas com as professores.  Esse fato mostrou porque estas professoras 185 

tiveram tantos trabalhos apresentados em feiras de Matemática. Elas se mostraram 186 

apaixonadas pelo que fizeram. A cada projeto descrito, o brilho dos olhos mostrava 187 

o empenho de cada professora no que fazia. E o que ficou muito claro que a 188 

aprendizagem sempre esteve em primeiro lugar, não a Feira. Quando diz isso, não 189 

fala-se apenas em aprendizagem matemática, mas aprendizagem das várias matérias 190 

envolvidos, do crescimento do aluno como pessoa. Muitas professoras afirmaram 191 

isso explicitamente, “em algumas feiras o meu trabalho não foi destaque. Alguns 192 

avaliadores disseram que havia pouca matemática, mas não importa, eu sei o que foi 193 

trabalhado com os alunos em um todo e isso é que é importante. Pode ser que ele (o 194 

projeto) poderia ter outros conteúdos de matemática a serem abordados, mas as 195 

outras disciplinas compensaram. O que importa é o que tudo o que eles aprenderam 196 

e todo a vivência em sala de aula. Não podemos pensar só na matemática, mas o 197 

crescimento do aluno como o todo é importante. Viviane reforça, Professores, 198 

apaixonem-se pelo que vocês estão fazendo. Envolvam-se ao máximo e envolvam 199 

seus alunos, façam eles construírem, analisarem, buscarem, façam eles também se 200 

apaixonarem. Esta é a base da verdadeira aprendizagem. Não podemos ir pra feira 201 

pensando em competição, o aluno não precisa nem saber que existe uma 202 

competição, levar o trabalho. A segunda parte de sua fala busca um assunto muito 203 

sério que é a autoria dos trabalhos. Não pensando na autoria, professor e aluno, 204 
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colocada pela professora Paula. A questão da ficha, “aluno, aluno, professor”, 205 

apenas três nomes, e os outros 25 alunos? Temos que pensar nisso. Como colocar 206 

isso? Pensando na escrita, para a leitura posterior, o quanto é importante escrever. 207 

Sabemos de trabalhos excelentes, que não participam das feiras, porque os 208 

professores não gostam de escrever. Qual a importância de eu escrever um resumo, 209 

um relatório? A partir do momento que há publicação, eu e meus alunos somos os 210 

autores. Mais do que simples exposição de trabalhos diferenciados de sala de aula, 211 

as Feiras de Matemática se tornaram um lugar de formação continuada para 212 

professores, onde o professor não vai por obrigação. É um espaço de aprimoramento 213 

da prática, questão da avaliação. Os professores afirmam que aprendem, vem com 214 

ideias de trabalhos. Muitos professores vão até as Feiras para observar o que está 215 

sendo feito de diferente, como é explorado determinado conteúdo, novas alternativas 216 

de ensino. Isto é muito importante para o crescimento da educação, mas aí entra a 217 

importância da escrita. Precisamos ter o hábito de escrever, de registrar. Quando 218 

escrevemos um resumo, um relatório, um artigo sobre o projeto, a pesquisa, 219 

desenvolvidos estamos gerando um direito autoral. Protegendo a nossa propriedade 220 

intelectual. A partir deste momento quando alguém for repetir o que você fez e 221 

também quiser escrever algo sobre isso terá que citá-lo, pois caso não o faça estará 222 

plagiando seu trabalho. Então, por isso há esta cobrança em relação a escrita dos 223 

relatórios, dos resumos... Para que eles possam servir de base para outros 224 

professores e também para que eles não sejam simplesmente copiados sem que 225 

vocês sejam sequer citados. Infelizmente isto ocorre muito em todas as áreas, 226 

inclusive a educacional. Finalizando, registrem o que vocês fazem, assumam os seus 227 

trabalhos e, não esqueçam, na hora de utilizar ideias de outros, fazem menção a esta 228 

pessoa, façam citações. 229 

Questões do público:  230 

Rodrigo (professor dos munícipios de Ibirama e Apiúna): O desenvolvimento do 231 

trabalho busca uma aprendizagem significativa ou um trabalho aplicado 232 

(matemática pura)?  233 

Viviane: São duas categorias, o trabalho aplicado e o de matemática pura. O 234 

trabalho de matemática pura é importante dependendo do nível do aluno, nos anos 235 

iniciais, eu não vejo trabalho de matemática pura, nem nos primeiros anos finais, 236 

porque o aluno necessita muito do concreto para esse trabalho. Eu vejo o trabalho de 237 

matemática pura muito significante sim, o aluno conhecer o desenvolvimento e não 238 

simplesmente a fórmula pronta. Em geometria, é importante mostrar o 239 

desenvolvimento do raciocínio para chegar numa fórmula. São dois enfoques 240 

diferentes, mas acredito que nenhum sobrepõe a importância do outro, o único cuida 241 

é o nível dos alunos. 242 

Rosângela: Cuidado na inscrição, ou é matemática pura, ou relação com outras 243 

disciplinas, que se torna uma matemática mais aplicada.  244 
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Paula: Os dois são fundamentais, não posso trabalhar matemática só pensando na 245 

sua contextualização e também não posso trabalhar apenas pensando na sua técnica. 246 

O trabalho é uma mistura de ambientes de aprendizagem, para que serve essa 247 

matemática, mas é preciso entender o conceito de matemática, ou seja tem que 248 

trabalhar os dois. Para a inscrição da feira, você pode fazer um recorte, apresentar só 249 

a parte de matemática pura ou só a aplicação. 250 

 251 

Andresa (Joinville): Com relação ao número de inscritos em matemática pura é 252 

significativa? Porque não é? 253 

Paula: Porque o professor de matemática está preocupado em trabalhar com uma 254 

matemática que relaciona com outros contextos. 255 

Viviane: Os professores em sala de aula articulam a matemática pura e aplicada, 256 

mas quando levam para feira, levam a aplicada porque chama mais atenção. É 257 

importante trabalhar a matemática pura, conhecimento cientifica, o conceito real. 258 

Quebrar o paradigma que a matemática pura é difícil, um trabalho árduo.  259 

 260 

Clodoaldo (Araquari): Como criar uma gana/vontade do aluno, desvinculando 261 

com a competitividade?  262 

Rosângela: O objetivo seria numa feira, eu fazer o meu trabalho em sala com os 263 

alunos, depois levar para feira. Assim, cada etapa que participamos é uma vitória. 264 

Temos que fazer um trabalho, como professores para desvincular essa 265 

competitividade, o como fazer, vamos descobrir juntos.  266 

Paula: O papel do orientar é elevar e valorizar a questão da socialização de 267 

conhecimento, mostrar esse papel da feira. Não conseguimos eliminar a competição, 268 

mas conseguimos amenizá-la. 269 

Viviane: Não conseguimos eliminar a competitividade, mas conseguimos não 270 

estimular, mostrar que o trabalho é importante, enfatizar na mostra de trabalho.   271 

Por falta de tempo, todas as colocações e questionamento foram seguidos, para uma 272 

fala final da banca.  273 

 274 

Fátima (Rio do Sul): Por que a avaliação é importante? Se não existe diferenciação 275 

de troféu, ou medalha? Todos ganham certificado de participação. Sugestão: 276 

premiação de destaque para 2/3 dos trabalhos, na Feira Catarinense, mais crianças 277 

motivadas, mais professores motivados e menos competição.  278 

 279 

Marcos (Bahia): Como se dá o envolvimento dos professores nas séries iniciais 280 

com esses trabalhos, já que a maioria tem formação de pedagogia? 281 

 282 

Liliana (Espírito Santo): Preparar os alunos a lidar com as críticas, com a 283 

avaliação de forma construtiva.  284 
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Paula: Primeiro quanto à escrita é muito trabalho sim, mas uma da conquista do 285 

professor de matemática é a escrita. A feira nos cobra, nos instiga a ter que escrever, 286 

é um lado que favorece o professor e o aluno. Marcos, nós temos nas feiras 287 

trabalhos fantásticos na educação infantil e nas séries iniciais. A feira é mais um 288 

espaço para criar a cultura dos professores pedagogos. Quanto a competição, não 289 

podemos fingir que não existe, mas o papel da feira é poder valorizar o que se faz na 290 

escola.  291 

Viviane: Os professores que fazem projetos de matemática nas séries iniciais são 292 

professores que tiveram muita dificuldade de matemática, foram pra sala de aula 293 

com o intuito de reverter isso. Vão em busca do conhecimento, em busca da 294 

matemática.  Temos que preparar o aluno, esclarecendo que existe avaliação, mas 295 

não dando ênfase para isso.  296 

Sugestão: Por que não fazer uma análise diferente, por que separar em destaque e 297 

menção na catarinense, se não tem próxima etapa, uma sugestão é os professores 298 

fazerem um artigo e a partir disso selecionar.  299 

Sem mais manifestações, a professora (coordenadora) Inhelora Knetzschmar Joen 300 

encerrou os trabalhos da mesa redonda I, agradecendo a excelente participação e 301 

presença de todos. 302 

 303 

Rio do Sul-SC, 14 de março de 2013 304 

Marília Zabel 305 
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RESUMO:  
O presente estudo propõe discutir a importância das Feiras como veículo transformador das práticas 

pedagógicas, bem como discutir a prática da avaliação nas Feiras de Matemática, dentro da Categoria 

Educação Especial, as dificuldades enfrentadas por orientadores e avaliadores para lidar com a diversidade e 

suas semelhanças. Trazer as diferenças entre incluir e introduzir, avaliar e examinar. Usando o método 

indutivo e partindo do princípio que avaliar serve para colher informações necessárias à reorientação das 

práticas pedagógicas , acredita se que as Feiras de Matemática são uma vitrine na qual se expõe diferentes 

metodologias, que podem não só ser reproduzidas como também melhoradas. As observações feitas durante 

as sete edições das Feiras Baianas de Matemática traz como resultado a necessidade de sempre estar em 

constante questionamentos sobre os rumos das avaliações feitas durante as feiras bem como o feedback que 

ainda está sendo pouco para aqueles que participam. Através deste estudo espera se chamar a atenção para a 

avaliação na categoria Educação Especial, questionando a forma de avaliar as diferentes necessidades dentro 

desta categoria e objetivando se criar grupo de estudo para facilitar o processo de avaliação durante as Feiras. 

Palavras chave: feiras de matemática, avaliação, educação especial. 

ABSTRACT:  

This study aims to discuss the importance of vehicle shows how transformative pedagogical practices, as well 

as discussing the practice of evaluation in mathematics shows, within the Special Education category, the 

difficulties faced by supervisors and assessors to deal with diversity and their similarities. Bring the 

differences between include and introduce, evaluate and examine. Using the inductive method and assuming 

evaluate serves to gather information required to reorient teaching practices, believes that the shows are a 

showcase of Mathematics which sets out different methodologies, which can not only be reproduced but also 

improved. The observations made during the seven editions Fairs Baianas Mathematics brings as a result the 

need to always be in constant questioning about the direction of the assessments made during the fairs as well 

as the feedback is still little to those who participate. Through this study hopes to draw attention to the 

evaluation in the category Special Education, questioning how to assess the different needs within this 

category and aiming to create study group to facilitate the evaluation process during the shows. 

 

Keywords: math fairs, assessment, special education. 

 

INTRODUÇÃO 

As Feiras de Matemática tornou-se um processo construtivo na escola onde é 

desenvolvida, uma vez que transpôs a disciplina de Matemática, fazendo com que toda a 

equipe pedagógica reavalie a sua prática, isto se deve ao fato de que todo o aluno que 

participa da Feira se torna mais questionador e desenvolve a oratória e o gosto pela 

pesquisa, levando os demais professores repensarem o seu desenvolvimento metodológico. 

As Feiras podem ser observadas como um veículo transformador, pois o professor 

renova seus conhecimentos a cada dia, a qualificação dentro do processo da feira é 
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constante, isso se deve ao fato da busca de informações dentro da pesquisa, os horizontes 

estão sempre se expandindo e trazendo como resultado professores e alunos mais cônscios. 

As diferentes categorias é um ponto que diferencia as Feiras de Matemática dos 

demais eventos de natureza científica, pois  explora se os conceitos matemáticos dentro da 

escola num todo, desde os conhecimentos primordiais, alunos da educação infantil, até o 

ensino superior, oportunizando também as pessoas portadoras de necessidades especiais 

(PPNE) que sempre se mostram comprometidas em compartilhar os seus conhecimentos 

adquiridos com aqueles que visitam os seus stands. Neste momento pode se observar que 

as limitações físicas ou cognitivas não são empecilhos para se aprender e discutir 

matemática os PPNE demonstram com graciosidade o quanto a matemática pode ser 

aprendida por todos independente da necessidade especial que apresente. 

Frente ao desenvolvimento das Feiras faz-se necessário sempre colocar em 

discussão o processo de avaliação, e suas inúmeras consequências. Trazer os 

questionamentos dos orientadores, orientandos e avaliadores, acrescenta e solidifica cada 

vez mais este evento. 

A Feira tende a desmistificar que o processo de avaliação na área de matemática 

apenas valoriza o resultado final dado pelos estudantes, no momento em que toda a 

construção do saber e o desenvolvimento fazem parte da prática do projeto. Sendo assim, o 

processo de avaliação dentro das Feiras deverá ser diferente das características e modelo de 

avaliação arraigado na maioria das escolas ainda hoje, no qual prevalece a memorização e 

reprodução do assunto dado. 

O ato de observação é uma das principais características de uma boa execução de 

um projeto, pois através deste conseguimos traçar estratégias para alcançarmos nossas 

metas.  

Ao observar o processo de avaliação ocorrida nas Feiras Baianas de Matemática, 

as colocações feitas pelos avaliadores, os questionamentos dos orientadores e os olhares 

dos orientandos, surgiu à inquietação de como está sendo a eficácia da avaliação como um 

todo e um olhar para a Categoria Educação Especial, se a forma de avaliá-los está correta, 

se os professores estão preparados para avaliar estes trabalhos, e mais, se a avaliação está 

sendo favorável para promover a aprendizagem desses alunos especificamente. 

Estes questionamentos levantam a necessidade de se discutir e promover reflexões 

sobre a avaliação nas Feiras de Matemática, dentro da Categoria Educação Especial. 

Diversos são os autores que discutem o processo de avaliação na tentativa de 

valorizar o processo de ensino aprendizagem. Para DANTE (1999) quando se pensa em 

avaliação como um instrumento que venha contribuir no contexto escolar, esta deverá ser 

entendida pelo professor como processo de acompanhamento e compreensão dos avanços, 

dos limites e das dificuldades dos alunos para atingirem os objetivos da atividade de que 

participam, nesse ponto as idéias de Dante casam com um dos objetivos das Feiras de 

Matemática, a de promover a integração entre professor e aluno de tal forma que o 

aprendizado seja processual estando em constante avaliação. 

Os discursos apoiando uma avaliação processual e formativa são vários, mas 

como colocar em prática ainda é um grande desafio, uma vez que trazemos na nossa 
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formação traços forte de um modelo de avaliação ultrapassado e que não condiz mais com 

as necessidades da nossa sociedade. 

 

EXAMINAR OU AVALIAR, O QUE A FEIRA TRAZ. 

Esse questionamento ainda será tema de discussões por um grande período, pois 

mudar um comportamento arraigado na nossa formação demanda tempo e estudos. A nossa 

forma de avaliar se apresenta a cada dia como ultrapassada diante as constantes 

transformações educacionais que passamos MIRON (2000 apud HOFFMAM 2009) fala 

em relação a essas transformações como o surgimento de uma nova consciência em que o 

homem está sendo confrontado sempre por incertezas e levado a novas aventuras, porém é 

preciso enfrentar essas incertezas nos adaptando a esta época de constantes mudanças de 

crenças e valores, porém tudo está ligado. 

A dinâmica dos tempos atuais nos faz repensar como estamos avaliando os nossos 

alunos nos colocando em constante confronto com o que conhecemos de avaliação e qual o 

tipo de avaliação a nova sociedade espera e precisa, para progredir. 

Quando se fala em avaliar estar relacionando com o objetivo de conseguir 

diagnosticar uma experiência e obter um resultado mais satisfatório, porém LUCKESI 

(2011) nos chama a atenção para as diferenças entre o ato de examinar e o ato de avaliar, o 

mesmo demonstra pontos que caracterizam cada um desses atos e nos leva a concluir que 

ainda estamos examinando. Ainda segundo LUCKESI (2011) examinar é ser pontual – 

apenas o momento da apresentação é levado em conta descartando todo o processo de 

construção da pesquisa, classificatório – apenas admite-se aprovado ou reprovado, em 

relação a feira destaque ou participação e seletivo – acaba excluindo pessoas com 

potencialidades que no momento do exame não pode ou não soube exprimir seus 

conhecimentos, enquanto avaliar é ser não pontual – todo o desenvolvimento do processo é 

levado em conta, dinâmico – todos tem direito rever seus erros e melhorá-los e includente 

– acredita-se na capacidade cognitiva do indivíduo, ou seja, o ato de avaliar é antagônico 

ao ato de examinar. 

Ainda será discutido muito sobre o processo de avaliação nas feiras, dentre os 

temas a serem tratado entra a ética profissional, e também o preparo para lidar com a 

categoria Educação Especial. 

Durante as apresentações dos trabalhos nas Feiras de Matemática tem se que ter 

um perfil de avaliador, onde toda a construção do trabalho ali apresentado tenha um peso, 

porém ainda peca se, pois a postura tomada é de examinado, levando se em conta apenas 

aquele momento da apresentação, tornando decisivo, deixando de lado toda a construção 

do projeto. É preciso começar a trabalhar a avaliação nas Feiras de Matemática em três 

etapas, onde professor avaliador possa conhecer o processo de construção do trabalho, 

através do projeto, o segundo momento seria o da culminância que é a Feira propriamente 

dita e por fim o feedback para os orientadores com as observações necessárias na forma de 

relatório, esta proposta demanda um estudo sobre a sua execução, pois ainda enfrenta se a 

dificuldade de termos pessoas que se disponibilizem a serem avaliadores . Este tipo de 

avaliação que se propõe pode também ser vista como avaliação formativa, onde 

SCHELLER e GAUER (2007), fazem a seguinte observação: 

152



                                
 

 4 

A avaliação formativa ao contribuir para que o sujeito avaliado reflita sobre si e 

sua ações a partir da compreensão sobre o próprio desempenho, possibilita o 

aperfeiçoamento de suas intenções/ações, o que certamente terá reflexos na 

melhoria do trabalho desenvolvido, na qualidade de ensino e, consequentemente, 

na sua atuação na sociedade em que está inserido e na qualidade de ensino.( 

SCHELLER e GAUER 2007, p 87) 

Para as PPNE o ato de serem avaliados ganha um peso maior, do que para as 

pessoas ditas normais, os relatos que eles trazem é de se sentirem importantes ao tempo 

que se sentem capacitados para demonstrarem o seu conhecimento no curto espaço de 

tempo, pois a admiração que ouvintes tem ao vê-los em suas apresentações soa como mais 

um espaço conquistado, o que lhe é direito, porém nem sempre lhe es dado a oportunidade. 

Promover uma avaliação igualitária para esta categoria só se torna justa quando se tem 

avaliadores preparados para interpretar os gestos, olhares e suspiro que as palavras não 

dizem. Não se pode ter um olhar de compaixão ou piedade tem que apenas que exercer o 

papel de educador ao avaliar esta categoria. 

O caminho é longo mais é necessário ser persistente, pois estamos implantando 

uma nova forma de agir dentro da educação matemática, onde o professor passa de 

transmissor para investigador e principalmente motivador frente a seus alunos que há 

muito deixaram de ser receptores e passaram a construir o conhecimento através da 

pesquisa, o que traz a responsabilidade de evitar se erros no momento da nossa avaliação. 

 

INCLUSÃO OU INTEGRAÇÃO, O QUE A FEIRA FAZ 

 

O grande diferencial das Feiras de Matemática é o fato de abrir a oportunidade às 

pessoas portadoras de necessidades especiais (PPNE), mas este fato também levanta 

questionamentos ao analisar se estar sendo coerente com esta categoria no momento da 

avaliação, é necessário observarmos as consequências deste grande salto que damos. 

Segundo DIEZ (2010) a educação inclusiva é o único caminho para se conseguir uma 

maior equidade em educação, no momento em que se vincula princípios éticos e de justiça, 

levando se em consideração as diferenças entre as pessoas e dar respostas a estas de acordo 

ao que cada pessoa necessita dentro das suas limitações físicas e cognitivas. 

No discurso de DIEZ duas palavras chamam a atenção, equidade (igualdade) e 

justiça, estas palavras  remetem a uma reflexão sobre se estar incluindo ou integrando as 

PPNE nas Feiras, pois igualdade nunca foi sinônimo de justiça, ambas caracterizam por 

oportunizar algo ou alguém, a inclusão desta categoria vai além de ter um stand, ou local 

com acessibilidade, é necessário estar preparados para orientar e principalmente avaliar. As 

PPNE buscam dentro das Feiras um espaço onde elas possam ser percebidas como seres de 

capacidades cognitivas que demandam o uso de metodologias diferenciadas, mas que  no 

seu tempo e encontrando o seu canal de aprendizado podem render muito mais do que o 

esperado. Em si tratando das Feiras é necessário reavaliar o que está sendo feito dentro 

desta categoria, se estamos atentos as diversas formas de aprendizagem e as variadas 

necessidades que esta categoria nos traz. Segundo GRASSI: 

Incluir significa fazer parte de um grupo, pertencer a ele, ser aceito como se é, 

ser respeitado e valorizado com suas características individuais, participar desse 
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grupo, das atividades e oportunidades dadas a todos. Significa considerar, 

respeitar e valorizar a diversidade, as diferenças, como elementos constituintes 

das relações entre os diferentes sujeitos humanos nos diferentes grupos de que 

participa e nos diferentes espaços em que transita”. (GRASSI, 2008) 

As PPNE precisam ser respeitadas com suas características individuais e avaliadas 

de acordo com a sua necessidade, no momento que não se atenta para este fato o processo 

de inclusão não estar sendo feito e sim apenas integração, pois não há o respeito as suas 

variações de aprendizagem e a avaliação ocorre de forma igualitária esquecendo-se do 

princípio de que igualdade não é justiça.  

Esta falta de consenso para a avaliação nesta categoria se deve ao fato da falta de 

preparação dos avaliadores, pelo menos esse sempre é um questionamento levantado, para 

manter a sua autenticidade a coordenação das Feiras deverá começar a repensar as suas 

práticas avaliativas nesta categoria. 

Precisa se ter um olhar de educador, e não um olhar de piedade ou de 

complacência diante esta categoria, estimulá-los com a responsabilidade de que não basta 

só incentivo, tem que haver aprendizado significativo. Os diferentes tipos de necessidades 

merecem diferentes metodologias usadas para avaliá-los. Exemplificar essa diversidade 

dentro desta categoria, pode ser feita observando as pessoas portadoras de deficiência 

visual, pois estas não têm o seu cognitivo afetado como as pessoas portadoras de síndrome 

de Down, ou retardo mental, desta forma peca se quando submete se todos a uma mesma 

avaliação sem estar atento as diferenças existentes no processo de aprendizagem. 

A inclusão educacional já é um direito assegurado dentro da política pública na 

Constituição Federal Brasileira de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB nº 9.394/96), mas ainda demanda flexibilização e adaptações tanto no 

sistema educacional como no professor que mediará esta aprendizagem, as feiras de 

matemática servem como vitrine neste aspecto para mostrar aos outros profissionais que 

ainda sente dificuldade o quanto é possível vencer esta barreira e tornar mais igualitário o 

ensino e aprendizagem das PPNE. 

A caminhada é grande para internalizar as diferenças entre inclusão e integração, 

muito ainda há para estudar, mas iniciar é preciso. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este é o princípio de um estudo que merece uma maior dedicação. As PPNE 

merecem o nosso empenho, pois inúmeras são as dificuldades enfrentadas diariamente por 

elas, a nossa contribuição para melhorar o ensino e suas inúmeras possibilidades serve 

como um grande estimulador para seguirmos em frente. 

Que os questionamentos que foram citados sirvam como um estímulo para uma 

pesquisa mais aprofundada sobre o nosso papel de educador diante esta sociedade tão 

mista. Não é mais cabível ser apenas observadores desta situação, faz se necessário agora o 

compromisso de qualificar se para atender com propriedade as demandas que as Feiras 

traz. 
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Ao entrar no processo das Feiras de Matemática intuitivamente assumisse o 

compromisso de estar em constate melhoria do ensino desta que é uma disciplina ojerizada 

por muitos, mas que os trabalhos desenvolvidos e apresentados nas Feiras começam a 

desmistificar esta imposição e despertar o desejo de aprender e ensinar matemática.  

Os questionamentos sobre a avaliação nas Feiras de Matemática sempre será um 

tema inesgotável, o que demonstra o um crescente desenvolvimento.  

Avaliar é um processo de constante crescimento tanto para quem avalia quanto 

para quem estar sendo avaliado, não pode perder a ética quando se assume o papel de 

avaliador, sempre lembrar que o fato de que os trabalhos apresentados nas Feiras já 

merecem respeito, pois um passo já foi dado para a melhoria do ensino. 

As Feiras de Matemática aparece para estimular o ensino-aprendizagem de forma 

criativa e cônscia, desta fazer da avalição um mecanismo contrário à proposta que a feira 

traz é retroceder no desenvolvimento da educação. 
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RESUMO: Exemplificar a diferença entre orientador e avaliador de feiras de 
matemática, qual a necessidade e função de cada um; Deixar claro o 
necessidade dos dois no evento e porque a pessoa escolhida para cada função deverá ser 
qualificada e orientada para realizar um bom trabalho independente da função que 
exercer. A diferença de cada atividade e seu impacto para com o aluno e o trabalho 
apresentado. A elaboração de cada avaliação de moto claro e imparcial, não deixando 
levar-se por qualquer influência externa.

Palavras-chave: orientador; avaliador; feiras de matemática.

O presente trabalho busca exemplificar a importância das figuras
trabalhos e do avaliador de trabalhos em uma feira de matemática. Como é importante 
para quem irá avaliar antes de tudo se interar do que acontece e de como foi elaborado o 
trabalho, não apenas avaliando pelo visual e sim pelo conteúdo, s
dificuldades que foram impostas, do tempo de preparação e elaboração de cada trabalho
Quando o orientador, entender 
todo o trabalho, desde a ideia primitiva até a montagem da 
peça fundamental para a segurança e apoio aos estudantes que iram explanar seu 
trabalho na feira. A importância de tudo isso para a vida acadêmica do aluno que 
apresenta o trabalho, vendo seu esforço reconhecido por pessoas que nun
aprovação e reconhecimento de sua capacidade 
e entendendo as criticas, crescendo com as duas e não deixando que sejam apenas meros 
comentários sem importância.
Vários foram às pesquisas efetuadas para 
livros escritos por Zermiani
Educação e Gestão e Organização de uma Feira de Matemática direcionam o presente 
artigo de forma ampla e contemplativa.
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Exemplificar a diferença entre orientador e avaliador de feiras de 
matemática, qual a necessidade e função de cada um; Deixar claro o 

cessidade dos dois no evento e porque a pessoa escolhida para cada função deverá ser 
qualificada e orientada para realizar um bom trabalho independente da função que 

A diferença de cada atividade e seu impacto para com o aluno e o trabalho 
tado. A elaboração de cada avaliação de moto claro e imparcial, não deixando 

se por qualquer influência externa. 

orientador; avaliador; feiras de matemática. 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca exemplificar a importância das figuras do orientador de 
trabalhos e do avaliador de trabalhos em uma feira de matemática. Como é importante 
para quem irá avaliar antes de tudo se interar do que acontece e de como foi elaborado o 
trabalho, não apenas avaliando pelo visual e sim pelo conteúdo, s
dificuldades que foram impostas, do tempo de preparação e elaboração de cada trabalho

o o orientador, entender que ele faz parte do processo de desenvolvimento de 
todo o trabalho, desde a ideia primitiva até a montagem da apresentação, como ele é 
peça fundamental para a segurança e apoio aos estudantes que iram explanar seu 

A importância de tudo isso para a vida acadêmica do aluno que 
apresenta o trabalho, vendo seu esforço reconhecido por pessoas que nun
aprovação e reconhecimento de sua capacidade de aprendizado, agradecendo os elogios 
e entendendo as criticas, crescendo com as duas e não deixando que sejam apenas meros 
comentários sem importância. 
Vários foram às pesquisas efetuadas para a elaboração do presente artigo, sendo os 

Zermiani, Feiras de Matemática de Santa Catarina: Relevância para a 
Educação e Gestão e Organização de uma Feira de Matemática direcionam o presente 
artigo de forma ampla e contemplativa. 

        

Processo de Avaliação dos Trabalhos nas Feiras de Matemática 
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FACISA) atualmente  sou 
issional da 35ª Gered  de Timbó, samira@tio.sdr.sc.gov.br. 

Exemplificar a diferença entre orientador e avaliador de feiras de 
matemática, qual a necessidade e função de cada um; Deixar claro o porquê da 

cessidade dos dois no evento e porque a pessoa escolhida para cada função deverá ser 
qualificada e orientada para realizar um bom trabalho independente da função que 

A diferença de cada atividade e seu impacto para com o aluno e o trabalho 
tado. A elaboração de cada avaliação de moto claro e imparcial, não deixando 

do orientador de 
trabalhos e do avaliador de trabalhos em uma feira de matemática. Como é importante 
para quem irá avaliar antes de tudo se interar do que acontece e de como foi elaborado o 
trabalho, não apenas avaliando pelo visual e sim pelo conteúdo, se interando das 
dificuldades que foram impostas, do tempo de preparação e elaboração de cada trabalho. 

ele faz parte do processo de desenvolvimento de 
apresentação, como ele é 

peça fundamental para a segurança e apoio aos estudantes que iram explanar seu 
A importância de tudo isso para a vida acadêmica do aluno que 

apresenta o trabalho, vendo seu esforço reconhecido por pessoas que nunca vira antes e 
de aprendizado, agradecendo os elogios 

e entendendo as criticas, crescendo com as duas e não deixando que sejam apenas meros 

a elaboração do presente artigo, sendo os 
Feiras de Matemática de Santa Catarina: Relevância para a 

Educação e Gestão e Organização de uma Feira de Matemática direcionam o presente 
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Considerando os critérios acima, a avaliação deverá ser vista pelos seguintes aspectos:
 
Aspectos Positivos: 
 

� Envolvimento dos alu
 

� Estética do trabalho deverá ser criativa e relevante tanto
 

� Quanto o conteúdo desenvolvido
 

� Sugestões para estimular maior desenvolvimento do trabalho
 
Aspectos Negativos: 
 

� Excesso de Informações
 

� Descompromisso com grupo
 

� Fragmentação da apresentação

Comunicação do trabalho

linguagem e objetividade.

Conteúdo matemático

matemático desenvolvido

categoria.

Qualidade Científica

dos elementos no

dos alunos durante

Relevância

para a comunidade

                        

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Considerando os critérios acima, a avaliação deverá ser vista pelos seguintes aspectos:

Envolvimento dos alunos na apresentação do trabalho 

Estética do trabalho deverá ser criativa e relevante tanto 

conteúdo desenvolvido 

Sugestões para estimular maior desenvolvimento do trabalho 

Excesso de Informações 

Descompromisso com grupo 

Fragmentação da apresentação 

- clareza, adequação da

matemático - domínio do conteúdo

desenvolvido no trabalho, de acordo com a

Científica - organização do relatório, disposição

no estande, sistematização e organização

durante a exposição.

Científica Social - importância do trabalho

comunidade escolar e para a sociedade.

        

 

Considerando os critérios acima, a avaliação deverá ser vista pelos seguintes aspectos: 
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Ênfase dada ao conteúdo matemático 
conceitos científicos essenciais, bem como, a aplicabilidade do modelo matemático e/ou 
nível de inter-relação proposto.

 A professora Ingrid Dias Belo explanou a importância do ato de ava
como referência: (SOUSA,
ou mérito, examinar os resultados educacionais para saber se preenchem um conjunto 
particular de objetos educacionais.

 
Abordou que a avaliação de trabalhos sempre gera polêmicas nas difere
eventos (Municipal, Regional, Estadual e Nacional). Enfatizou que a grande maioria dos 
avaliadores é também orientador de trabalho
mediadores na construção e na avaliação dos trabalhos.

 
Objetivando um melhor entendimento do processo avaliativo destacou três momentos:

 
1) Os avanços que se obteve com relação à avaliação nos quatro Seminários de 

Avaliação. 
 
I Seminário realizado em 1993
a) forma de avaliação dos trabalhos; 
b) redefinição dos critério
 
II Seminário realizado em 2001
a) inclusão dos alunos na organização e avaliação de trabalhos;
b) continuação da avaliação por modal
c) redefinição dos critérios de avaliação e das modalidades.
 
III Seminário realizado em 2006 
 a) critério avaliativo “Relevância Social” alterado para 
Social”; 
b) nota foi substituída por parecer;
c) ficha de avaliação alterada para: Trabalho Destaque ou Menção Honrosa;
d) Sugestões de melhorias
do trabalho avaliado;
e) ficha de avaliação sem a coluna notas;
f) instituído a Coordenação do Grupo de Avaliação.
 

                        

Ênfase dada ao conteúdo matemático - clareza e objetividade nas definições e nos 
conceitos científicos essenciais, bem como, a aplicabilidade do modelo matemático e/ou 

relação proposto. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A professora Ingrid Dias Belo explanou a importância do ato de ava
,1993,p.30) Avaliar significa emitir um julgamento de valor 

ou mérito, examinar os resultados educacionais para saber se preenchem um conjunto 
particular de objetos educacionais. 

Abordou que a avaliação de trabalhos sempre gera polêmicas nas difere
eventos (Municipal, Regional, Estadual e Nacional). Enfatizou que a grande maioria dos 

orientador de trabalho apresentado, e estes devem ser os 
mediadores na construção e na avaliação dos trabalhos. 

or entendimento do processo avaliativo destacou três momentos:

Os avanços que se obteve com relação à avaliação nos quatro Seminários de 

I Seminário realizado em 1993- Blumenau: 
a) forma de avaliação dos trabalhos;  
b) redefinição dos critérios de avaliação dos trabalhos. 

II Seminário realizado em 2001- Brusque: 
a) inclusão dos alunos na organização e avaliação de trabalhos; 
b) continuação da avaliação por modalidade; 
c) redefinição dos critérios de avaliação e das modalidades. 

realizado em 2006 – Blumenau: 
a) critério avaliativo “Relevância Social” alterado para “Relevância Científico 

ta foi substituída por parecer; 
c) ficha de avaliação alterada para: Trabalho Destaque ou Menção Honrosa;
d) Sugestões de melhorias dos trabalhos diretamente com o professor o
do trabalho avaliado; 

e avaliação sem a coluna notas; 
f) instituído a Coordenação do Grupo de Avaliação. 

        

definições e nos 
conceitos científicos essenciais, bem como, a aplicabilidade do modelo matemático e/ou 

A professora Ingrid Dias Belo explanou a importância do ato de avaliar citando 
1993,p.30) Avaliar significa emitir um julgamento de valor 

ou mérito, examinar os resultados educacionais para saber se preenchem um conjunto 

Abordou que a avaliação de trabalhos sempre gera polêmicas nas diferentes etapas dos 
eventos (Municipal, Regional, Estadual e Nacional). Enfatizou que a grande maioria dos 

, e estes devem ser os 

or entendimento do processo avaliativo destacou três momentos: 

Os avanços que se obteve com relação à avaliação nos quatro Seminários de 

“Relevância Científico 

c) ficha de avaliação alterada para: Trabalho Destaque ou Menção Honrosa; 
dos trabalhos diretamente com o professor orientador 
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IV Seminário realizado em 2009 
a) tempo e espaço físico adequado para reun
os avaliadores dos trabalhos.
 

2) O processo de avaliação (
 

a) identificar seu coordenador de 
b) ler o resumo dos trabalhos com antecedência;
c) conhecer os critérios de avaliação;
d) a imparcialidade do avaliador é
e) ter tempo hábil; 
f) avaliar individualmente; 
g) verificar se o trabalho apresenta relatório; proporcionar tranquilidade afim de gerar 
mais segurança aos expositores; 
h) tratar os alunos com respeito e dignidade;
i) olhar os alunos expositores como pessoas em formação; demonstrar interesse pelo 
trabalho, interagindo quando é
j) preencher a ficha de avaliação com obse
l) se perceber alguma irregularidade, deverá se reportar diretam
trabalho; 
m) ao final da apresentação se achar a proposta da equipe válida poderá dar sugestões 
para que os alunos prossigam com a ideia do trabalho.
 
Complementando a questão da imparcialidade 
professora Ingrid destacou alguns questionamentos, como:

 
- É correto antecipar o resultado avaliativo para os alunos expositores?

 
- É correto o orientador desrespeitar o regulamento (horário do desmonte do Stand)

 
3) O processo do coordenador dos grupos de avaliação (

 
a) discutir os critérios de avaliação com os avaliado
b) fiscalizar a atuação dos avaliadores;
c) auxiliar no preenchimento das fichas e discutir os
seu grupo; 
d) preencher o relatório síntese de avaliação dos trabalhos do 
e) interagir com o grupo de avaliadores na indicação de um trabalho Destaque para a 
Feira Nacional (caso esta ocorra no ano seguinte

                        

IV Seminário realizado em 2009 – Blumenau: 
a) tempo e espaço físico adequado para reunião dos coordenadores de grupo com 
os avaliadores dos trabalhos. 

O processo de avaliação (papel do avaliador). 

a) identificar seu coordenador de grupo; 
dos trabalhos com antecedência; 

ecer os critérios de avaliação; 
dade do avaliador é imprescindível, durante todo o processo da

 
g) verificar se o trabalho apresenta relatório; proporcionar tranquilidade afim de gerar 
mais segurança aos expositores;  

lunos com respeito e dignidade; 
i) olhar os alunos expositores como pessoas em formação; demonstrar interesse pelo 
trabalho, interagindo quando é propício; 
j) preencher a ficha de avaliação com observações inerentes as melhorias;

regularidade, deverá se reportar diretamente ao orientador do 

m) ao final da apresentação se achar a proposta da equipe válida poderá dar sugestões 
para que os alunos prossigam com a ideia do trabalho. 

Complementando a questão da imparcialidade do avaliador, ou seja, o caráter ético a 
professora Ingrid destacou alguns questionamentos, como: 

É correto antecipar o resultado avaliativo para os alunos expositores? 

or desrespeitar o regulamento (horário do desmonte do Stand)

nador dos grupos de avaliação (papel de coordenador)

a) discutir os critérios de avaliação com os avaliadores dos trabalhos de seu grupo;
izar a atuação dos avaliadores; 

c) auxiliar no preenchimento das fichas e discutir os resultados com os avaliadores do 

d) preencher o relatório síntese de avaliação dos trabalhos do seu grupo;
e) interagir com o grupo de avaliadores na indicação de um trabalho Destaque para a 

aso esta ocorra no ano seguinte). 

        

ião dos coordenadores de grupo com 

imprescindível, durante todo o processo da avaliação; 

g) verificar se o trabalho apresenta relatório; proporcionar tranquilidade afim de gerar 

i) olhar os alunos expositores como pessoas em formação; demonstrar interesse pelo 

rvações inerentes as melhorias; 
ente ao orientador do 

m) ao final da apresentação se achar a proposta da equipe válida poderá dar sugestões 

do avaliador, ou seja, o caráter ético a 

or desrespeitar o regulamento (horário do desmonte do Stand)? 

coordenador): 

res dos trabalhos de seu grupo; 

om os avaliadores do 

seu grupo; 
e) interagir com o grupo de avaliadores na indicação de um trabalho Destaque para a 
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ORIENTADOR & AVALIADOR
 
Orientador - Segundo o dicionário “Aurélio” 
 
Orientação: Significa dar rumo, direção, dar sentido, acompanhar formação técnica 
específica, o desenvolvimento intelectual e a formação da personalidade 
estudantes. 
 
A orientação de trabalho: É um processo que caracteriza o desenvolvimento do aluno 
nas pesquisas e como consequência uma aprendizagem mais significativa.
 
Orientador: É o líder da equipe, sendo peça fundamental no desenvolvimento 
trabalho, sendo sua função coordenar, nortear a pesquisa para posteriormente ser 
socializada. 
 
Avaliação (MICHAELS, 2009, P.100)
qualquer coisa que pode ser vendida; valor de bens, determinado por avali
 
Avaliador (MICHAELS, 2009, P.100)
nomeada por autoridade judicial para avaliar bens.
 
A avaliação de um trabalho em uma feira de matemática abrange diversos aspectos e 
peculiaridades que tem a necessidade 
 
Mas como avaliar um trabalho numa Feira de Matemática?
 
Segundo LUCKESI (2005), “a atividade de avaliar é caracterizada como um meio 
subsidiário do crescimento da aprendizagem do educando, ou seja, da construção de um 
resultado positivo de sua apresentação de conhecimento
 
Já GAUER (2007), aduz que a prática de avaliação, é uma atividade humana das mais 
difíceis e incômodas a ser executada. Avaliar é difícil porque muitas vezes, o trabalho a 
ser avaliado é apresentado por alunos que 
precisa “descontar” o fato de estar assistindo a um trabalho “pronto”.
 
Avaliar, julgar, apreciar e em seguida, valorar, são atividades subjetivas, mesmo 
havendo um conjunto de critérios, que são iguais a todos os

                        

ORIENTADOR & AVALIADOR 

Segundo o dicionário “Aurélio” (FERREIRA, 1998, P. 1453).

Significa dar rumo, direção, dar sentido, acompanhar formação técnica 
específica, o desenvolvimento intelectual e a formação da personalidade 

É um processo que caracteriza o desenvolvimento do aluno 
nas pesquisas e como consequência uma aprendizagem mais significativa.

É o líder da equipe, sendo peça fundamental no desenvolvimento 
trabalho, sendo sua função coordenar, nortear a pesquisa para posteriormente ser 

, 2009, P.100): Ato de avaliar, determinação do preço justo de 
qualquer coisa que pode ser vendida; valor de bens, determinado por avali

, 2009, P.100): Que avalia, individuo que avalia; pessoa 
nomeada por autoridade judicial para avaliar bens. 

A avaliação de um trabalho em uma feira de matemática abrange diversos aspectos e 
peculiaridades que tem a necessidade de serem detalhados. 

Mas como avaliar um trabalho numa Feira de Matemática? 

(2005), “a atividade de avaliar é caracterizada como um meio 
subsidiário do crescimento da aprendizagem do educando, ou seja, da construção de um 

vo de sua apresentação de conhecimento”. 

(2007), aduz que a prática de avaliação, é uma atividade humana das mais 
difíceis e incômodas a ser executada. Avaliar é difícil porque muitas vezes, o trabalho a 
ser avaliado é apresentado por alunos que não os de seu convívio diário, o avaliador 
precisa “descontar” o fato de estar assistindo a um trabalho “pronto”. 

Avaliar, julgar, apreciar e em seguida, valorar, são atividades subjetivas, mesmo 
havendo um conjunto de critérios, que são iguais a todos os avaliadores. Mesmo assim 
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A avaliação de um trabalho em uma feira de matemática abrange diversos aspectos e 

(2005), “a atividade de avaliar é caracterizada como um meio 
subsidiário do crescimento da aprendizagem do educando, ou seja, da construção de um 
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não os de seu convívio diário, o avaliador 
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haverá pontos e vista diferentes, pois os avaliadores são pessoas diferentes e seus 
valores subjetivos são também diferentes.
 
PATTON (2005, p.9) aduz: “a função da avaliação não é só produzir informação, mas 
deixar pessoas transformadas”.
 
Alguns aspectos importantes devem ser considerados:
 
POSTURA DO AVALIADOR
 
O avaliador deve ser claro em algumas informações:
 
* Visão geral dos trabalhos a serem avaliados;
 
* Imparcialidade (aspecto ético), sendo este inerente a pessoa;
 
* Leitura das fichas de inscrição e resumo de cada trabalho a ser avaliado;
 
* Visita geral pela Feira antes de assistir os trabalhos a serem avaliados
 
* A avaliação deve ocorrer de forma individual;
 

Pode-se concluir que a avaliação é um processo

podendo apenas ser pontual é mais abrangente. O importante que seja 

responsabilidade e conhecimento, respeitando critérios estabelecidos.
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CONCLUSÃO 

que a avaliação é um processo nem sempre justo, mas necessário e não 

podendo apenas ser pontual é mais abrangente. O importante que seja 

responsabilidade e conhecimento, respeitando critérios estabelecidos. 
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Ata 02/2013 – No dia 14 de março do ano de dois mil e treze, no período das 15 1 

horas às 17 horas, ocorreu a 2ª mesa redonda do V Seminário Nacional de Avaliação 2 

e Gestão das Feiras de Matemática no auditório da Unidade Urbana do 3 

IFCATARINENSE - Campus Rio do Sul, sob a coordenação da Professora Maria 4 

Elizabete Rigo Lemos, com os debatedores: Samira  Braidi Valcanaia, Ingrid Dias 5 

Belo, Flávio de Carvalho e Vânia Marta M. Leite. A mesa teve como tema: O 6 

processo de avaliação dos trabalhos na Feira Catarinense de Matemática. A 7 

professora Maria Elizabete Rigo Lemos fez uma breve apresentação dos 8 

componentes da mesa, colocando a ordem em que os debatedores iriam expor suas 9 

colocações. A professora Samira inicia sua fala destacando que falar em avaliação é 10 

algo polêmico. Coloca sua experiência enquanto professora orientadora e agora 11 

como coordenadora, e diz que nestes dois momentos teve visões diferentes do 12 

movimento das Feiras. Enquanto professora, coloca da dificuldade em querer 13 

participar, talvez por receio de se expor. Afirma também que acredita que a 14 

avaliação nem sempre é justa. Os trabalhos expostos nas Feiras são feitos com muito 15 

empenho e nem sempre são valorizados pelos avaliadores. Como coordenadora, 16 

coloca a dificuldade em angariar recursos financeiros. Segue falando sobre o papel 17 

do orientador. Este deve pesquisar com o aluno, levando-o a sair do senso comum 18 

para o científico. Tem um papel árduo, que inicia na escolha do tema, segue no 19 

estímulo a pesquisa, na organização do relatório e na apresentação nos diversos 20 

níveis: Escolar, Municipal, Regional, Estadual e Nacional. Ter uma metodologia, 21 

um cronograma e uma estrutura funcional. Cuidar para que a orientação das 22 

apresentações não seja focada aos avaliadores. Deixar os alunos a vontade para 23 

expor a todos os conhecimentos adquiridos durante a pesquisa. Enfim, conclui 24 

dizendo que um trabalho voltado realidade significa trabalhar em equipe, contando 25 

com a participação dos professores das demais áreas do conhecimento.  Na 26 

sequência, a professora Ingrid inicia sua explanação dizendo que atua como 27 

professora da educação básica, e coloca que é uma tarefa complicada coordenar o 28 

evento das Feiras na sua região nesta condição. É participante do movimento das 29 

Feiras desde 1990, como professora orientadora e como coordenadora desde 2003. 30 

Fez um estudo referente as deliberações sobre avaliação nos seminários anteriores, 31 

destacando que: no primeiro seminário, ocorrido em 1993 em Blumenau, 32 

padronizou-se as avaliações dos trabalhos, redefinindo os critérios; em 2001 na 33 

cidade de Brusque houve a inclusão de alunos na organização e avaliação de 34 

trabalhos, a continuação da avaliação por modalidade e a redefinição dos critérios de 35 

avaliação e das modalidades; já no ano de 2006 em Blumenau, o critério avaliativo 36 

“Relevância Social” foi alterado para “Relevância Científico Social”, as notas foram 37 

substituídas por pareceres, a classificação participação foi retirada da premiação, 38 

ficando somente na ficha de avaliação: Trabalho Destaque ou Menção Honrosa, as 39 

sugestões de melhorias do trabalho devem ser entregues diretamente ao professor 40 

orientador do trabalho avaliado, foi instituído a COORDENAÇÃO DE GRUPO DE 41 
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AVALIAÇÃO, a partir de 2007 na 23ª Feira em Blumenau foi aplicado novo 42 

modelo de ficha de avaliação, sem a coluna de notas; por fim, no ano de 2009, 43 

novamente em Blumenau, foi discutido sobre o tempo e espaço físico adequado para 44 

reunião dos coordenadores de grupo com os Avaliadores dos  Trabalhos. Segue 45 

colocando que esta deliberação é muito importante para garantir o sigilo dos 46 

resultados. Por fim, apresenta algumas frases de estudiosos sobre o que é avaliar. 47 

Elas indicam que as avaliações sempre são complexas e implicam num julgamento. 48 

A maioria dos avaliadores das Feiras são também orientadores de trabalhos e todos 49 

devem trabalhar em conjunto para a mediação do conhecimento. Coloca que é 50 

necessário para ser um avaliador: identificar seu coordenador de grupo; ler o resumo 51 

com antecedência; conhecer os critérios de avaliação; ser ético e imparcial; ter 52 

tempo hábil para avaliar os trabalhos elencados; avaliar individualmente; verificar se 53 

há relatório; dar segurança aos expositores; preencher a ficha de avaliação da forma 54 

mais completa possível; ao final da apresentação pode sugerir melhorias, mas 55 

sempre de forma propositiva. Já aos coordenadores dos grupos de avaliação cabe: 56 

discutir os critérios de avaliação com os avaliadores que coordena; fiscalizar e 57 

gerenciar os problemas que surgirem; discutir os resultados de cada grupo de 58 

avaliação; preencher os relatórios; auxiliar na indicação de trabalhos para Feira 59 

Nacional. Encerra sua fala agradecendo a todos. A professora Vânia cumprimenta a 60 

todos os presentes, colocando da sua experiência em Feiras de matemática no estado 61 

da Bahia. Seu enfoque neste momento será a avaliação da educação especial. Para 62 

ela, a Feira de Matemática é um veículo transformador, pois traz consigo um 63 

momento diferente do tradicional em sala de aula, desenvolve o gosto pela pesquisa 64 

e cria a possibilidade de outros professores visualizarem estas novas práticas, 65 

trazendo para dentro de suas aulas. Os alunos, por sua vez, passam a ser mais 66 

críticos e exigentes depois que participam de uma Feira de Matemática, fazendo 67 

com que os demais professores repensem suas práticas. Ela vê que a educação 68 

inclusiva ocorre nas escolas de uma maneira onde somente a estrutura física sofre 69 

uma preparação, mas não o corpo docente. Os professores, alunos e demais 70 

membros da escola também precisam se adaptar para receber este aluno incluso e 71 

explorar suas potencialidades, caso contrário elas não estão sendo inclusas, e sim 72 

somente integradas a uma escola regular. Nesta categoria, apresentam-se alunos com 73 

diferentes dificuldades de aprendizagem e/ou síndromes, que não podem ser 74 

avaliados da mesma forma. Trouxe um vídeo de uma professora da Bahia, integrante 75 

do movimento das Feiras de Matemática deste estado, que tem necessidades 76 

especiais. Com o relato da professora, Vânia coloca a seguinte questão: avaliar ou 77 

examinar? Para ela, o processo de avaliar é dinâmico. Diz que igualdade na 78 

avaliação nem sempre é sinônimo de avaliação justa, mostrando através de uma 79 

imagem uma analogia, que ser justo é dar condições diferentes a pessoas que são 80 

diferentes. Finaliza dizendo que espera que essas dúvidas levantadas por ela possam 81 

ser discutidas na assembleia geral, e que tragam avanços ao processo de avaliação 82 
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desta categoria. O último debatedor, professor Flávio de Carvalho destaca que a 83 

avaliação é o grande “calcanhar de Aquiles” das Feiras de Matemática. É um tema 84 

que gera sempre grande preocupação. Tem a experiência de sediar em sua cidade, 85 

uma Feira com 250 trabalhos. Sua grande preocupação com a avaliação é que os 86 

professores orientadores acabam se tornando avaliadores muito abruptamente, sem 87 

uma preparação adequada. A avaliação no dia-a-dia de uma escola engloba vários 88 

fatores. Já nas Feiras, acabamos avaliando trabalhos de alunos que não tínhamos 89 

nenhum contanto antes do evento. Então avaliar só com base no resumo e numa 90 

breve explanação dos alunos não é uma tarefa fácil. Quando estamos avaliando um 91 

trabalho, precisa ficar claro para o avaliador quais alunos está avaliando e aos 92 

expositores o que o avaliador espera deles. Coloca que dos 50 trabalhos que 93 

poderiam ser indicados para a II Feira Nacional de Matemática, foram indicados 94 

somente 31. A seu ver, isto aponta que talvez os avaliadores estejam sendo severos 95 

demais na avaliação. Alguns trabalhos poderiam sim ser indicados, e os avaliadores 96 

poderiam ter sugeridos melhorias, que seriam Feiras até a data desta Feira. Coloca 97 

como sugestão para as Feiras Catarinenses a criação de um momento no qual seria 98 

permitida a circulação no evento somente aos avaliadores. Agradece a todos os 99 

presentes e devolve à palavra a coordenadora da mesa. A coordenadora declara 100 

aberta a mesa aos questionamentos. A professora Rose de Ituporanga questiona: a 101 

professora Samira coloca que avaliar é classificar em melhor ou pior. Porém essa 102 

palavra é muito pesada para alguns níveis de formação. Não acredito que por um 103 

trabalho ter sido Menção Honrosa é pior que outro. Só é um pouco “menos melhor” 104 

que o destaque.  Viviane de Blumenau coloca que: cada um em um olhar diferente 105 

para um mesmo objeto. Quando o avaliador avalia o trabalho, teve ver qual o 106 

objetivo que o trabalho teve, e dentro deste verificar que poderiam ser trabalhados 107 

outros conteúdos matemáticos. Muitos alunos estão participando da Feira pela 108 

primeira vez, por isso não tem muita experiência, o que reforça a importância de 109 

avaliar positivamente. A professora Ingrid Dias Belo retoma a palavra para 110 

esclarecer que quando colocou que avaliar em pior ou melhor não quis se referir ao 111 

resultado e sim na avaliação propriamente dita. Giseli de Joinville expõe que na 112 

Feira de Ibirama, apesar do barulho ter atrapalhado, não foi tão prejudicial quanto a 113 

falta de formação dos avaliadores para avaliar cada categoria. Sugere que seja feito 114 

um curso de capacitação para os professores que irão avaliar a categoria educação 115 

especial. Carla de Florianópolis coloca que: na sua opinião há uma confusão entre a 116 

avaliação escola e a avaliação na Feira. Diz que a avaliação na feita é pontual. Já na 117 

escola é processual. Trazer para Feira uma avaliação processual é inviável. Continua 118 

colocando que sua dissertação de mestrado é sobre as contribuições da Feria de 119 

Matemática na Educação Inclusiva. Diz que deve ser instituído um grupo para criar 120 

novos critérios de avaliação para a Educação Especial. Considera o assunto 121 

complexo e que requer mais estudo.  Deveria ter na ficha de inscrição um relato 122 

sobre as necessidades especiais dos alunos para que o avaliador possa avaliar de 123 
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forma mais adequada. A respeito da Mensão Honrosa, coloca que acredita que o 124 

trabalho que recebeu esta premiação estava incompleto e que o professor poderia 125 

retomar o projeto no ano seguinte para aprimorá-lo. Vilmar de Blumenau coloca que 126 

quanto a avaliação sem visitação pública é inviável pela questão do custo. 127 

Rosângela de Joaçaba pergunta: há alunos inclusos que tem uma deficiência 128 

mediana. Se estes estão no PAED podem participar da categoria Educação Especial? 129 

O professor Flávio coloca que pela sua experiência como professor de matemática 130 

diz que as vezes os avaliadores podem ser um pouco severos e cobrarem demais dos 131 

expositores. Para alguns alunos, só o fato de ir para uma outra cidade e participar de 132 

uma Feira já é uma experiência valiosa. Coloca que é muito difícil formar grupos de 133 

avaliadores e que quanto maior é a Feira, mais complexo é o processo, pois há falta 134 

de professores especializados disponíveis para comparecerem as Feiras. A 135 

professora Vânia coloca que na Bahia estão trabalhando também para transpor estas 136 

barreiras sobre a avaliação. Quanto a colocação que a professora Carla fez, diz 137 

discordar que a avaliação na Feira seja pontual, porque o avaliador precisa 138 

considerar que há outros fatores que antecedem e sucedem o momento da Feira. O 139 

professor Flávio sugere que seja criada uma subdivisão entre ensino médio e 140 

magistério. A coordenadora da mesa coloca que a Feira precisa caminhar no 141 

sentindo de melhorar, mas coloca que este movimento já cresceu e melhorou muito. 142 

Fazendo um breve relato do que cada debatedor abordou, agradece a presença de 143 

todos, em especial ao professor Vilmar, a professora Maria Salete, a professora 144 

Fátima e ao professor Flávio pelo apoio. Sem mais manifestações, a professora 145 

(coordenadora) Maria Elizabete Rigo Lemos encerrou os trabalhos da mesa redonda 146 

O processo de avaliação dos trabalhos na Feira Catarinense de Matemática, 147 

agradecendo a excelente participação e presença de todos. 148 

 149 

Rio do Sul-SC, 14 de março de 2013 150 

Araceli Gonçalves Schneider 151 

167



                                

 

1 

 

GESTÃO DE FEIRAS DE MATEMÁTICA 
 

Margarida FILAGRANA
(1)

; Fátima Peres Zago de OLIVEIRA
(2) 

 
(1)Assistente Técnico Pedagógico – Gerência Regional de Educação de Ibirama. Estrada Geral Ribeirão Tucano, s/nº- 

Bairro Ribeirão Tucano, município de Presidente Getúlio/SC. Especialista em Matemática e Modelagem Matemática. 

Kufi06@yahoo.com.br. (2)Professora do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Rio do Sul. Rua Abrahm Lincoln, 

810, Bairro Jardim América, CEP 89160-000, Rio do Sul, SC. Doutoranda no Programa de Pós-graduação em 

Educação Científica e Tecnológica/UFSC. fatima@ifc-riodosul.edu.br 

 

RESUMO: Este artigo pretende apresentar de maneira simples e prática, a forma como se organiza e 

se executa uma Feira de Matemática, proporcionando uma gestão de ações que contribuirão para o 

sucesso do evento e concretização da aprendizagem. Alguns elementos são indispensáveis na organização 

de uma Feira, elementos esses focados no bem estar dos participantes e necessários ao controle e 

harmonia da organização, assegurando que as ações aconteçam numa sequência cronológica.  Os 

trabalhos apresentados nas feiras são resultado do trabalho conjunto da comunidade escolar, por ser 

elaborado na sala de aula ou extraclasse.  Porém, para que esses conhecimentos possam ser elaborados e 

socializados através de pesquisa, debates, empolgação, ser efetivamente socializados e valorizados, há 

que se providenciar todo um conjunto de ações que se pode ser chamado de Gestão das Feiras de 

Matemática.  

Palavras-chave: pesquisa; organização; operacionalização.  

 

ABSTRACT: This paper presents, in a simple and practical way, how a Math Fair is organized and 

executed, providing management actions that contribute to the success of the event and improvement of 

learning. Some elements are essential in organizing a fair, which are focused on the welfare of the 

participants and are necessary to the control and harmony of the organization, ensuring that actions occur 

in a chronological sequence. The papers presented in the fairs are the result of joint work of the school 

community, since are prepared in the classroom and in extracurricular activities. However, a whole range 

of actions is necessary for providing that the knowledge can be developed and socialized through 

research, discussion and excitement. These actions can be called Management of Math Fairs. 

Keywords: research, organization, operationalization. 

 

INTRODUÇÃO 

Um momento marcante para a história das Feiras de Matemática aconteceu em 

Blumenau, em 1985, com a realização da primeira feira. O seu objetivo foi divulgar e 

socializar os conhecimentos matemáticos dos alunos e pesquisas dos professores dessa 

área. Foi idealizada e produzida por alunos egressos de um Curso de Especialização em 

Matemática da FURB. De lá para cá ocorreu todos os anos, sendo que, em Santa 

Catarina ocorrerá a XXIX feira Catarinense acontecerá em outubro de 2013 no 

município de Ituporanga/SC e no nível Nacional, ocorrerá a II Feira Nacional de 

Matemática na cidade de Brusque/SC. 

 A realização de uma Feira de Matemática é a materialização dos estudos, 

pesquisas, práticas pedagógicas, debates e outras formas de aprendizagens, próprias de 

cada metodologia desenvolvida e debatida em sala de aula a fim de surtir o resultado 

planejado e esperado por professores e alunos. Durante o início do processo de criação e 

efetivação de uma Feira exclusivamente de Matemática surgiram algumas questões, 

levantadas por professores e acadêmicos: “Para que?” “Com que finalidade?” “Quais as 

características dos trabalhos?” “Como organizar uma Feira?” (ZERMIANI, 2008). 
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Nessa perspectiva, o presente trabalho cujo enfoque é: Como Gestar uma 

Feira. Após pesquisas em livros e entrevistas com organizadores de Feiras Regionais e 

Estaduais percebe-se que as Feiras não são estanques, elas têm características próprias e 

não seguem regras fixas, mas há etapas que se assemelham e devem ser estudadas e 

adaptadas pela Comissão Central Organizadora (CCO). 

Entende-se que a prática é a melhor forma de efetivação da aprendizagem, com 

seus acertos e seus erros. A participação em eventos fornece e amplia o conhecimento, 

entretanto, é na prática que realmente construímos os saberes.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001), o ensino de 

Matemática contribuirá para a construção de uma sociedade mais cidadã e participativa 

quando forem exploradas nas escolas, metodologias que priorizem a criação de 

estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação e o espírito crítico. 

As metodologias utilizadas devem ainda, oportunizar a criatividade, o trabalho 

em grupo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança 

na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios. 

Em muitas reuniões de professores, ouvimos reclamações quanto ao interesse e 

motivação dos alunos nas aulas. 

BORUCHOVITCH e BZUNECK (2001), afirmam que, “os professores de todos 

os níveis escolares queixam-se de alunos desmotivados” (p. 14), especialmente na 

disciplina de Matemática, vista por alguns alunos como um verdadeiro terror, porém em 

outras disciplinas eles tornam-se motivados para participar e se envolver.  

Entendemos a motivação como algo dinâmico e torna-se difícil os alunos 

estarem motivados para aulas apáticas e repetitivas. 

(...) os alunos não estão motivados ou desmotivados abstratamente. 

Estão motivados ou não em função do significado do trabalho que têm 

a realizar, significado que percebem num contexto e em relação com 

alguns objetivos, e que pode mudar à medida que a atividade 

transcorre (ALONSO TAPIA e FITA, 2001, p. 14).  

A motivação torna as aulas mais produtivas e os próprios alunos se incentivam a 

participar das aulas correspondendo ao solicitado pelo professor. As aulas tornam-se 

dinâmicas e interessantes despertando o desejo de pesquisa e descoberta. 

Quando se considera o contexto específico de sala de aula, as 

atividades do aluno, para cuja execução e persistência deve estar 

motivado, têm características peculiares que as diferenciam de outras 

atividades humanas igualmente dependentes de motivação, como 

esporte, lazer, brinquedo, ou trabalho profissional. Em primeiro lugar, 

o aluno deve executar tarefas que são maximamente de natureza 

cognitiva, que incluem atenção e concentração, processamento, 

elaboração e integração da informação, raciocínio e resolução de 

problemas. (SALVADOR e COLABORADORES, 2000 apud 

BORUCHOVITCH e BZUNECK, 2001, p.10)  

Para motivar os alunos e despertar o interesse em participar e pesquisar falta na 

escola atividades significativas e contextualizadas que estimulem os alunos a aprender 

possibilitando a construção do conhecimento.  

Esse espaço de criação, exposição de conhecimentos pesquisados, transformados 

e construídos é em uma feira, na qual todos os envolvidos, através da prática, socializam 
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o que produziram e dessa forma sintam-se motivados para o aprender e o ensinar e 

consequentemente modificar o meio em que vivem. 

A Feira de Matemática é esse formato, onde estudantes, professores ou pessoas 

da comunidade podem expor trabalhos que envolve matemática produzidos em sala de 

aula ou não. É também um espaço de discussão sobre a Educação Matemática, sobre o 

papel do professor enquanto pesquisador para enfrentar os desafios de uma sociedade 

cada vez mais tecnológica como nos diz ABREU (1996): 

Amplia-se desta forma o espaço para a discussão sobre Educação 

Matemática, sobre compromisso político do professor desta disciplina 

que entende que o conhecimento necessário para dominar as técnicas e 

os métodos exigidos pela sociedade tecnológica, que constituem a 

base fundamental de um nível de saber, não deve pertencer a uma 

minoria, ou seja, a uma elite cuidadosamente educada e preparada 

para os postos de comandos, mas sim, que a posse desse 

conhecimento por parte da maioria da população contribua 

efetivamente, para possíveis mudanças na sociedade (ABREU, 1996, 

p.19). 

 

A ORGANIZAÇÃO DE UMA FEIRA DE MATEMÁTICA 

1)Antes da Feira  

O público alvo de uma feira é o nosso foco, a essência de pesquisa e 

socialização, pois utiliza o espaço da feira para expor seus trabalhos.  Como público 

alvo de uma Feira de Matemática pode ser destacado:  professores, gestores 

educacionais, estudantes da Educação Básica, Educação Especial, Educação Superior e 

Comunidade. Para atingir o público alvo, ocorre a divulgação, para posterior realização 

das inscrições. 

As inscrições dos trabalhos de uma Feira de Matemática deverão ser realizadas 

conforme determina o regimento em das categorias: Educação Especial, Educação 

Infantil, Anos Iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, 

Professor e Comunidade, nas modalidades: Materiais e ou Jogos Didáticos, Matemática 

Aplicada e ou Inter-relação com outras Disciplinas ou Matemática Pura. 

A Comissão Central Organizadora (CCO) dispõe de um documento 

importantíssimo, o Regimento.  

Segundo Zermiani (2007), o regimento tem como finalidade esclarecer e facilitar 

o planejamento e a execução de uma Feira e é constituído pelos capítulos: CAPÍTULO 

I: Da Conceituação, Finalidades e Programação; CAPÍTULO II: Da Instituição 

Promotora, Das Parcerias e Da Organização Administrativa;  CAPÍTULO III: Das 

Atribuições das seguintes comissões: CCO, Secretaria Geral, Transporte, Alimentação, 

Recepção, Segurança, Limpeza, Finanças, Divulgação, Ornamentação e cerimonial, 

Saúde, Infra –estrutura e Montagem; CAPÍTULO IV: Da Certificação;  

CAPÍTULO V: Das Inscrições; CAPÍTULO VI: Da Pré-Seleção  dos trabalhos;  

CAPÍTULO VII: Dos Expositores; CAPÍTULO VIII: Das Unidades Escolares 

Expositoras;   CAPÍTULO IX : Dos responsáveis e acompanhantes; CAPÍTULO X : Da 

Avaliação;  CAPÍTULO XI: Da Premiação;  CAPÍTULO XII: Das Disposições Gerais e 

Transitórias. 
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No final do regimento, constará a cidade-sede, a data de aprovação do mesmo e 

a assinatura dos componentes da CCO e representante da Comissão Permanente. 

O local que sediará a feira deve considerar se a Feira é Escolar, Municipal, 

Regional ou Estadual e, o número de trabalhos que serão expostos. O local deve 

proporcionar um ambiente em que os expositores, avaliadores e visitantes possam 

promover a construção e reconstrução do conhecimento científico e sua socialização.           

O quesito segurança deve ser considerado, o local deverá ser vistoriado pelas 

autoridades competentes. Diante do exposto, cabe à CCO decidir pelo melhor local para 

sediar o evento. 

Em se tratando de uma Feira de Matemática Estadual, a CCO deverá se 

preocupar também com o local onde os expositores e orientadores serão alojados, pois 

precisam ser proporcionados alojamentos e a alimentação em escolas e ou ginásios 

gratuitos.  Detalhes como o número de chuveiros e banheiros e o funcionamento dos 

mesmos não podem ser esquecidos, esse é objeto de avaliação em todas as assembleias 

de orientadores no final das Feiras Estadual e Nacional.    

 A organização de uma Feira de Matemática exige da Comissão responsável pela 

organização e administração muita determinação, persistência, dedicação, obstinação e 

que acredite no processo educativo desencadeado nesse evento. 

O gestor deve contar com a participação dos diferentes segmentos que compõe a 

comunidade envolvida: indústrias, comércio, associações, sindicatos, organizações não 

governamentais (ONGs), instituições de fomento à pesquisa, Secretarias Municipais, 

Regionais e Estaduais, divulgadores e apoiadores. Todos devem ser previamente 

convidados a fazer parte nas mais diversas tarefas que compõe as etapas da Feira. 

Indispensável ter abundante material para fazer a divulgação do evento, fator 

importantíssimo para o sucesso do mesmo. 

Em se tratando de recursos financeiros advindos de instituições governamentais, 

prestar especial atenção quanto aos prazos legais para a realização das licitações e 

posterior prestações de contas. 

Na Figura 1, pode ser observado  o resumo das despesas por feira. 

171



                                

 

5 

 

 
Figura 1- Resumo de despesa por feira. 

Fonte: Zermiani, 2008, p. 30. 

 

Na Figura 2,  observa-se  exemplo de Programação da XXVIII Feira 

Catarinense de Matemática Ibirama /2012 

 
Figura 2- Programação da XXIII Feira Caratarinense de Matemática, Blumenau, 2007. 

Fonte: Zermiani, 2008, p.18. 

 

2- Durante a Feira 
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Uma Feira de Matemática se desenvolve em quatro momentos: 

a) Montagem dos estandes e dos trabalhos; 

b) Abertura do evento, reunião com os avaliadores; 

c) Exposição, avaliação e visitação pública; 

d) Premiação e encerramento. 

Para que esses quatro momentos ocorram com tranquilidade é relevante várias 

ações. A recepção precisa existir e estar localizada na entrada do evento, o(s) 

recepcionista(s) atende e orienta os expositores, recebe os responsáveis pelas 

respectivas delegações, informam a respeito do número e local dos trabalhos, (croqui do 

local), distribuem os tickets alimentação, os crachás dos expositores e orientadores, 

encaminham sugestões e reclamações dos expositores e visitantes à CCO. É também 

função do(s) recepcionista(s) encaminhar autoridades, avaliadores e visitantes para o 

local de abertura e encerramento do evento e o local de exposição dos trabalhos. É 

apropriado contar com uma sala que sirva de recepção às autoridades, aos responsáveis 

pela mídia, aos avaliadores e aos visitantes. A CCO apresentará um realese sobre o 

evento, onde constam: objetivo da Feira número de trabalhos, de expositores, de escolas 

e professores participantes, etc., e, parceiros que estão promovendo e dando apoio ao 

evento. 

É aconselhável, na medida do possível, que a praça da alimentação esteja 

próxima ao local de exposição dos trabalhos.  Os expositores e orientadores de trabalhos 

farão as refeições, em horários pré-estabelecidos pelos organizadores. 

O palco para a abertura, premiação e encerramento da Feira deve propiciar ao 

publico visitante a visualização das autoridades e vice-versa, ser próprio para a 

apresentação de atividades culturais durante a abertura e no encerramento, o 

equipamento de sonorização deve ser de boa qualidade.  A composição da mesa deve 

ser feita a partir do centro da mesma. 

A montagem dos estandes é de competência dos expositores, à CCO cabe 

providenciar um espaço de 2m x 1,5m (com direito a uma saída de energia elétrica, e 

uma torneira com água, se solicitado na ficha de inscrição) para cada trabalho inscrito. 

Outros acessórios ou equipamentos também são de responsabilidade dos expositores. 
Na Figura 3, está representado o modelo de organização na exposição de trabalhos. 
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Figura 3. Modelo de organização na exposição de trabalhos. 

Fonte: Zermiani, 2008, p.38. 
  

Organizar uma Feira de Matemática seja escolar, municipal, regional ou 

estadual, requer que se tenha em mente que a avaliação dos trabalhos acontece 

simultaneamente com a visitação pública. Por isso é preciso que o croqui de qualquer 

Feira de Matemática contemple área central para exposição dos trabalhos; local para 

recepcionar os expositores e visitantes; local para a secretaria; sala dos avaliadores; 

sanitários; praça de alimentação; palco para a abertura, premiação e encerramento do 

evento; e auditório para a Assembleia Geral. 

A Assembleia Geral é um evento que acontece no 2º dia da Feira Estadual, após 

o desmonte dos estandes e tem três finalidades:  

1- Informes sobre certificação, premiação, publicação dos trabalhos-destaque e o 

encerramento da Feira; 

2- Avaliação da Feira como um todo; 

3- Discussão e deliberação da cidade que irá sediar a próxima edição. 

 Participam desta Assembleia os professores orientadores, avaliadores, 

Integrantes da Comissão Central Organizadora, Dirigentes Educacionais e expositores 

das categorias Educação Superior e Comunidade. 

Convocação da Assembleia Geral da XXII Feira Catarinense –Curitibanos / 

2006. 
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Figura 3. Modelo de Pauta para a Assembleia Final com todos os orientadores numa Feira de 

Matemática. 

Fonte: Zermiani, 2008, p.39. 

 

A cerimônia de encerramento do evento acontece em seguida ao desmonte dos 

estandes (30min) e da Assembleia Geral (01h aproximadamente).  Todos os trabalhos 

recebem um troféu de destaque ou menção honrosa (para o grupo) e medalhas 

individuais de participação, para cada participante 01 professor orientador e 02 alunos 

expositores. 

Nos troféus e medalhas deverão constar: nome do evento com o número da 

edição, data e local de realização e instituições promotoras, juntamente com a arte da 

Feira. No troféu deverá constar se o trabalho foi Destaque ou Menção Honrosa e nas 

medalhas, a participação. 

A CCO deverá chamar a atenção dos professores orientadores e expositores de 

trabalhos, durante o processo de premiação que, por deliberação do III Seminário de 

Avaliação das Feiras de Matemática, nesses eventos PREDOMINE A LÓGICA DA 

COOPERAÇÃO EM DETRIMENTO DA LÓGICA DA COMPETIÇÃO. 

Para fins de leitura e posterior premiação, é muito importante que seja 

disponibilizada pela CCO, uma tabela digitalizada onde conste: o nº do trabalho, o 

titulo, o município e o tipo de premiação, separados por categoria.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa intenção, ao elaborar esse trabalho foi mostrar de forma despretensiosa 

um pouco do que vivenciamos na gestão da XXVIII Feira Catarinense, que aconteceu 

em Ibirama em 2012.  E também enumerar ações e cuidados que não podem ser 

dispensados ou esquecidos pelos gestores de uma Feira de Matemática. 

 Vale lembrar que o grande mérito para que hoje se possa ter um “norte seguro” 

é a literatura legada pelos precursores nessas caminhadas de Feiras. Demonstrar de 

forma sucinta os elementos indispensáveis na organização de uma FEIRA além de 

elencar as prioridades dos tópicos necessários ao controle e harmonia da organização, 

assegurando que as ações aconteçam numa sequencia cronológica. 

Para concretizar este trabalho, realizamos um pequeno questionário dirigido aos 

membros integrantes da Comissão Permanente das Feiras de Matemática de Santa 

Catarina, durante a reunião em Ituporanga/SC no dia 28/02/2013, pós-evento da Feira 

Catarinense sediada em Ibirama/SC. 

Analisando as respostas, verificamos que a divulgação das Feiras Regional e 

Catarinense são realizadas em parceria com os municípios, escolas, reunião de diretores 

e secretarias municipais, utilizando folders, imprensa falada e escrita, convites. 

Quanto à estrutura necessária para sediar uma Feira Estadual foram destacados: 

recursos financeiros garantidos antecipadamente; espaço físico para a exposição dos 

trabalhos; local para alojamento com banheiros e chuveiros em quantidade suficientes e 

em bom funcionamento, sendo este item apontado como reclamação mais veemente. 

Os erros cometidos nas Feiras mais citados são: falta de critérios na reunião com 

a coordenação da avaliação que orienta os professores orientadores que naquele 

momento passam a ser avaliadores e avaliados; falta de água gelada; som de má 

qualidade e  falta de local para acomodar professores, orientadores e representantes de 

municípios e . 

Lembrar sempre que o local deve proporcionar um ambiente em que os 

expositores, avaliadores e visitantes possam promover a construção e reconstrução do 

conhecimento científico e sua socialização. Também é necessário dar especial atenção 

ao quesito segurança que deverá ser vistoriado pelas autoridades competentes.  

Queremos destacar que a Gestão de uma Feira é sempre muito gratificante. 

Mesmo que em determinados momentos tenhamos que lidar com a insegurança da parte 

financeira, do mau humor por parte de alguns, o descompromisso de outros, e, assim 

poderíamos enumerar vários momentos críticos que encontramos durante a realização 

do evento. Mas, como educadores, sabemos do momento rico que a exposição das 

experiências elaboradas no espaço escolar e na comunidade representa para a Educação 

e para a formação de Cidadãos conscientes, críticos e livres. E ainda, segundo Zermiani 

(2008), 

(...) o trabalho que vem para compor na feira não é resultado de uma 

atividade complementar, mas nasce e se organiza no chão da sala de 

aula, podendo contar com o apoio da comunidade. Isso merece 

destaque, pois acreditamos ser a sala de aula um espaço de desafios, 

de reflexão, de sistematização, de pesquisa, de descobertas, de 

elaboração e reelaboração de saberes. 
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RESUMO 
A presente reflexão objetiva apresentar, alguns aspectos relevantes para a Gestão e Organização de Feiras de 

Matemática. Utilizou-se a experiência do desenvolvimento da proposta no Estado da Bahia e o fato das feiras 

serem baseadas no dinamismo de novas formas de fazer o ensino de matemática. A elaboração de um projeto 

para realização de uma feira requer de quem a organiza senso de equipe, empenho e muita disposição para 

atingir aquilo que se deseja. Nessa reflexão será abordado o que é necessário ser feito, definindo-se o que é 

uma feira, apresentando as etapas a serem seguidas na sua organização e execução e apresentando os maiores 

entraves. Esta reflexão se destina a todos os interessados em iniciar com o processo de realização das feiras, 

diretamente, como dirigentes educacionais, professores e alunos, e indiretamente, o público em geral que 

gostem de visitar e prestigiar uma feira quando de sua realização.  

Palavras-chave: feira de matemática, gestão, organização 

 

INTRODUÇÃO 

A matemática desenvolvida em sala de aula deve contribuir para que o aluno 

participe do processo de produção do conhecimento e dele usufrua, incentivando-o a 

adaptar-se a novas situações, a reconhecer suas habilidades lógico-matemáticas e a 

empregá-las em situações-problema. É fundamental que a matemática seja apresentada ao 

aluno como ciência aberta, dinâmica e principalmente fácil de ser entendida e aprendida. 

Assim, as Feiras de Matemática se apresentam como uma forma de dar oportunidade a 

professores e alunos divulgarem a Matemática, uma vez que é um evento de natureza 

didático-científica com propósito de transformar as atividades escolares em laboratórios de 

aprendizagem científica, com a participação da comunidade, mostrando uma Matemática de 

forma não elitizada. 

A execução desse projeto, especificamente na área de matemática, afinado com os 

principais objetivos da Educação Matemática, valoriza o trabalho de investigação 

motivando o professor e seus alunos a pesquisarem em matemática, o que é fundamental 

para a educação voltada para a formação de sujeitos autônomos e capazes de construírem 

seu próprio conhecimento.  Mas, para a organização e gestão de uma Feira de Matemática é 
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necessário antes, seguir alguns caminhos, construir propostas e definir, de forma prática e 

organizada o que realmente vai ser feito.  

Serão apresentadas as principais etapas e caminhos ao se organizar uma Feira, seja 

ela escolar, municipal, regional ou estadual, utilizando-se a experiência do estado da Bahia 

dando informações aos que estão iniciando a dinâmica de organização e principalmente 

querendo apaixonar-se por esta atividade, seja como orientador de trabalhos em sala, seja 

como organizador da feira ou como avaliador. Será feito um breve apanhado do que é 

necessário para a organização e gestão de uma feira, definindo-a, apresentando as etapas a 

serem seguidas, apresentando os maiores entraves e dificuldades.   

 

FAZENDO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE UMA FEIRA 
 

 A realização de Feiras de Matemática oferece à comunidade docente a oportunidade 

de propiciar um ensino com abordagens alternativas, além de contextualização e 

socialização da matemática, através da orientação de atividades de pesquisa e de 

aprendizagem para a qualidade do trabalho pedagógico, realizado na Educação Básica e no 

Ensino Superior.  

As Feiras de Matemática são um destaque à construção, reconstrução e socialização 

dos conhecimentos científicos, produzidos por alunos e professores, socializados à 

comunidade no cenário da educação, oferecendo à comunidade docente de matemática a 

oportunidade de propiciar um ensino com abordagens alternativas, além de 

contextualização e socialização da matemática, através da orientação de atividades de 

pesquisa e de aprendizagem para a qualidade do trabalho pedagógico, em educação 

matemática realizado nas escolas.  

Para ABREU (1996) Feira de Matemática é entendida como uma extensão do 

trabalho realizado em sala de aula pelo coletivo dos alunos e professores e não como um 

momento de apresentação de trabalhos isolados, realizados por aqueles que se destacam em 

Matemática, prática adotada em muitos eventos científicos promovidos por Escolas e 

Universidades. Amplia-se, desta forma, o espaço para a discussão sobre Educação 

Matemática, sobre compromisso político do professor desta disciplina, que entende que o 

conhecimento necessário para dominar as técnicas e os métodos exigidos pela sociedade 

tecnológica, constitui a base fundamental de um nível de saber, não deve pertencer a uma 

minoria. 

A primeira ação ao se pensar na feira é entender a sua conceituação, o seu 

significado e depois partir para a elaboração do projeto de forma geral, da proposta, 

fazendo um planejamento. Ao planejar uma feira organizamos idéias sobre algo que 

pretendemos fazer e estabelecemos objetivos e metas, com o propósito de se atingir um 

determinado resultado. Portanto, tem-se um processo contínuo e dinâmico que consiste em 

um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar 

realidade um objetivo futuro. 

Segundo VASCONCELLOS (2000) o conceito de planejar fica claro, pois “Planejar 

é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a ser realizadas e agir de 

acordo com o previsto. Planejar não é, pois, apenas algo que se faz antes de agir, mas é 
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também agir em função daquilo que se pensa.” (p.79). Sendo assim para organizar uma 

Feira de Matemática é necessário ter senso de equipe, organização, empenho e muita 

disposição para atingir aquilo que se deseja.  

Após o planejamento, parte-se para elaboração do projeto que é uma ação 

organizada, ou seja, é o resultado obtido ao se "projetar" no papel tudo o que é necessário 

para o desenvolvimento de um conjunto de atividades: quais são os objetivos, quais os 

meios para atingi-los, quais os recursos necessários, onde serão obtidos e como serão 

avaliados os resultados. No caso do planejamento e organização da feira, segundo Zermiani 

& Breuckmann (2008) deve-se pensar nas questões Para que? Com quais finalidades? 

Quais as características dos trabalhos? E como organizar uma feira? Conseguindo respostas 

a estas questões já é um grande passo para a efetivação do evento. Feito isso, deve-se agora 

recorrer aos órgãos financiadores para captação de recursos, a exemplo de Secretarias 

Municipais de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Empresas Comerciais, 

Instituições Privadas, Órgãos de Fomento à Pesquisa, dentre outros.  

Para ter sucesso nessa busca faz-se necessário ter no projeto o detalhamento do 

orçamento para material de divulgação, filmagem, locação e montagem dos stands, 

certificação, coquetel, premiação, sonorização, decoração, material de limpeza e publicação 

dos anais. A Comissão Organizadora determina uma comissão específica para este item 

relacionado às finanças, cabendo à mesma a responsabilidade de administrar os recursos, 

efetuar os pagamentos necessários e fazer, no final do evento, a prestação de contas de tudo 

que foi feito para a efetivação da feira. 

A Comissão Central Organizadora é quem faz o planejamento e executa a Feira, não 

esquecendo que deve haver um vínculo entre o Sistema Escolar e a Comunidade, desde o 

processo de construção de trabalhos até a organização da Feira. Segundo Sieves, Silva & 

Bertoldi (2004): 

 Garantir a aprovação da comunidade escolar é um incentivo a 

desenvolver tal processo, aumentando assim, os laços de relacionamento 

entre escola e comunidade. Mas para que isto ocorra com sucesso 

necessita-se de uma considerável gestão organizacional no que tange a 

parceiros e recursos humanos. (apud ZERMIANI & BREUCKMANN, 

2008, p.15)  

É de fundamental importância esta parceria com a comunidade e o sistema escolar, 

pois só assim pode-se garantir o sucesso da organização do evento, considerando-se que a 

feira tem como público-alvo os próprios professores e alunos, os dirigentes educacionais e a 

comunidade em geral, como visitantes. É do empenho e determinação dos envolvidos que 

os resultados positivos poderão ser alcançados. E para isso, é feito, aqui no estado da Bahia, 

pela Comissão Organizadora, encontros com os professores da Educação Básica para o 

incentivo à elaboração de propostas para futura apresentação nas Feiras, envolvendo as 

modalidades específicas de trabalhos possíveis de serem feitos. 

Sobre as modalidades apresentadas nas Feiras, destacamos: Matemática Aplicada 

e/ou Inter-relação com outras disciplinas: a matemática é um recurso para aplicação 

direta como forma de se obter um resultado concreto dentro de uma atividade, por assunto e 

por métodos; Matemática Pura: trabalhos sobre conceitos, operações e propriedades da 

matemática, ênfase no conteúdo matemático; Material Instrucional e/ou jogos didáticos: 

material que tem como características o uso de propriedades matemáticas. Todos os 
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trabalhos deverão se enquadrar em uma dessas modalidades sob pena de não ter aceitação 

da Comissão Organizadora. Daí a necessidade de uma atenção maior do professor como 

orientador, pois é o principal responsável para que a feira aconteça.  

O professor é “o principal impulsionador da concretização de novas metodologias e 

estratégias de ação que possibilitem a construção e efetivação de novos conhecimentos” 

(FLORIANI, 2000, p.20) e o entendimento do mesmo sobre a importância que a 

matemática tem como ciência, na Feira de Matemática, só reforça a necessidade de sua 

valorização e o incentivo de novas formas de produção do seu conhecimento. Sendo assim, 

é de fundamental importância o incentivo pela Comissão Organizadora, para que mais 

educadores tenham interesse em expor seus trabalhos. 

Mas, além dos trabalhos para exposição, os organizadores precisam pensar num 

local adequado para a realização do evento, que atenda aos itens: área da exposição, 

recepção dos expositores e orientadores, sala para os avaliadores, local para a secretaria, 

palco para abertura, premiação, sanitários, praça de alimentação. Além disso, a comissão 

deve se preocupar sobre onde os trabalhos serão expostos. Mas a falta de stands 

padronizados não deve ser empecilho para a realização da feira porque o mais importante é 

a socialização dos trabalhos que serão apresentados.  

Para a realização de cada feira é feito um regimento que deve ser seguido por todos 

os interessados. Este será o documento que mostrará as regras a serem seguidas pelos 

partícipes, ou seja, deverá esclarecer e facilitar o planejamento e execução de uma Feira. 

De acordo com Zermiani (2007): 

O Regimento de Feiras de Matemática é constituído de 12 capítulos, em 

que: CAPÍTULO I: Da Conceituação, Finalidade e Programação, 

CAPÍTULO II: Da Instituição Promotora, Das Parcerias e Da 

Organização Administrativa, CAPÍTULO III: Das Atribuições, 

CAPÍTULO IV: Da Certificação, CAPÍTULO V: Das Inscrições, 

CAPÍTULO VI: Da Pré-Seleção, CAPÍTULO VII: Dos Expositores, 

CAPÍTULO VIII: Das Unidades Escolares Expositoras, CAPÍTULO IX: 

Dos responsáveis/acompanhantes, CAPÍTULO X: Da Avaliação, 

CAPÍTULO XI: Da Premiação, CAPÍTULO XII: Disposições Gerais e 

Transitórias (P. 66)  

O regimento deve ser um só, para as feiras escolares, municipais, regionais e 

estaduais, obedecendo às especificidades de cada uma para sua realização. Este será o 

documento que irá delimitar a abrangência que cada feira terá. O mais importante é que 

sejam definidas as normas para que tanto os organizadores, como orientadores e orientados 

saibam o que precisam seguir e em que se basear.  

Prontos o projeto e o regimento da feira parte-se agora para os meios de divulgação, 

o que pode ser feito através de cartazes, folders, banners, faixas, uso dos meios de 

comunicação, rádio, TV local, carro de som, etc. O importante é divulgar! Precisam ser 

formadas equipes de marketing para que essa divulgação atinja o máximo possível de 

localidades, instituições escolares, dirigentes educacionais, professores e interessados. Algo 

que é muito importante, mas que infelizmente ainda não está sendo feito aqui na Bahia, é 

uma parceria com o setor de marketing das instituições promotoras do evento para a 

construção de um link no site da instituição, específico para a Feira pois com certeza 

facilitaria a divulgação do evento. 
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Os novos desafios do mundo contemporâneo exigem inovações didático 

pedagógicas que possam contribuir para que a escola cumpra com seus objetivos de ensino 

e aprendizagem proporcionando um espaço repleto de possibilidades. E as Feiras de 

Matemática se apresentam como um caminho para que isso aconteça. Mas, apesar dessa 

característica, em sua execução, os organizadores enfrentam um problema que apesar de 

muito discutido, ainda não se chegou a uma solução. Trata-se do processo de avaliação dos 

trabalhos que são expostos nas Feiras. 

A avaliação da aprendizagem escolar apresenta-se como um tema que provoca 

reflexões constantes na área educacional constituindo-se como fonte inesgotável de 

angústias entre o coletivo escolar. E nas Feiras, está cada vez mais evidente que esse 

processo é muito preocupante. Este tema provocou reflexões constantes em todos os 

Seminários de Avaliação das Feiras de Matemática, constituindo-se em angústias para 

orientadores, expositores e principalmente a Comissão Organizadora, que, é quem é 

responsável pela equipe de avaliadores, é quem dá as orientações necessárias para que a 

avaliação aconteça seguindo os critérios definidos no regimento. 

Entende-se a prática avaliativa como um desafio que exige, principalmente por parte 

do professor que avalia nas feiras, verificar se o que está sendo apresentado oportunizou ao 

aluno construir realmente um conhecimento significativo. Exige o domínio de 

conhecimentos e técnicas adequadas, em relação ao trabalho que está avaliando e a 

modalidade que o mesmo está inscrito, além da utilização de critérios claros e objetivos, 

para fazer escolhas e principalmente, ser justo, agir com ética e profissionalismo.  Sem 

esses itens a avaliação perde o seu significado no momento da apresentação de um trabalho. 

 HOFFMANN (1996) esclarece: “entendo que a avaliação, enquanto relação 

dialógica vai conceber o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e pelo 

professor, como ação-reflexão-ação que se passa na sala de aula em direção a um saber 

aprimorado, enriquecido, carregado de significados, de compreensão.” (p.148). Essas 

características devem ser observadas pelo avaliador porque para um trabalho chegar à feira, 

alunos e professores no processo da sala de aula passaram por isso. A avaliação nas Feiras 

precisa perder o caráter competitivo, pois a consideramos um meio ou recurso para verificar 

se a aprendizagem ocorreu ou não. Ela está a serviço da prática pedagógica como um 

mecanismo social que busca superar as contradições existentes na sala de aula, tentando dar 

autonomia ao aluno.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As reflexões aqui apresentadas foram feitas com o intuito de auxiliar àqueles que 

tiverem interesse em iniciar na gestão e organização de Feiras de Matemática, 

apresentando-lhes um esboço, uma direção, com as etapas e procedimentos necessários. E, 

também aos que apresentam experiência com este trabalho, considerando que isso 

oportuniza o aprimoramento e o aperfeiçoamento para solidificar este movimento que só 

tende a crescer e ampliar o número de pessoas envolvidas no processo. Ao organizar uma 

feira, seja ela escolar, municipal, regional ou estadual, destaca-se o seu objetivo maior, 

apresentar o resultado de atividades que nasceram primeiramente no chão da escola, 

ultrapassando seus muros e indo ao encontro do público visitante, da comunidade como um 
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todo. E, para amenizar a questão da avaliação de trabalhos, sugere-se a realização de cursos 

de formação antes da efetivação da feira, para os interessados em ser avaliador e a 

formação de grupos que tenham interesse em estudar este tema. Feito isso, com certeza 

muitos problemas enfrentados por quem organiza uma feira seria amenizado, pois a 

avaliação seria feita como uma forma de ver o desempenho dos alunos, como um 

instrumento a serviço da aprendizagem, da melhoria do ensino do professor e do 

aprimoramento da escola. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é mostrar o processo de organização e gestão das Feiras de 

Matemática nos níveis local, regional, estadual e nacional, que ocorre de maneira contínua, cooperativa e 

coletiva. Apesar de culturalmente muitas pessoas participarem das feiras competindo, de maneira seletiva 

e elitizada, a organização proposta apresenta um diferencial por se tratar de um evento inclusivo, que 

nasce e atende o „chão da escola‟, com o intuito de socialização em detrimento da competição. Para 

garantir a continuidade das concepções norteadoras (participação, socialização, inclusão, cooperação) há 

uma comissão permanente e representativa, composta por representante da Comissão Central 

Organizadora, Coordenador das Feiras de Matemática, representantes de Institutos Federais e/ou 

Universidades e Gerências Regionais de Educação do Estado ou similar, que, ao final da Feira, se reúne 

para avaliar o processo como um todo. A comissão permanente discute regularmente a gestão de cada 

feira e procede aos encaminhamentos necessários para o próximo evento, decorrentes da avaliação do 

processo. Ao término das reuniões, surge uma série de questionamentos que merecem estudos mais 

aprofundados.  
Palavras-chave: Comissão Permanente, Socialização, Inclusão. 

 

ABSTRACT: This work aims to present the process of organizing and managing of local, regional, state 

and national Math Fairs, which occurs in a continuous, cooperative and collective mode. Although 

culturally many people participate in fairs for competing, the proposed organization prioritizes an 

inclusive event, aiming socialization rather than competition. To ensure continuity of guiding concepts 

(participation, socialization, inclusion, cooperation) there is a standing committee, composed of a 

representative of the Organizing Central Committee, Math Fairs Coordinator, representatives of the 

Federal Institutes and/or Universities and Regional Offices of State Education, which, at the end of the 

Fair, meets to assess the process as a whole. The standing committee regularly discusses the management 

of every fair and the necessary referrals to proceed to the next event, resulting from the evaluation 

process. At the end of the meetings, there are many questions that deserve further study. 

Keywords: Standing Committee, Socialization, Inclusion. 

 

INTRODUÇÃO 

A ética é uma postura à qual os homens, em processo de humanização e, portanto, 

de libertação, assumem perante outros indivíduos e perante a sociedade, garantindo a 

sua responsabilidade com a ontologia dos homens que é Ser Mais. Ela é consolidada 

quando o conhecimento pautado na comunicação é capaz de promover a passagem de 

uma consciência ingênua para uma reflexão crítica, através do diálogo como elemento 
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fundamental.  Segundo PAULO FREIRE (1987) e MATURANA (2001), que entendem 

que a ética contrapõe-se àquela que está posta hoje, ou seja, a ética do mercado, da 

negação do outro e consequentemente da exclusão social.   

Esse processo de humanização fundamentado na ética precisaria estar nas escolas 

e também na extensão das mesmas, ao ter compromisso com a socialização do 

conhecimento elaborado. 

Ao transpor esses princípios para eventos, especificamente da educação, percebe-

se um distanciamento com a comunidade escolar e uma falta de movimento contínuo e 

participativo no processo de organização dos eventos escolares que envolvem 

participação de estudantes, docentes e gestores. Participar é fazer parte da efetividade 

das discussões e das deliberações. Um evento que garante esse processo são as Feiras de 

Matemática que ocorrem no Estado de Santa Catarina, com extensão na Bahia. 

Ao longo de seus vinte e oito anos de existência, as Feiras de Matemática têm 

contribuído para o aprimoramento da educação nesta disciplina, quer pela participação 

direta dos alunos, quer pelo constante avanço profissional dos envolvidos, 

especialmente docentes. 

 As Feiras de Matemática, desde o seu início, foram pensadas e concretizadas por 

um grupo de professores universitários, com o intuito de integrar a universidade aos 

outros níveis de ensino. Geralmente a extensão universitária não possui esse tipo de 

projeto de integração, por isso as Feiras de Matemática podem receber apoio 

organizacional de diversas instituições, não estando apenas vinculada a um único órgão 

gestor (FLORIANI, 1996).  

Com isso percebe-se que as pessoas que pensaram e conceberam originalmente as 

Feiras de Matemática, indicam para uma concepção ética de integração, respeito, 

inclusão, comunicação e cooperação. Em nenhum momento aparece nas publicações 

referentes às Feiras de Matemática o objetivo de competir, mas ao contrário, o de 

cooperar, de socializar conhecimento e de trazer estudantes de todos os níveis de ensino 

além de pessoas da comunidade para um espaço de integração e troca de conhecimento. 

Pretende-se discutir os diferenciais que caracterizam essa proposta cooperativa do 

processo de organização e execução das Feiras de Matemática, de forma a garantir sua 

concepção original.  

 

AS INSTÂNCIAS ORGANIZATIVAS DAS FEIRAS DE MATEMÁTICA - 

 UM PROCESSO EM MOVIMENTO 

 As Feiras de Matemática emergiram, em 1985, a partir de uma prática de 

instrumentação para o ensino da matemática, na qual ocorreu a produção de “uma série 

de materiais didáticos para Álgebra no Ensino Fundamental” (ZERMIANI, 2003, p.39) 

por iniciativa dos professores Valdir Floriani e Vilmar José Zermiani, egressos do Curso 

de Especialização em Educação e Ciências e idealizadores das Feiras de Matemática, 

agregando professores e alunos do Curso de Licenciatura de Matemática da FURB-

Blumenau/SC. 

Como se trata de um processo em movimento, desde seu início, ocorrem 

modificações na organização, particularmente no sistema de avaliação dos trabalhos das 

Feiras de Matemática, por se constituírem num evento de socialização não competitivo. 

Estas modificações sempre aconteceram a partir de discussões coletivas, se 
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concretizando hoje não apenas num evento, mas no Movimento das Feiras de 

Matemática. 

Caracteriza-se desta forma por estar sempre em movimento, que é garantido por 

meio de discussões e deliberações, oriundas de diversas instâncias coletivas que 

constituem o processo de organização das mesmas, com o intuito de manter sua 

concepção inicial, qual seja, socializar e integrar os trabalhos de matemática realizados 

nas salas de aula, no chão da escola. Essa socialização só é possível em função do 

envolvimento e comprometimento dos atores envolvidos: alunos e professores de todos 

os níveis e etapas de ensino. 

 Na Figura 1, pode ser observado o processo organizacional das Feiras de 

Matemática e o constante movimento entre os atores envolvidos: 

 
Figura 1- Movimento das Feiras de Matemática.  

Para entender esse processo em movimento, é necessário conhecer um pouco do 

que representa e como atua cada instância: 
 

1- Comissão Central Organizadora - CCO 

A CCO é composta por representação das diversas instituições educacionais do 

Município – sede de onde ocorrerá a feira, da coordenação geral das Feiras de 

Matemática e representantes da Comissão Permanente. 

A CCO se encontra melhor descrita e seu papel melhor detalhado, no artigo „Feira 

de Matemática: como gestar?‟, publicado nos Anais do II Fórum Mundial de Educação 

Profissional e Tecnológica, realizado em 2012, no IFSC, em Florianópolis. 
 

2- Comissão Permanente - CP 

Os idealizadores das Feiras de Matemática, no decorrer dos anos, perceberam a 

necessidade de romper as barreiras de uma instituição de Ensino Superior, inclusive na 

sua organização.  Quando tiveram a ideia de realização das Feiras de Matemática, 

Vilmar José Zermiani e Valdir Floriani, já buscavam um propósito integrador em todas 

as instâncias: organizacional e escolar.  

Com relação à concepção e princípios das feiras de matemática, FLORIANI 

(1996, p.21), afirma que “o objetivo geral e integrador está relacionado com os 
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estabelecimentos das condições políticas e sociais próprias ao surgimento das atividades 

autossustentáveis”. 

O entendimento de autossustentável estaria vinculado à formação de uma 

comissão representativa de diversas instituições e da comunidade que, a partir de 

discussões constantes e coletivas, mantivessem vivas e ativas as Feiras de Matemática, 

com a manutenção de seus princípios originais e a socialização de projetos pedagógicos 

voltados ao conhecimento matemático. 

Por isso, FLORIANI (1996), no I Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses 

de Matemática, realizado em 1993, já indicava a necessidade da criação de um grupo 

permanente de estudo e de promoção das Feiras de Matemática. Segundo o autor, este 

grupo permanente deveria “envolver pessoas interessadas, de qualquer instituição e 

nível de cultura - a Feira de Matemática passa a constituir-se numa prática pedagógica e 

social eficaz” (p.21, 22).   

Não foi indicada essa necessidade, mas a organização continuou a cargo de seus 

idealizadores, com auxílio de alguns docentes de outras Universidades.  

Mais tarde, em 2001, aparece novamente a necessidade da formação de um grupo 

de estudo e promoção das Feiras de Matemática, quando professores da área se 

pronunciam no II Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática:  

“[...] não podemos deixar a organização e a continuidade de um 

evento de tais dimensões somente a cargo de um grupo de 

idealizadores. [...] constituindo comissões permanentes visando 

assessorar as comissões regionais [...]. Deve se ter o cuidado para que 

não seja perdida a organicidade, devendo este continuar sob 

responsabilidade da Sociedade Matemática de Santa Catarina, que 

fundou o evento e que tão bem soube conduzir seus destinos até 

hoje”.(GAUER et al, 2002, p.152, 154) 

Foi então, a partir de 2001 que se constituiu a Comissão Permanente das Feiras 

Catarinenses de Matemática. No caso de Santa Catarina, essa comissão hoje é 

constituída por representantes das GEREDs – Gerências Regionais de Educação, 

Professor Vilmar Zermiani, Coordenador das Feiras de Matemática/FURB e professores 

do Instituto Federal Catarinense. 

Essa Comissão Permanente (CP) tem o papel de garantir o princípio público, de 

participação e discussão coletiva, de cooperação e integração das Feiras de Matemática, 

que garante a participação dos trabalhos de todas as categorias representativas do 

Ensino e da comunidade. 

Essa comissão se reúne, em média, cinco vezes por ano, para discutir junto à CCO 

da Feira, o regulamento, as condições estruturais de realização, a divulgação, além de 

definir as necessidades para a inscrição dos trabalhos, oficializar as feiras regionais, 

definir critérios de avaliação, garantir as deliberações da Assembleia da edição anterior 

da Feira de Matemática e do Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de 

Matemática. 

Em consenso da CP, no mês de julho, ocorre durante dois dias uma reunião para 

as definições do regulamento, critérios de avaliação e organização da feira do ano 

corrente. 

Reconhecendo a importância da garantia do processo participativo e contínuo da 

organização das Feiras de Matemática, que compõem a Rede das Feiras de Matemática, 
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ocorre a publicação de todas as atas das reuniões da CP, nos anais da Feira desde 2002, 

no estado de SC.  

Outro papel fundamental da CP é garantir a realização anual da Feira de 

Matemática, buscando parcerias e alternativas, em caso do Estado e/ou município sede, 

não terem condições de contribuir com orçamento financeiro suficiente. 

A CP atua diretamente, em todo o processo da organização das Feiras nas 

atividades de elaboração, discussão e aprovação do regulamento junto à CCO; 

aprovação da ficha de inscrição e das fichas de avaliação; decisão, junto com a CCO, do 

local de realização, programação, aprovação e constituição dos grupos de avaliação; 

aprovação dos coordenadores da avaliação, dentre outros. 
 

3- Seminários de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática 

No processo de realização das Feiras de Matemática e não obstante aos esforços 

envidados pelos organizadores em diferentes momentos foi observada a falta de um 

melhor acompanhamento no processo de avaliação. Desta constatação, surge a 

necessidade de organização de Seminários, com o intuito de reunir organizadores, 

orientadores, alunos e comunidade para avaliar e deliberar sobre aspectos 

organizacionais das Feiras de Matemática, garantindo a consolidação das concepções 

originais de seus idealizadores. Até o momento ocorreram cinco seminários 

especialmente dirigidos, realizados, respectivamente, em Blumenau (1993), Brusque 

(2001), Blumenau (2006 e 2009) e Rio do Sul (2013).  

Os Seminários têm como finalidade promover a capacitação de dirigentes 

educacionais, professores e estudantes das redes pública e privada de ensino, das vinte e 

sete unidades federativas do Brasil, para a gestão e organização de Feiras de 

Matemática, como também orientação e avaliação de trabalhos e propor subsídios 

teóricos, científicos e metodológicos para a organização das Feiras Nacionais, 

Escolares, Regionais e Estaduais. 

O público alvo dos seminários compreende a comunidade de maneira geral, 

professores e estudantes da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio), Educação Especial e Educação Superior, bem como dirigentes educacionais das 

27 unidades federativas do Brasil. 

As principais atividades a serem desenvolvidas são: Palestras – geralmente uma 

palestra de abertura realizada por educadores de matemática com o intuito de realizar 

um resgate histórico das Feiras de Matemática, suas concepções e sua consolidação à 

luz das tendências da Educação Matemática, em âmbito nacional e internacional. Mesas 

Redondas – constituem espaços de discussão e deliberações parciais sobre aspectos 

fundamentais das Feiras de Matemática, como por exemplo, processos de orientação e 

avaliação de trabalhos, bem como o processo de organização de uma Feira de 

Matemática e olhar dos alunos sobre todo o processo; Assembleia – é a última atividade 

onde são consideradas as deliberações levantadas nas mesas redondas e outras 

necessidades apontadas e destacadas pela Plenária. As principais deliberações são 

pautas de encaminhamento para a CP das Feiras de Matemática junto à CCO, que são 

encaminhadas à gestão das Feiras em âmbito Municipal, Regional, Estadual e Nacional. 

Minicursos – com temas e assuntos relacionados à organização de Feiras, orientação e 

avaliação de trabalhos, tendo em vista a organização de futuras Feiras de Matemática.  
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Pôsteres – apresentação dos pôsteres como meio de socialização dos projetos e 

experiências que foram destaques em outras Feiras de Matemática. Comunicações orais 

– espaço em que são apresentados, em forma de comunicação, projetos e trabalhos que 

foram destaques de Feiras de Matemática, bem como experiências, no que tange à 

organização de Feiras de Matemática e Ensino de Matemática e Ciências.  

Como indicadores de avaliação de um Seminário, temos: 1 - Número de Feiras 

Escolares, Municipais, Regionais, Estaduais e número de participantes e 

representatividades das unidades da federação nas Feiras Nacionais de Matemática; 2 - 

Desempenho antes e depois da participação do Seminário; 3 - Postura dos participantes 

frente à organização de Feiras de Matemática, orientação e avaliação de trabalhos, antes 

e depois da participação do Seminário; 4 - Receptividade da proposta didático-

pedagógica das Feiras de Matemática; 5 - Receptividade da comunidade, dos discentes, 

docentes e dirigentes educacionais da proposta das Feiras de Matemática; 6 - 

Facilidades e entraves institucionais quanto à participação e organização de Feiras; 7 - 

Adequação e abrangência da inscrição, orientação e avaliação de trabalhos em Feiras; 8 

- Correlação entre os diversos graus de ensino; 9 - Adequação da infraestrutura das 

feiras. 

A discussão sobre aspectos fundamentais da organização do Seminário passa pela 

CP das Feiras Catarinenses de Matemática. Na sua organização procura-se manter os 

princípios norteadores das Feiras de Matemática que são a inclusão e a socialização de 

trabalhos, em detrimento à competição. 
 

4- Assembleias constantes com a participação dos orientadores de trabalhos 

Garantindo o processo participativo e contínuo, ocorre, no final das Feiras 

Estaduais, uma Assembleia da qual participam a CP, a CCO e todos os orientadores de 

trabalhos e avaliadores que estejam presentes. Essa assembleia tem por finalidade 

avaliar a feira corrente e deliberar sobre ações para realização das feiras regionais e feira 

estadual, subsequentes. 

Todos os orientadores votam e sugerem item para pauta. Geralmente a 

coordenação, em Santa Catarina, fica a cargo do Coordenador Geral das Feiras de 

Matemática, Professor Vilmar Zermiani ou representante da CP. 
 

5- Coordenação de Avaliação 

No I Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática, já foram 

apresentadas algumas preocupações emergentes da gestão das feiras, no que diz respeito 

ao processo de avaliação, o que também faz parte da gestão coletiva. Já no início das 

feiras, 

“[...] a avaliação dos trabalhos, feita por um grupo de professores não 

privilegiava a concorrência ou a premiação, nem pretendia incentivar 

a competição entre os alunos. A avaliação feita por uma comissão 

tinha por objetivo contribuir para o aprimoramento dos trabalhos e 

subsidiar teoricamente alunos e professores para execução de novos 

projetos.” (ABREU, 1996, p.19) 

A garantia do processo participativo na avaliação de trabalhos e que se constitui 

na formação de professores orientadores mantém permanentemente ativa a sua 

discussão. O processo de avaliação ocorre na contramão dos processos de seleção 
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elitista, de verificação, competitivo, excludente e de notas, que ocorre nas escolas e em 

outros eventos educacionais como mostras, feiras, olimpíadas. 

Um aprofundamento sobre a avaliação nas Feiras de Matemática se encontra, 

nestes anais, na mesa-redonda sobre Avaliação nas Feiras de Matemática. 

 

6- Aspectos gerais das instâncias 

Apesar de todas essas instâncias serem objeto de discussão e publicação em 

documentos de gestão das Feiras de Matemática, pode ser afirmado que as assembleias 

e CP são fundamentais na condução do processo de organização e garantia de realização 

das Feiras de Matemática, atendendo aos seus propósitos de origem. 

Efetivamente as Feiras de Matemática ocorrem em Movimento e em formato de 

Rede. Movimento porque é um processo contínuo, coletivo e inclusivo. Rede porque é 

participativo e envolve todos os sujeitos comprometidos com a proposta das Feiras de 

Matemática. Sendo um evento que se desenvolve de maneira participativa e decisória, 

em todo processo da organização de uma Feira de Matemática. 

Mesmo sendo um evento itinerante, o que garante a não fragmentação do processo 

de organização é a permanente discussão dos envolvidos e a consolidação de todas as 

instâncias organizativas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos anais e livros publicados sobre Feiras de Matemática, observa-se que ao se 

discutir a organização ou gestão das Feiras de Matemática, não são abordadas todas as 

instâncias citadas acima. A preocupação que se fez mais presente foi a de apresentar e 

discutir a estrutura física e o papel da CCO na gestão. 

Outro aspecto que foi detectado é que, em Santa Catarina, especificamente, não 

foram publicados, nos anais das Feiras Estaduais de Matemática, as atas das reuniões da 

CP e a ata da Assembleia Geral nos anos de 2009, 2010 e 2011 referentes, 

respectivamente, a XXV, XXVI e XXVII Feira Catarinense de Matemática. Essas atas 

deveriam estar publicadas no anexo desses anais. Isso porque é fundamental que a 

implantação das Feiras de Matemática em outros estados e as Feiras Nacionais de 

Matemática seja realizada tendo como foco norteador a organização e caminhada 

catarinense.  

Considerando o Movimento das Feiras de Matemática, aqui é oportuno levantar 

questões que ainda merecem ser discutidas: O que garante viva e ativa a realização das 

Feiras de Matemática é somente o fato de serem Feiras de Matemática ou a maneira 

participativa como é organizada? Quem faz parte da CP? O que a CP garante?  Porque 

se chama Comissão Permanente? Como formar a CP em nível Nacional, no estado da 

Bahia e demais estados? Porque se quer a disseminação das feiras com a presença e 

participação das instâncias organizativas? Como garantir que as concepções norteadoras 

sejam mantidas, ao serem geridas Feiras de Matemática em outros estados?  Porque não 

se quer que as Feiras de Matemática sejam mais um evento sem continuidade e que haja 

discussão pedagógica e social? Será que não se deve se apresentar em outros espaços de 

socialização de trabalhos realizados nas escolas para proposição da dinâmica 

organizacional das Feiras de Matemática?  
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Todas as questões propostas ratificam a importância da continuidade de 

discussões relacionadas à proposta de organização de Feiras de Matemática, das 

instâncias organizativas e da vinculação com aspectos pedagógicos e sociais. 
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Ata Nº 03/2013 – No dia 15 de março do ano de dois mil e treze, no período das 10 1 

horas às 11h30min, ocorreu a 3ª mesa redonda do V Seminário Nacional de 2 

Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática no auditório da Unidade Urbana do IF 3 

CATARINENSE - Campus Rio do Sul, sob a coordenação da Professora Tarita 4 

Thiel Martins, com os debatedores: Margarida Filagrana, Alayde Ferreira dos 5 

Santos e Fátima Peres Zago de Oliveira. A mesa teve como tema: Gestão das Feiras 6 

de Matemática e foi realizada no Auditório do Instituto Federal Catarinense de Rio 7 

do Sul. Ao iniciar foram lidos os currículos dos debatedores da mesa. Na sequencia 8 

a professora Margarida agradeceu o convite para o seminário e destacou que em 9 

2012 Ibirama sediou a XXVIII Feira Catarinense, e nesse sentido falaria sobre como 10 

Gestar uma Feira. Demonstrou a arte que foi utilizada na referida Feira, com datas, 11 

imagens e seus parceiros. Ao longo dos vinte e oito anos da Feira há pessoas 12 

abnegadas e que conseguem fazer as Feiras acontecerem, sendo que em 2013 a 13 

XXIX vai acontecer em Ituporanga. Feira é para exposição dos trabalhos feitos em 14 

sala ou não e que são apresentados. A Importância se refere a um espaço de 15 

exposição, construção e que todos através da prática se sintam motivados para 16 

pesquisar e estar inseridos no meio em que vivem, quase sempre finalizando não 17 

somente com a matemática. O trabalho da professora falou do ponto de vista da 18 

pessoa que organizou a Feira: importância de quem é o público alvo, divulgação 19 

para a realização das inscrições, que são feitas por categorias e modalidades. 20 

Colocou sobre a feira em quatro momentos: montagem dos trabalhos, reunião com 21 

avaliadores, exposição e visitação pública e premiação. Apresentou também um 22 

exemplo de programação e a importância de espaço de tempo para alojar os 23 

participantes que veem de municípios distantes. Em Ibirama a Assembleia Geral foi 24 

realizada um mês depois da Feira por falta de espaço físico para tal. Salientou que 25 

fizeram a Feira, apesar dos percalços para não deixar lacunas na história das Feiras 26 

Catarinenses. Expôs também que há o Regimento que deve ser seguido e que possui 27 

doze capítulos desdobrados em Artigos e que precisa ter no final a assinatura com 28 

data da validação dele. Precisa também ter a planta baixa ou croqui do evento para 29 

que todos possam se organizar em seus estandes. Falou da escolha do local da Feira 30 

que deve ser um espaço para proporcionar que todos possam promover a construção 31 

e reconstrução do conhecimento científico e sua socialização, ou seja, um espaço 32 

adequado para todos. Falou também sobre o alojamento com suas reclamações sobre 33 

a falta de banheiros e chuveiros para os expositores. Nenhuma SDR/GERED, ou 34 

ninguém faz uma Feira sozinho, é preciso que se tenha parceiros e se saiba delegar 35 

atribuições. A professora também demonstrou uma tabela com o resumo das 36 

despesas de uma Feira. Falou também sobre o release e sua importância. Na 37 

sequencia se apresentou a professora Alayde Ferreira dos Santos, sobre as Feiras de 38 

Matemática e suas experiências no Estado da Bahia. Explicou o que significa 39 

organizar em relação à feira: senso de equipe, organização, empenho e disposição. 40 

Destacou quatro questões básicas: Pra que fazer uma feira, pra que finalidade, quais 41 
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as características dos trabalhos e como organizar uma feira. A Comissão Central 42 

Organizadora é o ponto chave para fazer o planejamento e executar a feira, tendo 43 

vínculo com a comunidade escolar para desenvolver o processo das Feiras. Elencou 44 

sobre o planejamento estratégico através de um filme: Planejamento Estratégico: 45 

algo especial para o planejamento de uma Feira. Ele inclui atividades que envolvem 46 

a definição da missão da organização, o estabelecimento de seus objetivos e o 47 

desenvolvimento de estratégias que possibilitem o sucesso das operações no seu 48 

ambiente. Também expôs as características ideais e principais que o local do evento 49 

necessita possibilitar aos expositores, orientadores e outros profissionais da 50 

educação. Demonstrou através de fotos como se deram as primeiras feiras de 51 

matemática bahianas somente com carteiras e que as coisas estão se modificando 52 

para melhor. A Comissão Organizadora Oficial é um grupo de pessoas 53 

comprometidas com o processo e seus alunos ajudantes dos cursos de ensino 54 

superior em matemática. Enfatizou que a professora tem dado um grande suporte na 55 

realização das Feiras na Bahia. Falou ainda que as Feiras precisam ser feitas com o 56 

que tiver, mas precisa começar por algum lugar, buscar ajuda de parceiros para 57 

poder realizá-las. Em 2012 conseguiram uma parceria com o Estado da Bahia para 58 

atender um número de municípios que sejam significativos e para 2013 a Secretaria 59 

do Estado da Bahia vai disponibilizar um recurso de três mil reais para cada escola 60 

que queira realizar uma feira. Na sequencia a professora Fátima Peres Zago de 61 

Oliveira fez uso da palavra, solicitando que ficassem em pé as pessoas de outros 62 

estados e que vieram buscar conhecimentos para a realização de Feiras em seus 63 

Estados, como Amapá, Bahia. Colocou o que move nos bastidores as feiras de 64 

Matemática, que os professores tem a obrigação de socializar o que acontece para 65 

com seus pares. Expos que Feira não é mostra, não é simpósio, não é olimpíada, não 66 

é competição, é a socialização dos conhecimentos. Também explicitou que após 67 

cada feira há a organização dos Anais para que todos os trabalhos sejam divulgados. 68 

A Comissão permanente da qual faz parte hoje é composta por representantes das 69 

GEREDs, de professores de Matemática, de professores de SEMEs, de profissionais 70 

de outras áreas, composta aproximadamente por trinta pessoas. A Comissão 71 

permanente faz as inscrições, divide em grupos por categorias, se responsabiliza 72 

pelas questões da avaliação e deixa as CCOs organizando os demais assuntos da 73 

Feira. Para iniciar em cada Estado é preciso pensar em pessoas com paixão  pela 74 

matemática e que queiram fazer parte de uma Comissão Permanente e que possa 75 

estar aprendendo e contribuindo para as feiras. Ressaltou que na Comissão  76 

permanente de Santa Catarina não há alunos participando. Colocou ao público 77 

questões como: O que garante a realização das feiras de matemática: é o fato de 78 

serem feiras de matemática ou também a forma de organização coletiva e 79 

participativa da mesma? Participação na sua essência – processo decisório: Quem 80 

faz parte da comissão permanente? O que essa Comissão garante? Formação dos 81 

componentes da Comissão Permanente para disseminação nas regionais? Expos que 82 
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o importante é que as feiras não utilizam notas, elas avançaram em relação às 83 

escolas, pois elas possuem conceitos descritivos. As atas dos anais e das 84 

Assembleias estão todas impressas até os três últimos anos. Somente nos três 85 

últimos anos por terem sido feitas e CD room, não possuem as atas de tais reuniões. 86 

Também colocou para que todos pensem sobre como atingir as instâncias superiores 87 

e outros assuntos. Iniciando os debates a professora de Camboriú, falou sobre a 88 

questão da divulgação do evento, tem dificuldades em acessar assuntos sobre as 89 

feiras. Foi colocado o site da furb www.furb.br/lmf , que este site não possui os 90 

locais onde acontecerão as feiras e os municípios, que as informações devem estar 91 

mais visíveis. A professor Fátima esclareceu que a primeira questão é ela estar aqui. 92 

Em segundo lugar é a professora estar em Camboriú e verificar na sua GERED, que 93 

é em Itajaí e tentar participar da Comissão Permanente, disse estar muito 94 

regionalizado o calendário das Feiras. Quem tem a obrigação de divulgar as 95 

regionais são as GEREDs. A professora Maria Etelvina de Ituporanga fez um 96 

convite especial a todos para verificarem in locu como ocorre uma feira na sua 97 

prática. Falou que a Comissão permanente tem sido ponto de apoio importante na 98 

realização das Feiras catarinenses. O professor Isaac do IF do Rio de Janeiro, 99 

primeiramente parabenizou o IFC de Rio do Sul pela realização das feiras. No Rio 100 

de Janeiro eles tem dificuldades em entrar em contato com os professores de 101 

Matemática com carga horária alta. Perguntou como acontece o sentido operacional 102 

das Feiras, a professora Alayde colocou que nas horas atividade eles conversam com 103 

os professores sobre a realização das Feiras, sobre a visitação na Bahia eles enviam 104 

convites e as escolas se empenham em ir em momentos durante as aulas. A GERED 105 

de Ibirama faz mensalmente uma reunião com diretores e estes incentivam as feiras 106 

municipais e que depois vão para as regionais. Se debate na escola como será feita a 107 

feira regional e nem todas as escolas participam. É um trabalho persistente e precisa 108 

se acreditar no que se faz. As escolas próximas elaboram um cronograma de 109 

visitação. A logística das feiras nas GEREDs fazem de maneira simples e esta deve 110 

fazer a organização e enviar documentação para as SEMEs, escolas particulares, 111 

federais e outras. Gilberto do Campus de Rio do Sul se preocupou com as questões 112 

que se referem à matemática pura, que a Comissão deverá se empenhar nas 113 

inscrições dos expositores sobre matemática pura e que não estão acontecendo 114 

exposições de acadêmicos nas Feiras de Matemática e nem como avaliadores. A 115 

professora Viviane de Blumenau colocou que sentiu que se tem a necessidade que 116 

os representantes de outros Estados estão com sede de aprender tudo para 117 

organizarem as Feiras em seus Estados. Colocou a ideia de realizar mais um curso 118 

de matemática on line sobre feiras, colocando nas deliberações para as atividades da 119 

tarde. A professora Maria Isabele de Campos Novos, falou sobre a divulgação das 120 

Feiras para a Comunidade que se tem deixado a desejar. O professor Amadeu de 121 

Ibirama colaborou com o Professor do Rio de Janeiro, dizendo que tem a Comissão 122 

Regional e que serão escolhidos na próxima semana para difundir a solidificação do 123 
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trabalho em cima da matemática. A professora Fátima, sugeriu que na Assembléia 124 

se pense numa ficha de avaliação mais específica para a matemática pura. A questão 125 

de incentivar as licenciaturas é emergente. A questão dos cursos on line foi colocado 126 

como uma necessidade de se reeditá-lo. Enquanto a gente vir que tem que mudar, 127 

que tem que se ajustar, que se tem dúvidas é importante para verificar que sempre há 128 

que se melhorar. A professora Alayde reafirmou a importância do curso on line 129 

sobre matemática. Para Finalizar a Professora Margarida de Ibirama demonstrou os 130 

resultados dos questionários que solicitou aos presentes na reunião do dia 28 de 131 

fevereiro de 2013 em Ituporanga. Sem mais manifestações, a professora Tarita Thiel 132 

Martins encerrou os trabalhos da mesa redonda Gestão das Feiras de Matemática, 133 

agradecendo a excelente participação e presença de todos. 134 

 135 

Rio do Sul-SC, 15 de março de 2013 136 

Rosi Martendal 137 

13ª SDR/GERED 138 
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Ata Nº 04/2013 – No dia 15 de março do ano de dois mil e treze, no período das 13 1 

horas às 15h, ocorreu a 4ª mesa redonda do V Seminário Nacional de Avaliação e 2 

Gestão das Feiras de Matemática no auditório da Unidade Urbana do IF 3 

CATARINENSE - Campus Rio do Sul, sob a coordenação da acadêmica Silvana 4 

Catarine, com os debatedores: Henrique Zandonai, Ana Carolina Salvador, Milena 5 

Scheller Sieves, Claudia Cavalcante Fonseca e Luana Loch. A mesa teve como 6 

tema: Reflexão sobre o Movimento das Feiras de Matemática na Visão dos Alunos. 7 

Ao iniciar foram lidos os currículos dos debatedores da mesa. Na sequência, 8 

Henrique colocou os pontos das feiras de matemática. Destacou a organização e 9 

como aprendeu com as mesmas, afirmando que as feiras incentivam os alunos a 10 

aprenderem matemática. Apontou como pontos negativos os avaliadores, pois os 11 

alunos não sabem o que os avaliadores querem dizer. Silvana passou a palavra para 12 

Ana Carolina. Ana disse que as feiras ajudam no desenvolvimento dos alunos, 13 

porém destacou que são os alunos que devem fazer o trabalho e não os orientadores. 14 

Disse também que as feiras ajudam na oratória. Contou sobre sua experiência sobre 15 

as mesmas. Como ponto negativo indicou o horário do lanche, pois os alunos estão 16 

apresentando seus respectivos trabalhos. Finalizou dizendo que sua experiência foi 17 

muito boa agradecendo a todos. Silvana passou a palavra para Milena. Para Milena a 18 

feira é um espaço de conhecimento. Destacou os pontos dos momentos que antecede 19 

a feira: agir com franqueza com o orientador; estar preparado para discussão. Disse 20 

que os alunos presentes nas feiras devem participar de todas as atividades e 21 

socializar com os outros estudantes. Colocou algumas sugestões: saber o resultado 22 

das considerações dos avaliadores; receber a informação dos mesmos (podendo ser 23 

por e-mail). Silvana passa a palavra para a acadêmica Luana. Ela destacou o fato de 24 

haver poucos trabalhos universitários, dizendo que há falta de incentivo. Diz que a 25 

feira melhora a oratória e que é uma oportunidade de fácil acesso. Destacou que 26 

também participou no Ensino Médio, porém na universidade aprendeu muito mais, 27 

pois se torna mais independente. Silvana convidou a acadêmica Claudia para tomar 28 

posse da palavra. Claudia destacou que no ensino superior os alunos procuram os 29 

orientadores, já no ensino médio e fundamental normalmente os professores 30 

“fazem” os trabalhos, diz que quando isso acontecer o professor deve levar o nome 31 

de autor, pois assim o aluno se interessa mais para realizar os trabalhos. Destacou o 32 

ponto sobre a avaliação, afirmando que se deve ser avaliado e não julgado. Falou do 33 

fato de vários avaliadores irem avaliar o trabalho e lerem o relatório no momento da 34 

avaliação, sugerindo que essa leitura deve ocorrer antes do trabalho iniciar. Claudia 35 

disse que é preciso um diálogo entre avaliador e aluno. Sugeriu que os avaliadores 36 

façam um relatório sobre o motivo de ser destaque ou menção honrosa. Evidenciou 37 

o fato de os alunos não conseguirem visitar outros estandes, tendo como proposta 38 

um intervalo entre um número x de estandes. Destacou também que muitos 39 

trabalhos não possuem matemática, ou muito pouca, propondo há ideia de criar-se 40 

uma categoria diferente, como de “projetos transversais”. Disse que a feira é muito 41 
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importante, porém o fato das feiras serem em diz de semana vários professores e 42 

alunos não consegue visitar, assim seria interessante se a feira fosse colocada pelo 43 

menos em um dia do final de semana. No seu ponto de vista as feiras são muito 44 

fechadas. Agradeceu e finalizou. Silvana agradeceu as falas da mesa e abriu para os 45 

questionamentos do grupo. Professora Juliana de Timbó parabenizou todos os 46 

alunos que estão nas feiras e pediu para Henrique sobre as ideias saem dos alunos e 47 

como é a escolha dos alunos participante. Henrique disse que no Colégio Dom 48 

Bosco há dois anos havia níveis de matemática à tarde, assim o professor deu a 49 

oportunidade dos alunos realizarem o trabalho com a procura e pesquisa do tema 50 

para apresentar na feira interna. Viviane de Blumenau parabenizou todos os alunos e 51 

diz que acha interessantes os pontos que a Claudia colocou, havendo um maior 52 

destaque para a autoria e pede para os outros membros da feira o que acham disso. 53 

Henrique disse que se o professor idealiza o trabalho o aluno não adquire 54 

conhecimento algum. Ana Carolina disse que a questão da autonomia é muito 55 

importante, pois os alunos precisam adquirir conhecimento, destacando o fato de 56 

que orientador orienta. Milena concordou com as falas de Henrique e Ana Carolina. 57 

Disse que seu trabalho foi feito com a turma inteira. Viviane questionou se ela se 58 

acha autora, Milena respondeu dizendo que se vê como uma das autoras. Luana 59 

falou que concorda em partes, pois até o 5º ano as crianças não possuem autonomia 60 

nem conhecimento para realizar um trabalho sozinho. Destacou que é necessária a 61 

ajuda do professor. Claudia disse que se o professor realizou o trabalho o mérito é 62 

do mesmo. Falou que se o professor fez o trabalho o aluno deve estar para 63 

apresentar, porém o professor deve estar lá para colocar os motivos. Rosangela de 64 

Joaçaba levantou uma questão oriunda da sugestão de Claudia (que a feira ocorresse 65 

pelo menos em um dia no fim de semana) argumentando que haveria uma evasão no 66 

evento, pois os professores não ganham hora extra. Isolania, Vitor Meireles, 67 

perguntou se todos são de escolas particulares e pediu qual a diferença entre as 68 

apresentações dos colégios privados e públicos. Henrique disse que se o aluno é o 69 

idealizador do trabalho não importa se o mesmo estuda no colégio público ou 70 

particular e acredita que vai muito do aluno. Ana Carolina concordou com Henrique, 71 

disse também que as oportunidades são as mesmas. Milena concordou com as 72 

opiniões de Henrique e Ana Carolina, e disse que uma das diferenças seria o 73 

material para decoração disponibilizado. Luana falou que não há diferença de 74 

conhecimento e que nem sempre o estande mais bonito é o melhor apresentado. 75 

Claudia destacou que muitos trabalhos não gastam mais do que cartolinas e pincéis 76 

atômicos, e que são materiais baratos. Falando que o Instituto Federal colabora com 77 

os materiais. Professora Paula, de Rio do Sul, disse que o que faz a diferença é a 78 

vontade do aluno e a do professor, afirmando que o movimento das feiras é muito 79 

mais valorizado na rede pública do que na particular. Professora de Blumenau, falou 80 

que a maioria das feiras de sua escola era aos sábados, e que este dia era letivo e 81 

havia grande participação dos alunos, e pelo fato de ser no fim de semana os pais 82 
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podiam visitar os respectivos trabalhos. Claudia disse que a feira é um ambiente de 83 

lazer e não um lugar que as pessoas vão para obrigação. Margarete de Atalanta 84 

destacou que essa questão é bastante polêmica e colocou que cada escola tem sua 85 

autonomia do calendário anual, afirmando que cada escola é um caso. Perguntou 86 

como os alunos se vêem sendo avaliados e também sobre a questão de menção 87 

honrosa e destaque, pedindo como é a caminhada da premiação. Luana respondeu 88 

dizendo que percebe quando o avaliador está interessado pelo seu trabalho ou se não 89 

está gostando. Destacou que ninguém quer perder, porém nem todos podem ganhar. 90 

Disse também que a avaliação dever ser feita sim por professores, e coloca que esta, 91 

na feira catarinense, foi adequada em sua categoria. Henrique disse que o avaliador 92 

não diz o que ele quer dos apresentadores. Falou que é importante ter a feira interna, 93 

regional e catarinense. Milena destacou o ponto em que colocou em sua 94 

apresentação, que seria importante haver as opiniões dos avaliadores. Ana Carolina 95 

falou que quando são escolhidos os avaliadores, os mesmos já sabem como deve ser 96 

a apresentação e que há uma diferença na explicação entre uma criança e um adulto. 97 

Claudia ressaltou que o avaliador não deve ficar calado na apresentação, disse 98 

também que muitas vezes o trabalho é longo e é necessário ter o conhecimento sobre 99 

o que o avaliador quer saber sobre o trabalho. Ana Carolina falou que na avaliação 100 

das feiras houve alguns que ficaram calados e outros que perguntaram depois, 101 

destacando que os questionamentos dos mesmos devem ser no final, a menos que 102 

seja alguma dúvida. Professora Paula de Rio do Sul lembrou que nos regulamentos 103 

das feiras há todo o processo de avaliação e que os alunos devem cobrar dos 104 

orientadores e que os critérios não são quantitativos e sim qualitativos. Perguntou se 105 

os estudantes gostariam de serem avaliados por outros alunos e qual a experiência 106 

deles. Henrique disse que não gostaria, pois os alunos não possuem conhecimento 107 

para avaliar. Disse que as feiras são muito importantes, pois melhoram a 108 

comunicação. Ana Carolina não concorda com o fato dos estudantes avaliarem. 109 

Falou que houve uma mudança na oralidade e que aprendeu a pesquisar. Disse 110 

também que aprende a possuir uma autonomia. Milena disse que o estudante só 111 

poderia avaliar se houvesse o conhecimento sobre o assunto e ressalta que aprendeu 112 

muito com seu trabalho. Luana também não concorda com alunos avaliando o 113 

trabalho. Destacou que a feira tem muito importância, pois há uma formação 114 

profissional e uma interação entre alunos e professores. Claudia falou que a 115 

avaliação vem para contribuir e disse que a visão de um aluno é interessante, pois o 116 

estudante já possui a opinião do professor, porém há avaliação precisa ser do mesmo 117 

nível estudantil. Colocou que a feira é um lugar onde o aluno mostra o que pensou e 118 

o que os outros pensam sobre seu trabalho, são novas visões sobre o trabalho, 119 

havendo uma melhora no mesmo. Destacou que para os visitantes é muito mais 120 

interessante, pois os mesmos veem a matemática aplicada. Andressa de Joinville 121 

afirma que os professores recebem as opiniões dos avaliadores. Disse também que 122 

como a feira catarinense acontece em uma cidade, muitas vezes não é viável a 123 
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visitação de pessoas de outras cidades. Colocou que a visão entre um acadêmico e 124 

professor é muito diferente. Perguntou sobre a importância dos relatórios 125 

apresentados nas feiras. Claudia diz que a maioria das pessoas não lê o relatório 126 

exposto, pois os mesmos estão para lazer. Disse que os pontos de 127 

relatório/resumo/projeto são muitos ambíguos quando o trabalho é muito 128 

abrangente. Sugeriu de haver modelos diferentes para cada categoria sobre o 129 

trabalho. Destaca que um relatório é diferente da fala do avaliador. Luana lembrou 130 

que grande parte das pessoas não lê o relatório. Para ela, seria muita importante a 131 

leitura do resumo por parte do avaliador antes da apresentação. Henrique destacou 132 

que o relatório é muito importante, pois é o resultado do trabalho no papel e o 133 

resumo é bom para o avaliador saber sobre o que é o trabalho. Ana Carolina afirmou 134 

que a leitura do resumo e relatório antes da apresentação é muito importante. 135 

Destacou também que deve haver uma linguagem diferente para uma criança, por 136 

exemplo. Milena concordou dizendo que o relatório é importante, pois o mesmo 137 

possui todos os passos do trabalho. Silvana parabenizou os participantes das mesas e 138 

destaca os pontos da apresentação de cada aluno. Silvana apresentou o depoimento 139 

de três alunos sobre as feiras de matemática, sendo que dois já estão no ensino 140 

superior. Sem mais manifestações a acadêmica Silvana agradeceu a participação e 141 

presença de todos. 142 

 143 

Rio do Sul-SC, 15 de março de 2013 144 

Raíssa Peres de Oliveira 145 
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Matemática, Instituto Federal Catarinense (IFC), Rio do Sul, SC, CEP 89160-000. 

 

RESUMO: Um projeto surge em resposta a um problema real. Elaborar um projeto é contribuir para a 

solução de problemas, transformando ideias em ações. O documento chamado projeto é o resultado 

obtido ao se “projetar” no papel tudo o que é necessário para o desenvolvimento de um conjunto de 

atividades a serem executadas: quais são os objetivos, que meios serão buscados para atingi-los, quais 

recursos serão necessários, onde serão obtidos e como serão avaliados os resultados. O projeto é uma das 

etapas que compõem o processo de elaboração, execução e apresentação da pesquisa. Uma boa pesquisa 

precisa ser planejada com rigor. Antes mesmo de redigir o projeto, o pesquisador deve verificar como 

anda, sob o aspecto teórico e de outros estudos já elaborados, a questão que pretende desenvolver. Dessa 

forma, sentir-se-á mais seguro para decidir se abordará realmente o tema pelo qual optou. Essa fase de 

leitura e estudos preliminares é importante para a construção da fundamentação teórica, que sustentará 

toda a pesquisa a ser realizada. Recomenda-se que se façam não apenas leituras, mas também análises 

críticas dos textos lidos, fichamentos, resumos, ou qualquer outra atividade que tenha por objetivo reunir 

sistematicamente o material consultado para posterior remissão, conferência e aproveitamento de dados 

e/ou informações. Elaborar um projeto é visualizar e fomentar todos os recursos necessários ao 

desenvolvimento de um conjunto de atividades a serem executadas, apresentando os objetivos, os meios 

que serão utilizados para atingi-los, as fontes de financiamento, e como serão avaliados os resultados. A 

organização do projeto em um documento nos auxilia a sistematizar o trabalho em etapas a ser cumprido, 

compartilhar a imagem do que se quer alcançar, identificar as principais deficiências a superar e apontar 

possíveis falhas durante a execução das atividades previstas. O projeto é a menor unidade administrativa 

de qualquer plano ou programa. Um bom projeto escrito tem que mostrar-se capaz de comunicar todas as 

informações necessárias e é por isso que, em geral, existem elementos básicos que compõem sua 

apresentação. 

 

Palavras-chave: metodologias, problema, justificativa 

 

ABSTRACT: A project is one response to a real problem. Develop a project is to contribute to the 

solution of problems, turning ideas into actions. The document called project is the result obtained when 

"design" on paper everything that is necessary for the development of a set of activities to be performed: 

what are the objectives, what means will be sought to meet them, what resources will be needed where 

they will be achieved and how the results will be evaluated. The project is one of the steps that comprise 

the process of development, implementation and presentation of research. Good research needs to be 

planned accurately. Before even writing the project, the researcher must check as walking, under the 

theoretical and other studies already done, the question you want to develop. Thus, it will feel more 

secure in deciding whether actually address the topic for which elected. This phase of preliminary studies 

and reading is important for building the theoretical foundations that underpin all research to be 

performed. It is recommended that do not only reading, but also critical analysis of the texts read, 

cataloging, summaries, or any other activity that has as its objective to gather the material systematically 

consulted for further reference, conference and use of data and / or information. Develop a project is to 

visualize and encourage all resources necessary to develop a set of activities to be performed by 

presenting the objectives, the means that will be used to achieve them, funding sources, and how the 

results will be evaluated. The project organization in a document helps us to systematize the work to be 
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accomplished in stages, sharing the image of what you want to achieve, identifying weaknesses to 

overcome and to identify possible failures during the execution of the planned activities. The project is 

the smallest administrative unit of any plan or program. A good writing project must show itself capable 

of communicating all necessary information and that is why, in general, there are basic elements that 

make up your presentation. 

 

Keywords: methodology, problems, justification. 

 

INTRODUÇÃO 

“A educação matemática está em toda a parte”, isto faz instigar a sociedade a 

perceber a necessidade de uma postura crítica a ser assumida pela educação matemática; 

afinal, na atual sociedade, ela é largamente usada para excluir pessoas.  

 Se a sociedade é cada vez mais matematizada, é necessário que a Educação 

Matemática, ao invés de se estruturar em livros-texto, possibilite ao educando pensar 

criticamente por meio da Matemática. De acordo com D’AMBROSIO (2008), analisar a 

ideologia da certeza presente dogmaticamente na Matemática é o que sustenta um 

repertório de ações que se traduzem na criação de uma realidade virtual, totalmente 

justificada pela Matemática, iniciando um ciclo sem fim, no qual ela é usada para 

justificar decisões tomadas pelo Estado ou corporações na nossa sociedade. Isso atribui 

a ela, a função de uma simples atividade que estabelece os seus padrões de rigor e 

significados totalmente alheios a uma aplicação prática. Reforça-se a ideia da 

importância do conhecimento matemático como uma maneira de tornar o cidadão mais 

crítico e menos suscetível a uma matemática invisível presente no dia-a-dia das nossas 

sociedades.  

É necessário que a Educação Matemática seja crítica e, mediante essa criticidade, 

permita aos educando perceberem a Matemática não apenas como uma ciência 

dogmática, mas repleta de possibilidades que podem, segundo SKOVSMOSE (2007), 

esclarecer algumas coisas, levando-nos a considerar todas as coisas.  

Toda teoria e prática persistem numa relação dialética que leva o indivíduo a 

partir para a prática equipado com uma teoria e a praticar de acordo com essa teoria até 

atingir os resultados desejados. Toda teorização se dá em condições ideais e somente na 

prática serão notados e colocados em evidência certos pressupostos que não podem ser 

identificados apenas teoricamente. Isto é, partir para a prática é como um mergulho no 

desconhecido (D’AMBROSIO, 2008). 

As atividades de orientação e avaliação de trabalhos em Feiras de Matemática são 

atividades complementares e de essencial importância no processo de ensino-

aprendizagem de sala de aula da Matemática, nos diversos níveis de ensino. Os 

trabalhos apresentados numa Feira de Matemática são necessariamente oriundos das 

atividades coletivas do dia-a-dia escolar. Por uma questão de ordenamento e objetivo da 

Feira, os trabalhos desenvolvidos unicamente extra-classe fogem aos princípios 

delineados por esse movimento. Assim, a ordem de encaminhamento de uma Feira 

passa pelos seguintes passos: organização, orientação de trabalhos (decorrente de tema 

desenvolvido ao longo de uma etapa de ensino formal em sala de aula), avaliação dos 

trabalhos no evento e atividades pós-evento, conforme preconiza ZERMIANI (2007). 

Assim, o planejamento e a execução de uma Feira de Matemática não seguem apenas 
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regras fixadas pela Comissão Central Organizadora das Feiras de Matemática (CCO). 

Eles são decorrentes de um processo maior e anterior, que é o trabalho de sala de aula. 

A Matemática, com sua estrutura, garante à pessoa, nas suas mais diversas 

atividades e idades, uma melhor agregação de dados facilitando interpretações e 

tomadas de decisões. É uma ciência viva não apenas no cotidiano dos cidadãos, mas 

também nas universidades ou centro de pesquisas, onde se versifica a produção de 

novos conhecimentos úteis para resolução de problemas sociais. O ensino da 

Matemática tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento do 

raciocínio, estimulando, no entanto, a tomada de decisões e, conseqüentemente, a 

participação mais crítica e eficaz do educando, referente ao meio no qual se encontra 

inserido. É considerada uma via de acesso privilegiados para a concepção ou aquisição 

do pensamento científico e tecnológico que se tornam fundamentais no atual contexto 

social. 

 Entende-se, então, por Feira de Matemática, um processo educativo científico-

cultural, aliando vivências e experiências, da qual podem participar na condição de 

expositores, alunos matriculados na Educação Básica (compreendendo Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), Educação Superior, Educação Especial e 

Professores das escolas das redes públicas e privadas, bem como pessoas da 

comunidade, do Estado de Santa Catarina, onde, é um fórum no qual diversos 

segmentos do ensino da Matemática podem expor os resultados dos Projetos 

desenvolvidos em sala de aula.  

A organização do Projeto em um documento nos auxilia a sistematizar o trabalho 

em etapas a serem cumpridas, compartilhar a imagem do que se quer alcançar, 

identificar as principais deficiências a superar e apontar possíveis falhas durante a 

execução das atividades previstas. O projeto é a menor unidade administrativa de 

qualquer plano ou programa. Um bom projeto escrito tem que mostrar-se capaz de 

comunicar todas as informações necessárias e é por isso que, em geral, existem 

elementos básicos que compõem sua apresentação: o título (reflete o conteúdo da 

proposta); a equipe (pessoas responsáveis pela ideia e sua execução); a justificativa 

(definição clara do problema a ser tratado) com seus objetivos (definição clara dos 

objetivos gerais e específicos); os procedimentos (descrição de todas as atividades e 

como serão implementadas); o cronograma (datas de implementação das atividades); a 

avaliação (como, quando e por quem será avaliado o projeto); a disseminação (do 

projeto para o ambiente); o apoio institucional (quem apóia o que o projeto propõe quais 

as instituições envolvidas e dispostas a participar da ideia). 

O conceito de projeto de acordo com a ONU (1984) é um empreendimento 

planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, 

com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de 

um período de tempo dados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Roteiro para elaboração de projeto 

Projeto é um documento formal que apresenta ações planejadas, as quais serão 

realizadas no processo de pesquisa. O projeto de pesquisa consiste em um roteiro geral, 
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anterior à pesquisa, isto é, uma primeira etapa essencial para a realização da pesquisa. 

No que tange ao ensino da Matemática, é interessante estar previsto no plano anual de 

atividades do professor, a possibilidade de utilizar as Feiras de Matemática para 

complementar e disseminar resultados de sala de aula. Abaixo são delineadas algumas 

das etapas a serem seguidas para a elaboração de um bom Projeto.  

Inicialmente, um aspecto importante, na redação de um  projeto, deve-se utilizar o 

VERBO NO FUTURO, pois o trabalho ainda será realizado. A linguagem deve ser 

técnica, denotativa, objetiva e concisa, sempre fugindo do vulgar. Norteia-se a 

impessoalidade por meio do uso da terceira pessoa do singular e a articula apassivadora 

“se”. Deve-se evitar a construção de frases muito longas, a repetição de ideias, o 

pedantismo, as gírias e os termos vagos, imprecisos e ambíguos.  

 

1 Dados Gerais  

 

1.1 Identificação do projeto 

Deve conter o título do projeto, o local em que será implementado, a data da 

elaboração, a duração do projeto e o início previsto. 

 

1.2 Identificação do proponente/executor 

Deve conter as seguintes informações: nome, endereço completo, forma jurídica, 

data do Registro jurídico, CGC, representante legal e ato que lhe atribui competência, 

coordenador do projeto e seu endereço. É importante não se esquecer de mencionar 

todos os parceiros do projeto, indicando claramente quem é o proponente e quem 

participará da execução. 

 

1.3 Histórico de experiência da Instituição proponente/executora 

Deve conter uma descrição sucinta dos trabalhos que vem sendo realizado pela 

organização, o tipo de projeto que já foram executados ou propostos e em que região, 

localidade ou comunidade. Indica a experiência e a aptidão da instituição em 

desenvolver trabalhos semelhantes ao proposto e demonstra porque irá obter sucesso. 

 

2 Projeto 
 

2.1 Título do projeto  
Deve dar uma ideia clara e concisa do(s) objetivo(s) do projeto. 

 

2.2 Tópicos do Projeto  

O tema é o assunto inicial que se deseja pesquisar, devendo, posteriormente, ser 

delimitado e problematizado. É imprescindível que, na escolha do tema, o pesquisador 

goste e se interesse pelo assunto, e que tenha tempo e condições materiais para a 

realização da pesquisa. É importante ressaltar que o tema ficará claro no momento em 

que for delimitado e problematizado. 
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Introdução é a apresentação rápida do assunto abordado e seu mérito. É uma seção 

na qual se aguça a curiosidade do leitor, na qual se tenta vender-lhe o projeto. É 

adequado terminar com a formulação do problema, sob a forma de pergunta.  

Problematização é a transformação de uma necessidade humana em problema. 

Segundo POPPER (1975), toda discussão científica deve surgir com base em um 

problema ao qual se deve oferecer uma solução provisória a que se deve criticar, de 

modo a eliminar o erro. É uma questão não resolvida, é algo para o qual se vai buscar 

resposta, via pesquisa. 

O problema de pesquisa consiste em dizer, de maneira clara, objetiva, 

compreensível e operacional, qual a dificuldade que se pretende resolver, para qual a 

questão não resolvida se pretende buscar uma solução. 

Justificar é oferecer razão suficiente para a construção daquele trabalho. Responde 

a pergunta por que fazer o trabalho, procurando os antecedentes do problema e a 

relevância do assunto/tema, argumentando sobre a importância prático teórica, 

colocando as possíveis contribuições esperadas. 

A elaboração de um projeto se dá introduzindo o que pretendemos resolver, ou 

transformar. De suma importância, geralmente é um dos elementos que contribui mais 

diretamente na aprovação do projeto pela(s) entidade(s) financiadora(s). 

Aqui deve ficar claro que o projeto é uma resposta a um determinado problema 

percebido e identificado pela comunidade ou pela entidade proponente. 

Deve-se descrever com detalhes a região onde vai ser implantado o projeto, o 

diagnóstico do problema que o projeto se propõe a solucionar, a descrição dos 

antecedentes do problema, relatando os esforços já realizados ou em curso para resolvê-

lo. A justificativa deve apresentar respostas à questão POR QUÊ. Por que executar o 

projeto. Por que ele deve ser aprovado e implementado. 

Algumas perguntas que podem ajudar a responder esta questão: 

- Qual a importância desse problema/questão para a comunidade. 

- Existem outros projetos semelhantes sendo desenvolvidos nessa região ou nessa 

temática. 

- Qual a possível relação e atividades semelhantes ou complementares entre eles e o 

projeto proposto. 

- Quais os benefícios econômicos, sociais e ambientais a serem alcançados pela 

comunidade e os resultados para a região. 

 

2.3 Objetivos  

Refere-se à indicação do que é pretendido com a realização do estudo ou pesquisa 

e quais os resultados que se pretende alcançar. Define o que se quer fazer na pesquisa. 

Os objetivos devem ser redigidos com verbos no infinitivo, exemplo: caracterizar, 

identificar, compreender, analisar, verificar. 

A especificação do objetivo responde as questões: PARA QUÊ e PARA QUEM. 

A formulação do objetivo de um projeto pode considerar de alguma maneira a 

reformulação futura, positiva das atuais condições negativas do problema. 

Os objetivos devem ser formulados sempre como a solução de um problema e o 

aproveitamento de uma oportunidade. Estes objetivos são mais genéricos e não podem 

ser assegurados somente pelo sucesso do projeto, dependem de outras condicionantes. 
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É importante distinguir dois tipos de objetivos: 

a) Objetivo Geral: Procura dar uma visão global e abrangente do tema, 

definindo de modo amplo, o que se pretende alcançar. Quando alcançado dá a 

resposta ao problema. Corresponde ao produto final que o projeto quer atingir. 

Deve expressar o que se quer alcançar na região a longo prazo, ultrapassando 

inclusive o tempo de duração do projeto. O projeto não pode ser visto como 

fim em si mesmo, mas como um meio para alcançar um fim maior. Na 

elaboração do objetivo geral são utilizados os seguintes verbos: analisar, 

estudar explicar, entender, compreender, descrever, esclarecer, avaliar, 

conhecer, descobrir etc. 

 

b) Objetivos específicos: Tem função intermediária e instrumental, ou seja, 

tratam dos aspectos concretos que serão abordados na pesquisa e que irão 

contribuir para se atingir o objetivo geral. É com base nos objetivos 

específicos que o pesquisador irá orientar o levantamento de dados e 

informações. Na elaboração dos objetivos específicos: caracterizar, distinguir, 

enumerar, identificar, comparar, relacionar, verificar, listar, levantar etc. 

Corresponde às ações que se propõe a executar dentro de um determinado 

período de tempo. Também podem ser chamados de resultados esperados e 

devem se realizar até o final do projeto. 

 

2.4 Metas 

As metas, que muitas vezes são confundidas com os objetivos específicos, são os 

resultados parciais a serem atingidos e neste caso podem e devem ser bastante concretos 

expressando quantidades e qualidades dos objetivos, ou QUANTO será feito. A 

definição de metas com elementos quantitativos e qualitativos é conveniente para 

avaliar os avanços. 

Ao se escrever uma meta, deve-se perguntar: o que queremos. Para que o 

queremos. Quando o queremos. 

Quando a meta se refere a um determinado setor da população ou a um 

determinado tipo de organização, deve-se descrevê-los adequadamente. Por exemplo: 

informar a quantidade de pessoas que se quer atingir, o sexo, a idade e outras 

informações que esclareçam a quem se está referindo. 

Cada objetivo específico deve ter uma ou mais metas. Quanto melhor 

dimensionada estiver uma meta, mais fácil será definir os indicadores que permitirão 

evidenciar seu alcance. 

Nem todas as instituições financiadoras exigem a descrição de objetivos 

específicos e metas separadamente. Algumas exigem uma forma ou outra. 

 

2.5 Metodologia  

Metodologia significa estudo do método. Método é um procedimento, ou melhor, 

um conjunto de processos necessários para alcançar os fins de uma investigação. É o 

procedimento geral. É o caminho percorrido em uma investigação. Mostra como se irá 

206



                                

 

7 

 

responder aos objetivos estabelecidos. Deve se ajustar aos objetivos específicos. 

Envolve a definição de como será realizado o trabalho. 

A metodologia deve apresentar: 

- O tipo de pesquisa 

- Universo e Amostra 

- Instrumentos de coletas de dados 

- Método de análise 

 A descrição dos métodos deve ser o mais detalhada possível numa sequência 

cronológica, para que a experiência possa ser repetida com os mesmos resultados 

obtidos. Conseqüentemente deve ser redigido com os verbos no pretérito, considerando 

que se está relatando o que já foi feito. Deve incluir referencial teórico, o tipo de 

pesquisa, as variáveis, instrumentos utilizados, técnica de coleta, a tabulação e análise 

de dados de acordo com a especificidade do tema. Desenvolve a ideia anunciada na 

introdução. A metodologia deve descrever as formas e técnicas que serão utilizadas para 

executar o projeto. 

A especificação da metodologia do projeto é a que abrange número de itens, pois 

respondem, a um só tempo, as questões COMO. COM QUE. ONDE. QUANTO. 

A Metodologia deve corresponder às seguintes questões: 

a) Como o projeto vai atingir seus objetivos; 

b) Como começarão as atividades; 

c) Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades; 

d) Como e em que momentos haverá a participação e envolvimento direto do 

grupo social. 

 Deve se descrever o tipo de atuação a ser desenvolvida: pesquisa, diagnóstico, 

intervenção ou outras; que procedimentos (métodos, técnicas e instrumentos, etc.) serão 

adotados e como será sua avaliação e divulgação. 

É importante pesquisar metodologias que foram empregadas em projetos 

semelhantes, verificando sua aplicabilidade e deficiências, e é sempre oportuno 

mencionar as referências bibliográficas. 

Um projeto pode ser considerado bem elaborado quando tem metodologia bem 

definida e clara. É a metodologia que vai dar aos avaliadores/pareceristas, a certeza de 

que o objetivo do projeto realmente tem condições de serem alcançados. Portanto este 

item deve merecer atenção especial por parte das instituições que elaborarem projetos. 

Uma boa metodologia prevê três pontos fundamentais: a gestão participativa, o 

acompanhamento técnico sistemático e continuado e o desenvolvimento de ações de 

disseminação de informações e de conhecimentos entre a população envolvida. 

 

2.6 Cronograma 

O cronograma responde a pergunta QUANDO. 

Os projetos, como já foram comentados, são temporalmente bem definidos 

quando possuem datas de início e término preestabelecidas. As atividades que serão 

desenvolvidas devem se inserir neste lapso de tempo. 

O cronograma é a disposição gráfica das épocas em que as atividades vão se dar e 

permite uma rápida visualização da sequência em que devem acontecer. 
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Os períodos podem estar divididos em dias, semanas, quinzenas, meses, 

bimestres, trimestres etc.. Este serão determinados a partir dos critérios de tempo 

adotados por cada pesquisador.  

 

2.7 Orçamento 

Respondendo à questão COM QUANTO. O orçamento é um resumo ou 

cronograma financeiro do projeto, no qual se indica como o que e quando serão gastos 

os recursos e de que fontes virão os recursos. Facilmente pode-se observar que existem 

diferentes tipos de despesas que podem ser agrupadas de forma homogênea como, por 

exemplo: material de consumo; custos administrativos ou pessoal, equipamento e 

material permanente; serviços de terceiros – físicos ou jurídicos; diárias e hospedagem; 

veículos, máquinas e equipamentos; obras e instalações.  

No orçamento as despesas devem ser descritas de forma agrupada, no entanto, as 

organizações financiadoras exigem que se faça uma descrição detalhada de todos os 

custos, que é chamada memória de cálculo. 

 

2.8 Referências Bibliográficas 
É um elemento obrigatório. Consiste na relação, em ordem alfabética e/ou 

numérica, das obras efetivamente mencionadas na elaboração do Trabalho Acadêmico. 

As referências são elaboradas de acordo com a NBR 6023/2002.  

Nessa parte são exibidos os livros, sites, revistas, enfim, todo o material que foi 

consultado para elaboração do trabalho. 

Deve ser elaborado de acordo com as normas da ABNT. 

 

2.9 Resultados e Discussões 

É a apresentação dos dados e resultados obtidos após a utilização da metodologia, 

de forma objetiva, clara e sucinta. Pode-se utilizar de tabelas, gráficos, quadros e outras 

ilustrações para facilitar a exposição dos resultados. 

2.10 Conclusão 

É a parte final do trabalho em que são apresentas as conclusões correspondentes 

aos objetivos e hipóteses. Deverá ser concisa, exata e convincente, onde o autor deverá 

expor um novo conhecimento ou reformulação de um conhecimento existente e ainda 

sugerir outros estudos para respostas daquilo que não se obteve explicação. É a 

descrição do que foi apresentado na introdução e exposto em material e método, 

resultados e discussão. 
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Da teoria à prática em Educação Matemática:  

Trabalhos de Feiras de Matemática na Educação Especial 
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RESUMO: A busca por uma Educação Matemática que atenda de maneira satisfatória a todos os alunos 

é fundamental no desenvolvimento de uma sociedade inclusiva, que tenha como objetivo oferecer 

oportunidades de aprendizagem adequadas aos mais diferentes educandos. A pesquisa aqui apresentada 

buscou compreender se os trabalhos apresentados nas Feiras Catarinenses de Matemática, incluindo todo 

o processo de desenvolvimento, contribuíram significativamente com a aprendizagem matemática e 

integração social de alunos com necessidades educativas especiais (NEEs). Para tanto, focou-se neste 

estudo os trinta e dois trabalhos inscritos nas Feiras Catarinenses de Matemática entre os anos de 2004 e 

2007, na categoria Educação Especial, da qual participam apenas instituições especializadas. Após 

seleção de uma amostra de três alunos, foram coletados dados através de alguns instrumentos, como: 

relatório do trabalho; fichas de avaliação das Feiras; resumo dos anais; avaliações descritivas realizadas 

pelas instituições especializadas sobre os avanços cognitivos dos alunos antes, durante e depois do 

desenvolvimento do trabalho; anotações de observações dos alunos realizadas na sala de aula da 

instituição especializada frequentada; avaliações aplicadas durante as observações a respeito dos 

conteúdos matemáticos trabalhados no projeto para as Feiras; e entrevistas com os alunos, a professora da 

instituição especializada e professores de Matemática das escolas regulares frequentadas por estes 

estudantes. Utilizou-se a Análise Textual Qualitativa dos documentos para se chegar aos resultados, 

através deste estudo pode-se verificar que emergiram aspectos motivacionais e afetivos durante o 

processo, contribuindo com mudanças na postura dos alunos frente a Matemática, aumentando seu 

interesse e confiança. Outro resultado significativo foi o de que os professores da escola regular e da 

instituição especializada pouco interagiram, o que acarretou pouco aproveitamento na escola regular do 

que foi vivenciado pelos alunos na instituição especializada. Por fim, foi possível concluir que o 

movimento de Feiras de Matemática em Santa Catarina está promovendo mudanças em centenas de salas 

de aulas neste estado, inclusive com a participação dos alunos com déficit intelectual. Projetos de 

pesquisa Matemática parecem favorecer a aprendizagem dos alunos com NEEs, pois abrem um espaço 

para desmistificação dos conhecimentos matemáticos trabalhados na escola, oferecendo significados no 

que está sendo aprendido no ambiente escolar. 

  

Palavras-chave: inclusão escolar, aprendizagem matemática, projetos.  

 
ABSTRACT: The demand for a mathematics education that matches the student’s needs is critical in the 

development of an inclusive society. An inclusive society aims to provide appropriate learning 

opportunities for different learners. This research aimed to understand if the work developed for a Santa 

Catarina State Mathematics Fair contributed significantly in the process of learning mathematics subjetcs 

and to the social integration of students with special educational needs (SEN). Therefore, this study 

focused on thirty-two works displayed in the Santa Catarina State Mathematics Fairs among the years of 

2004 to 2007, in the “Special Education” category in which only specialized institutions are able to 

participate. After selecting a sample of three students, the data were collected through the following 

resources: reporting work; evaluation of the sheets fairs; summary of the proceedings; descriptive 

evaluations of the students cognitive advances made before, during and after the development of the work 

presented (those evaluations were conducted by specialized institutions) and notes of the students 

behavior in the classroom of the specialized institution. It was also applied evaluations about the 

mathematics subjects used on the development project for the works displayed at the fairs and it were 

made interviews with students, teachers of the specialized institution and Mathematics teachers of the 

regulars schools frequented by those students. It was made a textual qualitative analysis of the documents 
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to achieve the results. This study presents as a conclusion that motivational and affective aspects emerged 

during the process and those aspects contribute to do changes in the students attitudes related to the 

process of learning mathematics and also contribute to increase their interest and confidence in this 

subject. Another significant result was that the influence of the teachers of the regular schools and the 

teachers of the specialized institution were low, which caused less engagement in regular schools than it 

was experienced by students from the specialized institutions. Finally, it was observed that the promotion 

of Mathematics Fair in Santa Catarina State is changing hundreds of classrooms and it’s also including 

the participation of students with intellectual deficit. Mathematical research projects seem to improve the 

learning of students with SEN as they open space for demystification of mathematical knowledge learned 

at school and include more meaning in what is being learned at school. 

  

Keywords: School Inclusion, learning mathematics, projects. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A realidade brasileira com tantas desigualdades nos remete a busca por uma 

sociedade mais justa, onde todos devem ter seus direitos fundamentais assegurados, 

como acesso a saúde, educação e tantos outros direitos necessários para que se tenha 

uma vida digna. Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) é 

assegurada a igualdade de direitos a todos, sem distinção, para isto busca-se a inclusão 

social daqueles que por algum motivo são excluídos, dificultando o exercício da 

cidadania em sua plenitude.  

Não respeitar as diferenças entre os indivíduos é uma forma de exclusão. Neste 

sentido, cada segmento da sociedade deve organizar-se de forma a favorecer o acesso de 

todas as pessoas aos seus direitos, exercendo assim a função social, inclusive àqueles 

indivíduos que, por possuir alguma condição que lhes desfavoreça, permanecem 

marginalizados. 

Neste contexto, a Educação exerce papel fundamental. A escola deve estar 

engajada na promoção e desenvolvimento de uma sociedade inclusiva, a qual defenda a 

extinção das desigualdades respeitando as diferenças inerentes a cada ser humano. Uma 

escola para se tornar inclusiva deve desenvolver a habilidade de valorizar o potencial de 

seus alunos independentemente das dificuldades que cada um possa apresentar, 

admitindo, assim, que todos possuam diferenças e potencialidades. Para LIBÂNEO 

(2005, p. 40) Educação Inclusiva “significa na prática a exigência de proporcionar a 

todas as crianças e jovens meios cognitivos e operacionais de desenvolvimento e de 

aprendizagem”. 

No Brasil, existem várias políticas públicas para tentar transformar a Educação 

em inclusiva, ou seja, uma Educação com acesso para todos, sem discriminações ou 

exclusões. A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, Lei 

9394/1996), os sistemas de ensino passaram a se responsabilizar pelo atendimento 

escolar de todos, devendo desenvolver métodos e programas que incluam inclusive 

alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs). 

Em 1999, foi elaborado um decreto que trata da Política Nacional para Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, Decreto nº 3298/1999), adotando 

princípios de integração das pessoas com deficiências no contexto socioeconômico e 

cultural. Integração essa em igualdade de oportunidades, sendo isto de interesse tanto do 

Estado como da Sociedade Civil, que devem unir-se para promovê-la. Também com a 
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aprovação do chamado Plano Nacional de Educação criou-se um importante 

instrumento para a inclusão de todas as pessoas com alguma NEE. Seus objetivos são:  

O desenvolvimento de programas educacionais integrados com áreas da 

saúde e assistência social; oferecimento de padrões mínimos de infraestrutura 

das escolas; formação inicial e continuada de professores para o atendimento 

destes alunos; disponibilização de recursos didáticos especializados de apoio; 

educação para o trabalho; incentivo à realização de estudos e pesquisas 

relacionadas ao assunto; e sobre o sistema de informação desta parcela da 

população. (BRASIL, Lei nº 10172/2001). 

Em 2001, o Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução, instituindo 

as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, proclamando que 

[...] o desafio de construir coletivamente as condições para atender bem à 

diversidade de seus alunos. [Além disto] os sistemas de ensino devem 

matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizarem-se para o 

atendimento aos educandos com necessidades educativas especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para 

todos. (BRASIL, Resolução CNE/CEB nº 02/2001a).  

Na busca por formas de atender esta demanda, percebe-se que algumas ações que 

vem ocorrendo podem estar contribuindo com a inclusão escolar de alunos com NEEs. 

Dentre elas, chama-se atenção para o movimento de Feiras de Matemática, que ocorrem 

no estado de Santa Catarina. Nestes eventos há a participação de alunos com NEEs, os 

quais devem, conjuntamente com seus professores, desenvolver pesquisas que 

envolvam conhecimentos em Matemática para apresentar nestas Feiras.  

Aparentemente, durante todo este processo, que vai desde a elaboração do 

projeto de pesquisa, perpassando pela realização do trabalho e pela apresentação pública 

dos resultados, são oferecidas oportunidades de aprendizagem da matemática para estes 

alunos. Segundo ZERMIANI e TRENTINI (2004): 

[...] um ambiente pedagógico como o das Feiras de Matemática, por meio de 

tecnologias educacionais proporciona uma inclusão sócio/científica às 

pessoas portadoras de necessidades especiais, feitas as devidas ressalvas. No 

nosso entendimento a inclusão sócio/científica não se dá só pela presença 

física (por exemplo: uma visita à Feira) dos PPNES nas Feiras, mas também 

por meio de uma participação ativa na construção e reconstrução de projetos 

de natureza científica com a co-participação da comunidade de uma forma 

geral. (ZERMIANI e TRENTINI, 2004, p. 113) 

Estas Feiras são organizadas, a quase três décadas, pelo Laboratório de 

Matemática da Universidade Regional de Blumenau (FURB), em parceria com a 

Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina, secretarias municipais de Educação 

de várias cidades deste estado, além de outros órgãos federais e particulares. Em 

algumas regiões do estado este evento exerce grande influência sobre a forma de 

trabalhar o currículo de Matemática nas salas de aulas.  

Existem grupos de professores que já participam, com seus alunos, há vários anos 

consecutivos, sofrendo influência desta abordagem investigativa do ensino em sua 

prática docente. Este movimento vem atingindo vários níveis e categorias de 

participação, inclusive a Educação Especial.  
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Desde 1990 já aparecem relatos de alunos participantes do evento com NEEs, 

mas somente em 2004 surgiu oficialmente a categoria Educação Especial. O Objetivo 

da criação desta categoria foi o de buscar atender, da melhor forma possível, os alunos 

que apresentassem NEEs, possibilitando assim sua participação e avaliações mais 

justas, com pessoal capacitado. Isto revela que estes eventos abrem um espaço para a 

inclusão destes alunos. Eles podem inscrever-se, também, em outras categorias, mas 

devem mencionar na ficha de inscrição qual tipo de necessidade possuem, auxiliando na 

organização da Feira e avaliação do trabalho.  

Este tipo de trabalho pedagógico, através de projetos de pesquisa, parece 

favorecer a aprendizagem dos alunos com NEEs. Isto porque possui a vantagem de 

respeitar o tempo de aprendizagem de cada aluno, já que não obedece a um rígido 

cronograma de horários e disciplinas como é a organização curricular da maioria das 

escolas. Nas aulas tradicionais – com muitos alunos, pouco espaço, tempo reduzido, 

carência de materiais pedagógicos, em que devem permanecer por muitas horas 

sentados na mesma posição, desmotivados, solitários com suas dificuldades – torna-se 

cada vez mais difícil resgatar aqueles alunos que não conseguem se adequar a um 

modelo ideal de estudante. Como afirma NOGUEIRA (2001, p. 29) a “falta de 

integração do aprendiz com o objeto de conhecimento e com os demais alunos ainda 

parece ser o grande dilema dentro da sala de aula”.  

Na categoria Educação Especial podem inscrever-se trabalhos que contam com a 

participação de alunos que apresentam NEEs e que freqüentam instituições de ensino 

especializadas. Na pesquisa realizada partiu-se da hipótese de que a participação de 

alunos com NEEs em todo processo que vai desde a elaboração, passando pelo 

desenvolvimento até a apresentação, realizada por eles, de projetos nas Feiras de 

Matemática contribuiu significativamente para sua aprendizagem matemática e 

integração social, contribuindo, desta forma, com a inclusão escolar destes alunos. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi compreender como se deu todo o processo 

até a apresentação do trabalho nas Feiras para verificar se favoreceu a socialização e a 

aprendizagem matemática de alunos com NEEs, nos diferentes contextos freqüentados 

por eles.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Dentro de um sistema mais amplo, que é o da Educação Matemática de alunos 

que apresentem NEEs, e a partir de um contexto determinado, que são os de 

desenvolvimento de projetos de pesquisa para as Feiras de Matemática que ocorrem em 

Santa Catarina, focou-se neste estudo os trinta e dois trabalhos inscritos nas Feiras 

Catarinenses de Matemática na categoria Educação Especial entre os anos de 2004 e 

2007. 

Desenvolveu-se então um Estudo de Caso. A abordagem qualitativa desta 

pesquisa justifica-se por buscar compreender um contexto educacional rico, o qual 

apresenta várias possibilidades de análise e desenvolvimento. A pesquisa realizada 

possibilitou compreender o processo e detectar indícios dos fatores que favorecem a 

aprendizagem e a socialização de alunos com NEEs. 
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Primeiramente ocorreu a coleta de documentação referente a estes trabalhos, 

fichas de inscrição, de avaliação nos diferentes níveis das Feiras e resumo nos anais. 

Após, em contato telefônico, verificou-se quais grupos possuíam os documentos 

preservados e facilidade de contato com orientadores e alunos. Apenas dez 

apresentavam estas características. Estes foram visitados e realizou-se uma entrevista 

preliminar para verificação da preservação do relatório do trabalho, de documentos com 

avaliações descritivas sobre os avanços dos alunos, antes, durante e depois do 

desenvolvimento do trabalho, a possibilidade de contato direto com todos os sujeitos 

envolvidos, através de observações, entrevistas e possíveis avaliações sobre o que foi 

tratado no trabalho apresentado na Feira e, finalmente, se os expositores vivenciavam o 

processo de inclusão escolar, ou seja, freqüentavam, além da instituição especializada, 

escolas regulares.  

A partir deste primeiro estudo, vários trabalhos foram descartados por não 

atender os requisitos necessários para efetivação da pesquisa, restando somente seis. 

Dentre estes optou-se por realizar a pesquisa junto a um grupo de três alunos que 

atendia aos requisitos, devido principalmente a amplitude possível para realização do 

estudo e as dificuldades de acesso geográfico, já que todos se localizavam em cidades 

diferentes. Buscou-se, então, compreender se o trabalho desenvolvido e apresentado por 

eles durante as Feiras favoreceram sua inclusão escolar. 

Por ser uma pesquisa de cunho qualitativo, tornou-se imprescindível conhecer e 

entender o contexto em que o fenômeno se desenvolveu, para ocorrer a compreensão e 

interpretação dos dados de forma mais adequada. BARALDI (1999, p. 17) afirma que 

para melhor compreensão do fenômeno, neste tipo de pesquisa, os dados coletados 

devem consistir em “descrições de pessoas, de situações, de acontecimentos ou de 

lugares”.  

Outra característica desta pesquisa é seu caráter retrospectivo, pois grande parte 

dos fatos abordados e dados levantados são oriundos de situações vivenciadas pelos 

sujeitos da pesquisa em anos anteriores. Este “método é usado para estudar questões que 

são orientadas no passado – a situação existiu uma vez e os indivíduos que foram 

participantes dessa situação passada podem ser entrevistados” (ROMBERG, 2007, p. 

114). Esta abordagem torna-se necessária, pois existe a imprevisibilidade da 

continuidade da participação nas Feiras ao longo do ano. Com o estudo retrospectivo foi 

possível selecionar uma unidade que participou de todas as etapas existentes do 

processo. A viabilidade se deu pela existência de vários registros documentais e a 

possibilidade de acesso aos sujeitos envolvidos. 

Com a utilização de vários instrumentos de coleta de dados (observações, 

entrevistas, atividades e análise dos documentos) buscou-se a presença de indícios de 

alguns fatores que contribuem com a inclusão escolar dos alunos com NEEs. O que 

pode revelar a presença destes fatores, e se as Feiras estão contribuindo ou não para esta 

inclusão, não são somente os resultados alcançados no evento, ou seja, as avaliações do 

desempenho durante as Feiras propriamente ditas, mas a compreensão de como ocorreu 

todo o processo, ou seja, a elaboração e desenvolvimento do projeto que resultou no 

trabalho exposto e avaliado durante as Feiras. 

Na coleta e análise de dados buscou-se compreender o contexto dos sujeitos em 

estudo e o processo de elaboração do trabalho; investigar a presença de indícios das 
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relações psicossociais presentes; estudar os avanços apresentados pelos alunos em suas 

avaliações descritivas, tanto na escola especial, quanto nas de ensino regular; e se há a 

utilização do conhecimento matemático trabalhado. Para tanto, este estudo estruturou-se 

em vários momentos. O primeiro, já descrito anteriormente, ocorreu durante a seleção 

da unidade de análise, onde foram coletados vários documentos referentes aos alunos 

com NEE’s e ao desenvolvimento do trabalho apresentado nas Feiras. Já num segundo 

momento estabeleceu-se contato direto com os alunos dentro da sala de aula da escola 

de apoio especializada, turma do SAEDE/DM. Desde este momento ocorreram visitas 

semanais para observação das aulas e aplicação de atividades desenvolvidas pela 

professora de sala. O último momento foi composto por entrevistas realizadas 

individualmente com cada um dos três alunos selecionados, com a professora da sala do 

SAEDE/DM, também orientadora do trabalho, além dos professores das escolas 

regulares, freqüentadas pelos alunos, que trabalhavam a disciplina de Matemática. 

Para análise de todo material coletado utilizou-se a Análise Textual Qualitativa, a 

qual defende diferentes momentos de categorização ou adaptação das categorias, 

permitindo a flexibilização necessária a uma pesquisa classificada como qualitativa. 

Neste método consideram-se as categorias a priori e as categorias emergentes, 

apresentadas por Moraes da seguinte forma: 
As primeiras [categorias a priori] correspondem a construções que o 

pesquisador elabora antes de realizar a análise propriamente dita dos dados. 

Provém das teorias em que fundamenta o trabalho e são obtidas por métodos 

dedutivos. Já as categorias emergentes são construções teóricas que o 

pesquisador elabora a partir das informações do corpus. [...] Nesse modelo o 

pesquisador parte de um conjunto de categorias definido a priori, 

completando-as ou reorganizando-as a partir da análise. (MORAES, 2003, p. 

198) 

Esta metodologia de análise possibilitou modificar as categorias iniciais ao longo 

do estudo, deixando emergirem possíveis variáveis relevantes que não haviam sido 

consideradas, por não ser fechado e permitir que o pesquisador agregue conhecimentos 

que vai adquirindo ao longo do estudo sua escolha foi bastante adequada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As Feiras de Matemática abrem um espaço para desmistificação dos 

conhecimentos matemáticos trabalhados na escola, o qual por muitas vezes possui um 

status artificial. Algumas pesquisas, como a feita por CUSTÓDIO (2007), mostram que 

esta é uma característica freqüente dos conhecimentos escolares. Durante todo processo 

de desenvolvimento do trabalho surgem oportunidades dos estudantes encontrarem 

significados ao que está sendo aprendido no ambiente escolar. Os projetos 

desenvolvidos para as Feiras possuem a característica de trabalhar questões matemáticas 

que possuam alguma relevância científica e/ou social, esta característica, inclusive, é um 

dos critérios utilizados para avaliar os trabalhos. A aplicabilidade dos conhecimentos 

matemáticos, com freqüência, é foco destas investigações feitas pelos 

educandos/pesquisadores. Os conhecimentos matemáticos, muitas vezes, vistos como 

algo inatingível passam, então, a ser para estes alunos aplicáveis a situações reais e 

relevantes.  
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O processo como um todo, não só o momento da exposição, é que pode trazer 

resultados de várias ordens para estes alunos, como: oportunidades de aprendizagem, 

socialização, reconhecimento, valorização pessoal, autonomia, entre outros. Isto 

contribui para uma formação integral de todos envolvidos, como pretendem os PCNs, 

onde coloca como objetivos da educação escolar o desenvolvimento de “capacidades de 

ordem cognitiva, física, afetiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e 

estética, apontando dessa forma uma formação ampla” (BRASIL, 1997, p. 47). 

Objetivos como estes, de oportunidades de formação integral para todos, são também 

proclamados em todos documentos, nacionais e internacionais, que tratam dos preceitos 

da Educação Inclusiva. 

Historicamente, o grupo de pessoas com NEEs enfrenta muitas barreiras para se 

inserirem nos mais variados círculos sociais, sejam econômicos, políticos, educacionais, 

entre tantos outros. A legislação brasileira atual obriga as escolas regulares a receberem 

as matrículas de todas as crianças e adolescentes, inclusive aquelas que apresentarem 

tais necessidades, mas muitas destas escolas somente estão proporcionando o ingresso, 

sem ocorrer os ajustes curriculares necessários para garantir a socialização, permanência 

e aprendizagem destes alunos, ou seja, a inclusão escolar. 
O fato de estar imerso em um dado meio físico, social, cultural não assegura 

ao sujeito em desenvolvimento os avanços de que necessita para que evolua 

autonomamente, do ponto de vista intelectual, social, físico e afetivo. [...] 

precisa de um tempo relativamente longo e de um intermediário que lhe 

ensine, que lhe mostre o que existe para ser aprendido, que o provoque no 

sentido de ir mais a fundo no que já sabe, que o desperte para situações e 

fatos mais distantes de sua realidade, que o questione e o faça decidir, optar e 

defender pontos de vista, que desequilibre o seu pensamento e revele a sua 

capacidade criadora e inquisitiva.  (MANTOAN, 2001, p. 61). 

Desta forma torna-se importante a busca por programas educacionais que 

consigam atingi-los satisfatoriamente, tanto em relação à aprendizagem quanto à 

socialização. Estes programas devem levar em consideração suas necessidades e 

potencialidades, além de estarem abertos às mudanças que permitirão a efetivação da 

inclusão, buscando, para isso, parcerias com as instituições especializadas. Isto significa 

que o professor da escola regular deve encontrar apoio nos professores especializados e 

nos recursos existentes, para que a sua atuação consiga atingir satisfatoriamente seus 

alunos. 

Como defendido por MANTOAN e vários outros estudiosos da área, o meio, as 

relações, os estímulos, as oportunidades, os afetos são muito importantes para a 

aprendizagem de qualquer indivíduo, ressaltando-se que 
A especificidade do sujeito que aprende não se restringe ao aspecto 

psicológico da aprendizagem, entendido como processos de funcionamento 

mental, mas tem que ver com valores, interesses, experiências, cultura, 

escolhas, rejeições, fins que encaminham internamente as suas ações físicas 

e/ou mentais, motivando-o a conhecer, a tomar consciência de si mesmo e de 

seu entorno. (MANTOAN, 2001, p. 61) 

Para alunos que apresentam algum déficit intelectual, como os sujeitos deste 

estudo, estes outros fatores apontados pela autora também influenciam em sua 

aprendizagem. Percebe-se, portanto, que para terem chances reais de inclusão escolar, 
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com acesso aos conhecimentos e a aceitação social, o contexto educacional, em todos 

seus aspectos, precisa ser repensado. As relações interpessoais, a organização do meio, 

as técnicas de ensino adotadas e as formas de estímulo devem ser muito bem pensadas, 

principalmente quando estão presentes no grupo alunos com déficit intelectual. 

Neste estudo foi possível constatar que, após os sujeitos estudados terem 

participado de todo o processo que culmina em um trabalho apresentado nas Feiras de 

Matemática, dentro da instituição especializada, emergiram alguns fatores que 

favorecem a inclusão. Ocorreram algumas mudanças no seu interesse (motivação) e nas 

relações afetivo/sociais dentro das salas de aula regulares. No entanto, os professores 

das escolas regulares revelaram não terem explorado o que havia sido desenvolvido por 

estes alunos na outra instituição. Desta forma, não se sabe claramente se esta 

experiência dos alunos chegou a contribuir efetivamente com sua aprendizagem dos 

conhecimentos matemáticos nas escolas regulares. A falta de integração, entre os 

ambientes escolares freqüentados, fica clara durante este estudo, neles desenvolvem-se 

trabalhos independentes e desvinculados, o que não beneficia a inclusão escolar. 

De qualquer forma, a visão dos alunos é que passaram a ter maior domínio da 

Matemática após participarem das Feiras e passaram a se interessar ais pela Matemática 

na escola regular. 

Percebe-se, nos dados coletados, que participar das Feiras de Matemática e de 

todo o processo em estudo contribuiu positivamente no interesse e participação dos 

alunos nas atividades ligadas à Matemática em todos os ambientes escolares estudados, 

mas com intensidades diferentes em cada contexto e para cada aluno. Na escola 

especial, onde objetiva-se, além da aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento 

afetivo/social dos alunos, estas mudanças foram mais evidentes, já na escola regular 

faltou a exploração dos momentos de êxito nas Feiras vivenciados por estes alunos. De 

qualquer forma, houve avanços de suas habilidades em ambos os contextos, dentro das 

possibilidades de cada um. 

Portanto, o avanço das habilidades, tanto sociais como dos conhecimentos 

matemáticos destes alunos, depois de alcançarem destaque nas Feiras, dão indicativos 

de terem contribuído para uma maior aceitação e valorização no ambiente da escola 

regular, oportunizando que outras experiências e relações interpessoais fossem 

vivenciadas. Estas novas oportunidades, sim, podem contribuir com sua inclusão 

escolar, desde que haja os ajustes necessários para que suas potencialidades sejam 

valorizadas e suas necessidades respeitadas. 

Os resultados alcançados no presente trabalho buscam contribuir com o 

movimento pela inclusão escolar de alunos que apresentam déficit intelectual, 

principalmente no que tange o ensino da Matemática que ocorre dentro das salas de 

aula. O movimento pela Educação Inclusiva defende a importância de dar condições de 

acesso e permanência com qualidade na escola, o que significa criar meios de promoção 

e valorização dos alunos que estiverem em condições desfavoráveis, com risco de 

exclusão. Para que as escolas se tornem realmente inclusivas, todos os segmentos que a 

compõem devem se comprometer com esta transformação, deve haver uma reavaliação 

de todo currículo escolar, desde a organização da escola até as relações entre os sujeitos 

envolvidos. Como já foi apontado na Declaração de Salamanca:  
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O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças 

deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem responder às diversas 

necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos 

diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a 

todos através de currículo apropriado, modificações organizacionais, 

estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com a comunidade”. 

(UNESCO, 1994, p. 61). 

Estas mudanças podem ocorrer de várias maneiras, mas o foco deste estudo são 

mudanças que já vem ocorrendo em centenas de salas de aulas catarinenses, através do 

desenvolvimento de trabalhos para as Feiras de Matemática e como tem sido a 

participação dos alunos com déficit intelectual. Este tipo de trabalho pedagógico, 

através de projetos de pesquisa Matemática, parece favorecer a aprendizagem dos 

alunos com NEEs. As Feiras de Matemática abrem um espaço para desmistificação dos 

conhecimentos matemáticos trabalhados na escola, o qual por muitas vezes possui um 

status artificial. Durante todo processo de desenvolvimento do trabalho surgem 

oportunidades dos estudantes encontrarem significados no que está sendo aprendido no 

ambiente escolar.  

Estes ambientes de trabalho cooperativo e ativo dos alunos com déficit 

intelectual, como o analisado neste estudo, parece favorecer o surgimento de situações 

em que há o desencadeamento dos processos motivacionais e afetivo/sociais, e, 

consequentemente os cognitivos que auxiliam na aprendizagem. Isto se deve às 

interações sociais que se estabelecem, o que, segundo vários estudos já mencionados ao 

longo do trabalho, comprovadamente favorece o desenvolvimento dos alunos, 

principalmente dos que apresentam NEEs. 

 

CONCLUSÕES 
 

A partir dos dados coletados e das conclusões a que se chegou na pesquisa 

realizada é possível perceber que as Feiras de Matemática podem dar significativa 

contribuição para que os alunos com NEEs tenham reais chances de inclusão escolar, 

alcançando interação social e aquisição de conhecimentos. O movimento de Feiras que 

acontece em Santa Catarina incentiva vários professores a repensar suas práticas 

pedagógicas e sair da posição tradicional de expositor de conhecimentos, passando a 

orientador de alunos pesquisadores, que trabalhem cooperativamente. Este estudo 

mostra que é possível desenvolver trabalhos em Matemática que envolvam 

satisfatoriamente todos os alunos, não importando as dificuldades que apresentem. 

 Os resultados encontrados apontam a necessidade de mudanças na estrutura 

organizacional das escolas regulares e na postura dos professores de sala, adequando-as 

às propostas inclusivas. Há a necessidade de desenvolver uma maior interação entre 

escolas regulares e as instituição de apoio especializado, para que, na prática, todos os 

alunos sejam atingidos durante o processo de ensino e aprendizagem. A escola regular, 

nesta conjuntura, deve assumir seu papel, que é o de dar acesso a reais chances de 

aprendizagem aos alunos com NEEs, não deixando mais esta responsabilidade a cargo 

das instituições de apoio especializado, as quais devem dar apoio para que estes alunos 

sejam incluídos nas escolas regulares. Como já apresentado anteriormente, inclusão 
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escolar significa alcançar interação social e aprendizagens dentro da escola regular e em 

classes regulares.  
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RESUMO: As Feiras de Matemática sempre tiveram seus objetivos relacionados com o ensino e a 

aprendizagem da Matemática nas salas de aula. Um trabalho bem planejado reflete em uma boa execução, 

assim como os registros do dia a dia são extremamente necessários para a avaliação das atividades, do 

desempenho dos alunos e para a confecção de um relatório bem estruturado. Uma das grandes dúvidas 

dos professores é saber como estruturar e desenvolver trabalhos para levar para uma Feira de Matemática. 

O presente artigo visa discutir o desenvolvimento de trabalhos, analisar os passos do projeto ao relatório, 

discutindo a importância de cada um deles, assim como apresentar uma experiência bem sucedida e 

apresentada em Feiras de Matemática. Após a apresentação das etapas são apresentadas as modalidades 

de inscrição de um trabalho e discutidos os critérios de avaliação dos trabalhos, critérios estes que podem 

servir de norteadores do trabalho em sala de aula. Conclui definindo as Feiras de Matemática como um 

espaço de formação para alunos e professores e reforçando a importância do registro de todas as etapas de 

desenvolvimento do projeto. 

Palavras-chave: orientação, trabalhos diferenciados, aprendizagem matemática. 

 

 

ABSTRACT: The Math Fairs have always had goals related to the teaching and learning of 

mathematics in the classroom. A well planned work reflects in a good accomplishment as well as daily 

registries are extremely necessary for evaluating the activities of student performance and for making a 

well structured report. One of the big questions of teachers is how to structure and develop work to take 

to a Math Fair. This paper discusses the development of work; it analyzes the steps of the project report, 

discussing the importance of each, as well as provides a successful experience that was presented in 

Mathematics Fairs. After the presentation of the steps there are showed modalities for registration of a 

work and discussed the criteria for evaluation of the work, these criteria can (and should) serve as guiding 

of the work in the classroom. The paper ends commenting on the importance of mathematics fairs to the 

Trade Educational System of Santa Catarina and justifies the importance of a well-structured presentation 

of works, specifically. 

Keywords: guidance, differentiated work, learning math. 
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Durante centenas de anos a educação desenvolveu-se de forma tradicional onde 

a criança, quando tinha acesso a escola, tinha que permanecer na mesma durante várias 

horas sentada, apenas “recebendo” uma série de conteúdos que não lhe faziam sentido 

algum, pois os mesmos não estavam relacionados com o seu dia a dia, com seus 

conhecimentos fora da escola. A didática não lhes oferecia possibilidade de interação 

alguma, de forma que o aluno tinha que memorizar o que estava sendo ensinado, 

mesmo sem o compreender. 

O ensino da Matemática era puramente livresco e baseado na memorização de 

fórmulas, com raras inserções na resolução de problemas. 

Aos poucos, estudiosos começaram a observar que o processo de ensino não era 

tão simples e que a mente da criança não era apenas um depósito onde de inseriam 

vários conteúdos e a aprendizagem acontecia, ou seja, começaram a verificar que esta 

não era a melhor forma de se ensinar, de modo que foram buscar alternativas para 

facilitar este tão complexo processo. 

Por volta de 1920 começou a surgir, no Brasil, a Escola Nova, que segundo 

GOMES (2011) tinha como princípios desenvolver o ensino de forma que a 

centralidade do aluno se dava no processo de desenvolvimento educacional, respeitando 

as suas características e necessidades. Desta forma o ensino mudava de foco, passando 

do professor para o aluno.  

 
A escola renovada centrada na criança valorizava sobremaneira os 

conhecimentos advindos da psicologia experimental, levando em 

grande consideração suas contribuições para a compreensão 

“científica” do ser humano em sua individualidade. (GOMES, 2011, 

p. 314) 

 

Na década de 1960, segundo professor Lafayette de Moraes (GARNICA, 2008), 

a corrida espacial envolvia os Estados Unidos (ocidente) e a União Soviética (leste 

europeu). O lançamento do primeiro Sputnik, lançado pela União Soviética, mostrando 

que este país estava à frente dos Estados Unidos nas pesquisas nesta área gerou um 

impacto direto na educação ocidental. Depois de muitos estudos verificou-se que era 

preciso dar mais ênfase no ensino das matérias científicas, por assim dizer, a 

Matemática. Era preciso também mudar o enfoque do que era ensinado: Aritmética, 

Álgebra, Geometria, Trigonometria e passar a dar ênfase às estruturas. Era a chamada 

Matemática Moderna. 

No Brasil, a chamada Matemática Moderna foi aplicada inicialmente no ensino 

secundário, mas em pouco tempo passou também a fazer parte do currículo das séries 

iniciais. Partia-se da crença de que as crianças deveriam aprender técnicas, regras, 

algoritmos. Assim o ensino voltou a ter preocupações excessivas com a teoria, com as 

abstrações, esquecendo-se da prática. “Os alunos deveriam repetir o mesmo algoritmo 

várias vezes até „decorá-lo‟‟ sem a preocupação com os fundamentos e as justificativas” 

(SCHMITT, 2009, p. 15). 

O fracasso da Matemática Moderna nas escolas fez com que vários estudiosos se 

reunissem para estudar mais profundamente o ensino da Matemática. Começaram a 

surgir os primeiros movimentos da Educação Matemática. Este movimento começou 
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unir mais e mais educadores matemáticos e a estudar várias formas alternativas de 

ensino desta ciência. Estudos sobre o uso de: Resolução de Problemas, Etnomatemática, 

Modelagem Matemática, Jogos, Projetos Interdisciplinares e História da Matemática 

ganharam força e começaram a se concretizar nas salas de aula com excelentes 

resultados. 

Seguindo as ideias do “Movimento de Educação Matemática”, o Programa Rede 

de Feiras de Matemática, foi criado, inicialmente, em Santa Catarina em 1985, com o 

projeto de extensão do Laboratório de Matemática da Universidade Regional de 

Blumenau e tinha como objetivos: 

 
Despertar, nos alunos, maior interesse pela aprendizagem da 

Matemática; Proporcionar maior integração da Matemática com as 

demais disciplinas; Promover intercâmbios de experiências 

pedagógicas e contribuir para a inovação de metodologias; 

Transformar a Matemática em ciência descoberta pelo aluno, ao invés 

de ser imposta pelo professor; Expor material instrucional para o 

ensino da Matemática à comunidade educacional; Implementar o 

desenvolvimento de atividades necessárias à confecção e à utilização 

de material instrucional; Tornar claros tanto o alcance quanto as 

limitações do chamado “material instrucional”; Chamar a atenção para 

a necessidade, cada vez maior, de integração vertical e horizontal do 

ensino de Matemática; Promover a divulgação e a popularização dos 

conhecimentos matemáticos, Socializando os resultados das pesquisas 

nessa área. (ZERMIANI, 2003, p. 43) 

 

Nestes vinte e oito anos de existência este evento cresceu ganhou força e se 

consolidou na Educação Matemática de Santa Catarina. Alguns objetivos mudaram para 

adequação ao atual momento educacional, mas é possível afirmar que as Feiras de 

Matemática se tornaram um marco do sistema educacional estadual e, começando a se 

expandir para todo o Brasil. 

Diante da importância deste evento para o sistema educacional de Santa 

Catarina,  deve ser  analisado a razão de ser das Feiras, a aprendizagem matemática nas 

escolas. Levando em consideração alguns questionamentos: como desenvolver um 

trabalho em sala de aula e, ao mesmo tempo organizar os dados obtidos para apresentar 

em uma Feira de Matemática; como deve ser construído um projeto; qual a postura do 

professor; que dados são relevantes para serem descritos.   

Desta forma, este artigo tem como objetivo discutir o desenvolvimento de 

trabalhos, analisar os passos do projeto ao relatório discutindo a importância de cada um 

deles e apresentar uma experiência nas Feiras de Matemática.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizou-se um trabalho que foi exposto em Feiras de Matemática, sendo 

analisada e discutida cada etapa.  

Quando se pensa em desenvolver um projeto em sala de aula deve-se  pensar que 

o objetivo principal deve ser a aprendizagem dos alunos. O projeto deve ser um 
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mecanismo para que, por meio da metodologia escolhida, os alunos aprendam de uma 

forma mais simplificada os conceitos e propriedades trabalhados. A apresentação do 

mesmo na Feira de Matemática deve ser uma consequência. Se o projeto foi bem 

sucedido, as crianças se envolveram e aprenderam e o trabalho foi satisfatório é um bom 

motivo para  inscrevê-lo na Feira de Matemática  

Tendo isto claro, a primeira etapa é escolher o tema gerador. Esta etapa deve ser 

feita, de preferência, pela professora em conjunto com os alunos. Quanto maior for o 

envolvimento dos alunos, desde as primeiras etapas do trabalho, mais comprometidos 

eles estarão com o mesmo. Por outro lado, lembre-se que, quem conhece os conteúdos 

que devem ser abordados naquele ano escolar é você, professor, por isso é preciso 

analisar as possibilidades do tema escolhido, para que ele possa ter o melhor 

aproveitamento possível ou até, se necessário, conversar com a turma e sugerir mudança 

do tema. 

O tema do trabalho analisado “As Festas Catarinenses que valorizam a Cultura 

Local”, começou a ser discutido no início do ano, quando cada aluno deveria se 

apresentar, buscando conhecer as origens de seus sobrenomes, desta forma, verificou-se 

que havia na sala de aula diferentes sobrenomes, oriundos de diversas etnias. Os alunos 

se mostraram interessados em conhecer a história da imigração no Brasil. 

Com a escolha do tema gerador o próximo passo é como já foi mencionado 

acima, analisar as potencialidades do mesmo, verificar o que é possível trabalhar. Por 

meio deste tema pôde-se explorar os conteúdos matemáticos e de várias outras 

disciplinas, isto se torna um pouco mais fácil nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

uma vez que apenas um professor trabalha quase todas as disciplinas.  

A seleção de conteúdo do projeto em questão foi realizada a partir da observação 

dos conteúdos curriculares previstos para a série destinada. Assim, verificou-se a 

possibilidade da interdisciplinaridade do tema em diversas áreas do conhecimento. 

O projeto desenvolvido tinha como objetivo valorizar e respeitar as várias etnias 

entre os alunos e ocorreu durante todo o ano letivo, sendo selecionados os conteúdos de 

várias áreas do conhecimento. Em ciências, os pratos típicos regionais foram 

relacionados aos seus valores nutricionais. Em geografia, estudaram-se as microrregiões 

de Santa Catarina e seus colonizadores. Em história, as correntes migratórias do Brasil. 

Em português, textos de vários gêneros: cartas, propagandas, poesias. Por fim, em 

matemática foram explorados conteúdos de geometria (observações das casas antigas 

verificando a simetria delas), estatística (construção de tabelas e gráficos), potenciação, 

jogo da môra, linha do tempo, conceitos de século, década e ano.  

Selecionados os conteúdos a serem explorados cabe ao professor, juntamente 

com os alunos, dependendo da idade dos mesmos, elaborar um plano de trabalho, ou 

seja, programar quais serão as atividades a serem realizadas e a forma como elas 

acontecerão. Desta programação depende o bom desenvolvimento do trabalho e o seu 

sucesso. Todos estes dados devem ser colocados no papel, formando o projeto 

propriamente dito. É importante ter tudo por escrito, inclusive um cronograma básico, 

para ir acompanhando durante as atividades. O desenvolvimento de um projeto deste 

tipo requer uma mudança na postura do professor em sala de aula uma vez que ele, em 

determinados momentos apenas orientará os trabalhos, deixando que os alunos o 

executem e cheguem às conclusões desejadas. 
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É claro que o tema, do trabalho que estamos tomando como exemplo, não foi 

trabalhado em todas as aulas no decorrer do ano letivo, afinal temos que garantir os 

conteúdos previstos para a série, para não prejudicar os alunos. Também, falar sobre o 

mesmo tema torna-se cansativo e os alunos acabam perdendo o entusiasmo. Para voltar 

ao tema, a motivação foi garantida a partir de uma atividade relacionada com o mesmo. 

O fato da comunidade escolar apoiar o desenvolvimento do trabalho foi muito 

importante, ao longo do projeto, tivemos pais e avôs participando juntos.  

É interessante, principalmente os professores que estão iniciando, fazer, tanto o 

professor quanto os alunos um “diário de classe”. Um caderno onde serão anotadas as 

atividades desenvolvidas e as observações de cada um. O professor anotará o 

comportamento dos alunos, observações sobre aprendizagem, situações inesperadas que 

ocorreram. Aos alunos cabe anotar quais foram atividades desenvolvidas, o que 

acharam das mesmas e o que aprenderam através delas. O orientador possui também o 

compromisso de questionar e, por isso cabe a ele, segundo Silva e Tomelin (2008) “ler, 

discutir e, quando necessário, corrigir as anotações realizadas, propondo novas idéias e 

apresentando diferentes caminhos para melhorar e dar continuidade ao trabalho”. (p. 22-

23) Estas anotações auxiliarão no momento da construção do relatório final. 

Todas as atividades relacionadas ao trabalho exemplo foram organizadas em 

portfólio, ressaltando que cada aluno construiu o seu. Esse fato contribuiu muito para a 

construção do relatório final.  

Desenvolvido o projeto em sala de aula chega o momento de construir o 

relatório. É importante que o projeto tenha resumo, palavras-chaves, introdução, 

desenvolvimento, conclusão e anexos. 

Acredita-se que estas são as principais etapas para o desenvolvimento de um 

projeto em sala de aula, mesmo que não se pretenda inscrevê-lo em uma Feira de 

Matemática. A criatividade na escolha do tema, o envolvimento dos alunos, a busca 

pelos conteúdos possíveis de serem explorados, a programação (projeto), a metodologia 

bem definida, o registro (importante para avaliação das atividades, da aprendizagem e 

para a confecção do relatório final) e o relatório final para registrar definitivamente tudo 

o que aconteceu, são etapas importantíssimas para o sucesso do trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Trabalhos que seguem as etapas descritas acima, ou seja: escolha de um tema 

gerador que seja motivador para os alunos; análise minuciosa da potencialidade do 

tema, buscando explorar todos os conceitos matemáticos possíveis, além de, se possível, 

integrar as mais variadas disciplinas; busca de formas criativas e diversificadas de 

explorar o tema e os conteúdos a serem estudados, procurando envolver os alunos; 

escrita de um “diário de classe”, registrando todos os acontecimentos relevantes para 

uma análise futura do desenvolvimento da atividade e, por fim; construção de um 

relatório minucioso, apresentando detalhadamente o desenvolvimento do projeto, as 

avaliações e conclusões obtidas; têm uma grande possibilidade de serem aceitos para 

serem apresentados em uma Feira de Matemática. 
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Se o objetivo for apresentar o trabalho na Feira de Matemática é importante 

saber sob quais os critérios ele será avaliado. Neste momento vamos discutir a questão 

da avaliação dos trabalhos nas Feiras de Matemática.  

Um trabalho de sala de aula, para ser inscrito em uma Feira de Matemática deve 

se adequar a uma das três modalidades de inscrição do evento, que são: Matemática 

Aplicada, Matemática Pura ou Materiais e/ou Jogos Didáticos.  

Durante a Feira os alunos devem expor os trabalhos e por isso é importante a 

participação ativa dos mesmos no desenvolvimento, pois todos devem conhecer e saber 

explicar todo o trabalho, e não apenas uma parte dela (como algumas vezes isso 

acontece). Isto se faz necessário, pois se em determinados momentos um dos alunos 

pode precisar sair do estande a apresentação não ficará prejudicada. 

Outra questão importante e que muitos professores não têm conhecimento 

aprofundado é a avaliação. Com base em que critérios são avaliados os trabalhos. 

Existem quatro critérios básicos em que trabalhos são analisados, independente da 

modalidade em que estão inscritos:
1
 

1 – Comunicação oral e escrita do trabalho. Analisa a clareza do apresentador no 

momento da explicação, se a linguagem utilizada é adequada e se os alunos são 

objetivos e sucintos. 

2 – Conteúdo Matemático. É importante que os alunos mostrem o que aprenderam, 

que realmente têm domínio do conteúdo matemático desenvolvido no trabalho. 

3 – Qualidade Científica. O relatório apresentando todo trabalho desenvolvido deve 

estar presente no estande de apresentação do mesmo. A apresentação do mesmo é 

importante, pois são avaliados a sua organização, sistematização, metodologia e 

conceitos científicos aplicados. Além do relatório, a disposição dos elementos no 

estande é levado em consideração. Mais do que enfeites, é preciso apresentar no mesmo 

os elementos importantes do trabalho: Título, apresentadores, objetivo, metodologia, 

conteúdos matemáticos trabalhados, principais conclusões. A organização dos alunos 

durante a exposição também é muito importante. É preciso que eles estejam organizados 

durante a mesma para que um não atrapalhe o outro, assim como que todos estejam 

preparados para responder as perguntas. 

4 – Relevância Científico-Social. Analisa a importância do trabalho no 

desenvolvimento do pensamento, do raciocínio (indutivo e dedutivo), tendo como 

finalidade a formação lógico-intelectual-ética dos cidadãos. 

5- Ênfase dada ao conteúdo matemático. Este critério é analisado de duas formas, 

uma geral e outra de acordo com a modalidade em que o trabalho está inscrito. 

a) Análise Geral: analisa a clareza e a objetividade com que os alunos expõem os 

conceitos científicos essenciais. 

b) Análise específica de cada modalidade: 

b1) Matemática Aplicada: analisa também a aplicabilidade do modelo 

matemático e/ou nível de inter-relação proposto. 

b2) Matemática Pura: verifica se as operações e propriedades matemáticas 

empregadas estão de acordo com o trabalho apresentado. 

                                                           
1
 Informações obtidas do Laboratório de Matemática da FURB. 
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b3) Materiais e/ou Jogos Didáticos: observa a aplicabilidade dos materiais e/ou 

jogos utilizados e apresentados. Se o potencial dos mesmos foi realmente 

explorados e se eles realmente são capazes de explorar todos os conceitos 

e propriedades apresentados. 

Acredita-se ser de extrema importância o professor conhecer estes critérios no 

momento da confecção do projeto, pois eles podem norteá-los no desenvolvimento do 

trabalho, pois mais do que simples avaliação do evento Feira de Matemática, eles 

podem servir como avaliação do dia a dia na sala de aula, auxiliando no aprimoramento 

das atividades em questão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando as Feiras de Matemática foram criadas elas tinham entre seus objetivos 

a intenção de “promover intercâmbios de experiências pedagógicas e contribuir para a 

inovação de metodologias”. Hoje, 29 anos depois, este evento está consolidado no 

sistema de educacional catarinense e tornou-se um momento de formação.  

Além de todo o conhecimento desenvolvido pelo desenvolvimento do projeto, os 

alunos que visitam os trabalhos apresentados neste evento, têm a possibilidade de 

verificar conteúdos matemáticos, muitas vezes já estudados por eles, aplicados em 

outros contextos podendo assim ampliar e aprofundar seu conhecimento. Os alunos 

expositores também aprimoram a sua espontaneidade e a comunicabilidade, além de 

refletirem sobre tudo o que estudaram pois precisam entender detalhadamente para 

transmitir aos visitantes. 

Os professores, ao visitar outros trabalhos, conhecem novas formas de abordar 

conteúdos matemáticos o que pode lhe auxiliar na criação de novos projetos de ensino. 

Isto reforça o que foi mencionado durante todo artigo, sobre a importância de se 

registrar tudo o que acontece no dia a dia da sala de aula, pois este material pode 

auxiliar muitos outros professores na sua tarefa de ensinar. 
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RESUMO: O processo educacional deve ser capaz de instrumentalizar o aluno para a leitura crítica do 

mundo em que vive, para tornar a escola democrática, ou seja, aquela que leva o aluno a contribuir para 

transformar a realidade, inserido nas atividades, pensar e planejar mudanças necessárias, acreditar e 

colocar em prática ações construtivas. A pesquisa, fundamentada no senso comum, acontece porque os 

trabalhos escolares de rotina, na maioria das vezes, requerem apenas uma revisão bibliográfica sem 

exigência de conclusões mais aprofundadas sobre um determinado assunto. A partir da matemática 

aplicada objetivou-se utilizar a matemática pura trabalhando com a trigonometria em triângulos para 

oportunizar reflexões sobre orientações, escritas e publicações de trabalhos na modalidade 

“MATEMÁTICA PURA”. A trigonometria tem como objeto de estudo as medidas do triângulo e teve na 

sua origem o estudo das relações entre as medidas dos lados e dos ângulos. Foram apresentadas duas 

situações problemas aplicados a fim de motivar o estudo da trigonometria como matemática pura. A 

primeira atividade foi de medir a altura de um edifício situado no outro lado da rua tendo em mãos uma 

trena e um teodolito e a segunda atividade foi de medir a altura de um edifício situado no outro lado da 

rua, sem atravessar a rua, tendo em mãos uma trena e um teodolito. Os resultados com os discentes e os 

participantes do minicurso foram surpreendentes, e através dos relatos pode-se observar uma melhor 

compreensão dos conteúdos matemáticos usados e o despertar para a leitura de textos técnicos. A 

dificuldade encontrada foi de diferenciar matemática aplicada e pura, mas os primeiros passos foram 

dados. Os professores de matemática, apesar das dificuldades, devem incentivar a pesquisa de matemática 

pura, com o foco de melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem, sem a necessidade de ser premiado 

nas feiras. Os avaliadores devem rever os conceitos da matemática aplicada e matemática pura, bem como 

o conceito de comunidade e do verdadeiro valor de uma pesquisa voltada para a qualidade no processo de 

ensino aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Iniciação Científica, feiras, trigonometria. 

 

ABSTRACT 

The educational process must be able to equip the student for critical reading of the world you live in, to 

make democratic school, or one that leads the student to contribute to transform reality, inserted in the 

activities, think and plan changes needed , believe and put into practice constructive actions. The 

research, based on common sense, is because the homework routine, in most cases, require only a 

literature review findings without requiring more in-depth on a subject. From the applied mathematics 

aimed to use pure mathematics working with trigonometry in triangles create opportunities for reflection 

on guidelines, written publications and work in a "PURE MATHEMATICS". Trigonometry has as its 

object of study the measurements of the triangle and had its origin in the study of the relationships 

between the measures of sides and angles. There were two situations applied problems in order to 

motivate the study of trigonometry as pure mathematics. The first activity was to measure the height of a 

building across the street with a tape measure in hand and a theodolite and the second activity was to 

measure the height of a building across the street, cross the street without taking into hands a tape 

measure and a theodolite. The results with the students and participants of the short course were amazing, 

and through the reports one can observe a better understanding of mathematical contents and awakening 

used for reading technical texts. The difficulty was to differentiate between pure and applied 

mathematics, but the first steps have been taken. Math teachers, despite the difficulties, should encourage 
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research pure mathematics, with a focus on improving the quality of teaching and learning, without the 

need of being awarded the fairs. Evaluators should review the concepts of applied mathematics and pure 

mathematics, as well as the concept of community and the true value of a research focused on quality 

teaching and learning process.  

 

keywords: Scientific Initiation, fairs, trigonometry. 

 

 

INTRODUÇÃO 

No Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, a Iniciação Científica (IC) 

é apresentada como disciplina da matriz curricular, sendo o espaço onde acontecem os 

primeiros contatos dos jovens com a pesquisa em fase inicial. Diferentemente do que 

ocorre no interior das Universidades, a IC inserida no Ensino Médio do IFCatarinense – 

Rio do Sul apresenta-se como alternativa, que oportunizar os alunos a desenvolverem 

competências e aprofundar conhecimentos científicos e tecnológicos (OLIVEIRA et. al., 

2012). 

O processo educacional deve ser capaz de instrumentalizar o aluno para a leitura 

crítica do mundo em que vive, para tornar a escola democrática, ou seja, aquela que leva 

o aluno a contribuir para transformar a realidade, inserido nas atividades, pensar e 

planejar mudanças necessárias, acreditar e colocar em prática ações construtivas. Para 

que o processo se efetiva, é necessário assumir atitudes democráticas e reestruturar os 

procedimentos didáticos e curriculares (OLIVEIRA et. al., 2012). 

Através da pesquisa pode-se chegar à descoberta científica, ou seja, as 

características de um objeto são desvendadas. Através da investigação que se expõem as 

diferenças e semelhanças que compõem a realidade física ou cultural de maneira que a 

condição originária aparece numa totalidade unificada e ricamente articulada 

(OLIVEIRA et. al., 2012). 

A pesquisa caracteriza-se pela assimilação dos fundamentos teórico-

epistemológicos e metodológicos imprescindíveis para a produção do conhecimento 

mais elaborado e sistematizado e só tem validade se pesquisador e objeto pesquisado 

emergirem transformados ao final do processo (OLIVEIRA et. al., 2012). 

Conforme os autores (CLEBSCH et. al., 2010), em 2001, em função da 

repercussão que a IC estava ganhando junto aos professores da antiga Escola 

Agrotécnica Federal de Rio do Sul, atualmente Câmpus Rio do Sul do IFCatarinense, e 

projeção da instituição na comunidade externa, o Projeto de Iniciação Cientifica (PIC) 

passou a fazer parte da matriz curricular dos cursos técnicos de nível médio de 

agropecuária e agroecologia, oferecidos pela instituição. A disciplina Iniciação 

Científica (IC) foi agrupada na parte diversificada, nos três primeiros semestres do 

Ensino Médio, onde os alunos realizam projeto de pesquisa sobre assunto de interesse e 

recebem orientações de um professor orientador. Os alunos são estimulados a socializar 

os resultados das pesquisas na FETEC - Feira de Conhecimento Tecnológico e 

Científico que ampliou a abrangência do PIC, envolvendo projetos de pesquisa de todas 

as áreas incluindo ou não a matemática.  

O arranjo da disciplina de IC é estabelecido no primeiro semestre com os alunos 

aprendendo uma noção geral sobre a história da ciência para desmistificar a 
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inacessibilidade, fazendo experimentos simples ligando o saber com a realidade 

problematizada, procurando relacionar o mundo concreto e abstrações teóricas. No 

primeiro semestre os estudantes são incentivados a pensar sobre um tema de seu 

interesse e escrever um projeto de pesquisa, iniciando dessa forma a sua caminhada 

cientifica. No segundo semestre incentiva-se o desenvolvimento da explicitação das 

metodologias a serem usadas na execução dos seus projetos e escreverem o relatório 

parcial. No terceiro semestre os projetos são terminados e os resultados das pesquisas 

são arranjados na forma de relatório final e apresentado na FETEC (CLEBSCH et. al., 

2010). 

 Outra possibilidade da iniciação científica presente em diversas outras 

instituições de ensino, pública ou privada, é a pesquisa desenvolvida em paralelo com as 

aulas, não se tratando de uma disciplina da matriz curricular. Neste caso, tem-se o 

professor orientando pesquisa durante as aulas com a turma ou grupos de alunos 

caracterizando atividade extra classe. Nas duas situações, ou seja, a iniciação cientifica 

como parte da matriz curricular ou atividade extra classe, o aluno precisa sentir-se 

motivado para a busca de conhecimento. 

Segundo OLIVEIRA e DALLMANN, (2004) o processo de orientação está 

caracterizado no envolvimento dos alunos na aprendizagem e pesquisa, com objetivo de 

construir e reconstruir conceitos. No processo de orientação, o professor deve ser o 

mediador, facilitador e questionador, ou seja, o alvo deve ser sempre a orientação para a 

produção do conhecimento, pesquisa, autonomia e cooperação e não, exclusivamente 

para participar da feira. O professor deve ser um pesquisador e no processo de 

orientação precisa envolver seus alunos, instigando seus orientados a buscar materiais 

que fundamentem o tema escolhido. Segundo OLIVEIRA e DALLMANN (2004) as 

feiras aparecem aqui como motivadoras para o trabalho de pesquisa e não simplesmente 

como uma forma de competição entre trabalhos. O que se espera ser observado nas 

feiras é a qualidade do trabalho pedagógico, em educação matemática, realizado nas 

escolas. 

A visão distorcida de pesquisa, fundamentada no senso comum, acontece porque 

os trabalhos escolares de rotina, na maioria das vezes, requerem apenas uma revisão 

bibliográfica sem exigência de conclusões mais aprofundadas sobre um determinado 

assunto. Devido a esse motivo, professor e aluno precisam ter noções básicas de 

metodologia de pesquisa. Além disso, a forma de desenvolvimento de um trabalho, em 

classe ou extraclasse, não deve interferir nas responsabilidades assumidas entre aluno e 

professor no processo de ensino aprendizagem. Ao realizar a pesquisa que deverá ser 

apresentada em uma feira, tanto o orientador quanto orientado precisa assumir o seu 

papel para garantir que a aprendizagem se concretize. Um dos fatores que interfere no 

processo de orientação nos trabalhos, realizados ou não em classe, são os 

encaminhamentos das atividades de pesquisa. Os trabalhos realizados “em classe” 

originam-se através da extensão da atividade docente no processo de ensino 

aprendizagem, no qual o aluno realiza um aprofundamento do trabalho realizado em 

classe, sob a orientação do próprio professor que realizou essa atividade. Os trabalhos 

realizados “extraclasse” a temática são originadas da iniciativa dos próprios alunos. 

Percebe-se que não existe uma distância muito evidente entre as duas origens, pois os 
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trabalhos “extraclasse” poderão ter originado do trabalho crítico do professor durante a 

prática docente. (OLIVEIRA e DALLMANN, 2004).  

 De acordo com GAUER (2004), a matemática aplicada e suas inter-relação com 

outras disciplinas diz respeito à aplicação de conteúdos matemáticos que começaram em 

uma situação-problema e, em seguida a exploração e o equacionamento da expressão 

matemática que retorna ao problema inicial para a análise.  

 Surge um problema real, que através de um modelo matemático pode ser 

solucionado auxiliando tomadas de decisões futuras. Utilizando cálculos matemáticos 

para entender o problema em questão sem o compromisso de retornar no final à origem 

para validar o modelo matemático.  

 Um modelo matemático deve ser caracterizado através de sua aplicabilidade 

e/ou apresentar um elevado nível de inter-relação com outras áreas do conhecimento. 

Por outro lado à matemática pura deve enfatizar o desenvolvimento do raciocínio 

hipotético-dedutivo, por meio da elaboração/reelaboração e do aprofundamento de 

conceitos, propriedades, operações, definições matemáticas e/ou apresentam deduções 

de fórmulas matemáticas, relacionando propriedades entre si, sem, no entanto, ter a 

obrigação de voltar ao problema inicial. O que ocorre, na verdade, é uma interação entre 

os próprios conteúdos matemáticos que justificam e reafirmam o processo, 

caracterizando com clareza e objetividade, a origem das definições e dos conceitos 

científicos essenciais, e também as operações e as propriedades matemáticas básicas 

utilizadas. 

 A partir da matemática aplicada objetivou-se utilizar a matemática pura 

trabalhando com a trigonometria em triângulos para oportunizar reflexões sobre 

orientações, escritas e publicações de trabalhos na modalidade “MATEMÁTICA 

PURA”. A trigonometria tem como objeto de estudo as medidas do triângulo e teve na 

sua origem o estudo das relações entre as medidas dos lados e dos ângulos. 

Para SMOLE e DINIZ (2003, p. 266), em uma tarde quente de verão, os raios de 

sol formavam com o chão um ângulo α que percebeu ser de 30º. Ao medir as sombras 

de objetos, árvores, postes, casas, pessoas e animais, constatou-se serem proporcionais 

as suas respectivas alturas, isto é, a razão entre a altura e a sombra é constante, ou seja, 
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. A constante é motivo de indagações, por exemplo, supondo que a 

sombra do poste tenha 12 metros de comprimento. Pode-se determinar através de 

cálculos a altura do poste? Problemas como esse podem ser resolvidos com 

instrumentos geométricos como, esquadro, transferidor e trena. Mas esse processo é 

muito demorado e trabalhoso, e sujeito a imprecisões de desenho e de medidas, a 

trigonometria é o ramo da Matemática que permite realizar esses cálculos com precisão. 

Para entender um pouco a trigonometria deve-se partir de um triângulo retângulo, 

ou seja, qualquer triângulo que possui um ângulo reto. Todo ângulo reto tem medida de 

90º ou 
𝜋

2
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠. O triângulo ABC (∆𝐴𝐵𝐶) abaixo é retângulo no ângulo A. 
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Figura 1. Triângulo retângulo ABC 

 

No triângulo ABC da figura 1, o lado 𝐵𝐶     oposto ao ângulo reto é chamado de 

hipotenusa que é o maior lado do triângulo. O lado 𝐴𝐵     é chamado de cateto oposto em 

relação ao ângulo C e adjacente em relação ao ângulo B. O lado 𝐴𝐶     é chamado cateto 

oposto em relação ao ângulo B e de cateto adjacente em relação ao ângulo C. Quando os 

ângulos não são importantes para cálculos, os lados 𝐴𝐵     e 𝐴𝐶     são chamados 

simplesmente de catetos, ou seja, a medida a = BC é a hipotenusa, e as medidas b = 𝐴𝐶     

e c = 𝐴𝐵     são os catetos. 

O teorema de Pitágoras é o resultado mais conhecido das relações envolvendo o 

triângulo retângulo e pode ser enunciado da seguinte forma: o quadrado construído 

sobre a hipotenusa tem área tem área igual à soma das áreas dos quadrados sobre os 

catetos. Através da definição dada tem-se que 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2. 

Utilizando-se  como a medida de um ângulo agudo em um triângulo retângulo 

pode-se definir as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo 

 da seguinte forma:  

 

𝑠𝑒𝑛𝛼 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎  𝑑𝑜  𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜  𝑜𝑝𝑠𝑡𝑜  𝑎  𝛼

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎  𝑑𝑎  ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
,   𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝑚𝑒𝑑 𝑖𝑑𝑎  𝑑𝑜  𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜  𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑎  𝛼

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎  𝑑𝑎  ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
    e 

 

tg𝛼 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎  𝑑𝑜  𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜  𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑎  𝛼

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎  𝑑𝑜  𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜  𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑎  𝛼
.     






  a adjacente cateto

  a oposto cateto
tg   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram apresentadas duas situações problemas aplicados a fim de motivar o 

estudo da trigonometria como matemática pura. A primeira atividade foi de medir a 

altura de um edifício situado no outro lado da rua tendo em mãos uma trena e um 

teodolito e a segunda atividade foi de medir a altura de um edifício situado no outro 

lado da rua, sem atravessar a rua, tendo em mãos uma trena e um teodolito. 

Foram utilizadas trena que permite executar medidas até 5 metros, teodolitos de 

madeiras construídos sobre uma base simples. Os teodolitos permitiam medidas de 

ângulos na vertical e na horizontal de zero a 90 graus e calculadora científica para 

calcular os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo encontrado. 

Para resolver o primeiro problema, foi fixado um ponto na base do edifício, e 

identificado como ponto A. A partir do ponto A mediu-se a distância, perpendicular ao 

edifício, até outro ponto no lado oposto da rua que foi identificado como ponto B. 
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Utilizando uma cadeira como base para o teodolito, no ponto B, observou-se a 

extremidade do edifício que foi identificado como ponto C. O teodolito foi inclinado, a 

partir de zero grau até visualizar o ponto C e medir o ângulo formado com a horizontal. 

A distância entre o ponto A e B foi conhecida realizando a medição com uma trena. 

Conhecendo o ângulo em B e a distância 𝐴𝐵     é possível calcular, através dos 

conhecimentos trigonométricos, a distância do ponto D, obtido pela reta horizontal que 

passa pelo teodolito e intercepta o edifício até o ponto C, denominada de h1, ou seja, 

𝐶𝐷    = ℎ1  e que somada com a altura da cadeira h2, entre o ponto D e o ponto A, ou seja, 

𝐷𝐴    = ℎ2, obtém-se a altura h do edifício. 

A resolução do segundo problema proposto possui uma dificuldade a mais, pois 

agora não se pode atravessar a rua. Estando na calçada oposta ao edifício, mas em frente 

a ele, a partir de um ponto A fixo no lado da rua, fixa-se um ponto no edifício que é 

identificado como ponto B. A partir do ponto A, fixa-se outro ponto no mesmo lado da 

rua, que é chamado de ponto C. Utilizando a trena para medir a distância 𝐴𝐶    = 𝑚, 

ficaram apenas duas incógnitas desconhecidas, ou seja, as medidas dos lados 𝐴𝐵    = 𝑦 e 

𝐵𝐶    = 𝑎. Usando o ponto C como base para o teodolito, avista-se o ponto B no edifício e 

mede-se o ângulo θ, formado em C. Com o conhecimento das razões trigonométricas é 

possível obter a distância entre os pontos A e B, chamado de y. Conhecendo a medida 

do ponto A até o ponto B, fixa-se o teodolito em A e, repete-se o procedimento do 

adotado para resolver o primeiro problema para calcular a medida da altura do edifício, 

porém levando em consideração a altura da base do teodolito. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para calcular a altura do edifício, a partir da distância x e do ângulo α conhecidos, 

foi utilizada a razão trigonométrica tangente definida por 
αacente a  cateto adj

sto a  αcateto opo
tg α  . 

O cateto oposto a α foi denotado por h1 e o cateto adjacente a α foi denotado por 

x e a partir da razão tangente calcula-se o valor de h1 da seguinte forma 𝑡𝑔𝛼 =
ℎ1

𝑥
 e 

ℎ1 = 𝑥 ∙ 𝑡𝑔 𝛼. 

Para calcular a medida da distância entre o ponto 𝐵′ (ponto de observação do 

teodolito), onde estava fixado o teodolito ao ponto mais alto do edifício denotado por C, 

ou seja, a medida da hipotenusa 𝐵′𝐶      do triângulo retângulo formado tem-se três 

caminhos. O primeiro é através da razão trigonométrica seno, o segundo pela razão 

trigonométrica cosseno e o terceiro aplicando-se o teorema de Pitágoras. 

A medida da hipotenusa foi definida por a e as manipulações matemáticas são 

dadas abaixo. 

Primeiro, utilizando-se a razão trigonométrica seno, definida por: 

𝑠𝑒𝑛 𝛼 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑜 â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝛼

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

𝑠𝑒𝑛 𝛼 =
ℎ1

𝑛
 

Portanto, 𝑛 =
ℎ1

𝑠𝑒𝑛  𝛼
. 

A segunda maneira de calcular a medida da hipotenusa a é utilizando a razão 

trigonométrica cosseno, definida por: 
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𝑐𝑜𝑠 𝛼 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛼

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

𝑐𝑜𝑠 𝛼 =
𝑥

𝑛
 

Logo, 𝑛 =
𝑥

𝑐𝑜𝑠  𝛼
. 

A terceira maneira de calcular a hipotenusa é aplicando o teorema de Pitágoras 

𝑛2 = 𝑥2 + ℎ2, tem-se  𝑛 =  𝑥2 + ℎ2 . 
Considerando o segundo problema proposto, para calcular a altura de um 

edifício, situado no outro lado da rua sem atravessá-la, foi medida a distância entre os 

pontos 𝐴𝐶     e denotado por m, e definindo-se a distância do ponto A ao ponto B por y, 

com a medida do ângulo 𝛽 conhecida em C e utilizando-se a razão tangente calcula-se o 

valor da medida m da seguinte forma:  𝑡𝑔𝛽 =
𝑦

𝑚
 e 𝑦 = 𝑚 ∙ 𝑡𝑔 𝛽. Após determinar o 

valor de y, fixa o teodolito no ponto A e descobre-se o ângulo formado pela horizontal e 

o topo do edifício situado no outro lado da rua.  Admitindo-se que o ângulo encontrado 

é 𝜃, a medida da altura do edifício H, a medida entre os pontos 𝐴𝐵     conhecida y, calcula-

se a medida h que é a distância entre o topo do edifício e a horizontal que passa pela 

base do teodolito, denotada por b. A medida da altura H do edifício é dada pela soma da 

medida da altura da base do teodolito mais a medida h, e é calculado da seguinte forma: 

 𝑡𝑔𝜃 =
ℎ

𝑦
 e ℎ = 𝑦 ∙ 𝑡𝑔 𝜃, como a medida de y é conhecida o valor de h é dado por 

ℎ = 𝑚 ∙ 𝑡𝑔 𝛽 𝑡𝑔 𝜃, porém procura-se o valor de H que é dado por 𝐻 = ℎ + 𝑏, portanto 

a medida da altura do edifício é dada por 𝐻 = 𝑚 ∙ 𝑡𝑔 𝛽 𝑡𝑔 𝜃 + 𝑏. 

De acordo com três depoimentos de acadêmicos que desenvolveram pesquisa de 

iniciação científica em matemática, e que apresentaram seus trabalhos em feiras de 

matemática, afirmam que se beneficiaram das experiências adquiridas, onde os 

trabalhos apresentados nas feiras contribuíram significativamente para o 

desenvolvimento intelectual e para apresentação em público. Segue os depoimentos: 

“Penso que a participação na feira foi muito importante pro meu crescimento. 

Todo o processo da construção do trabalho nos dá uma carga grande de conhecimento. 

O modo como temos que "trabalhar" e agir faz diferença sim na vida acadêmica, e na 

profissional, eu também diria. A interação com as outras pessoas, a busca do 

conhecimento nos outros trabalhos e a forma que temos que transmitir a nossa ideia 

para alcançar o objetivo, nos faz crescer e ter um diferencial lá na frente.” (Thairine 

Hoeltgebaum). 

“Na UFSC está tudo muito bem. O curso é bem interessante e já estou bem 

adaptado à cidade e ao ambiente acadêmico. Afinal já foram 2 anos. Professor, posso 

garantir que essas feiras fazem sim diferença. Além de me ajudar na oratória e na 

comunicação com pessoas de diversas regiões e pensamento, é também um diferencial 

no currículo. Este ano estou indo para a Alemanha (em abril) pelo programa Ciência 

sem Fronteiras e tanto na minha carta de motivação quanto no meu currículo resumido 

que tive que enviar eu citei a feira nacional de matemática e as habilidades que ela me 

ajudou a melhorar. Com certeza fez diferença no processo seletivo.” (João Henrique 

Faller Moura). 
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“Para alguns a matemática é apenas uma disciplina entre tantas, e o trabalho 

exposto nas feiras de matemática é apenas mais uma atividade escolar. Porém, vejo tudo 

isso com outro olhar! Lembro-me ainda da minha primeira participação em feiras, que 

ocorreu quando estava na 2ª série do EFI, hoje 3º ano. Atualmente percebo que na 

época, ainda com 8 anos, já adquiri um maior conhecimento, pois como é necessária 

uma explicação, consequentemente, é preciso também o entendimento do assunto. Com 

o passar dos anos minha paixão por matemática foi crescendo, portanto, quando fui para 

o Ensino Fundamental Final minha frequência nas feiras aumentou, e pude perceber que 

mesmo, algumas vezes, participando apenas na feira interna (realizada no colégio) 

possuí um conhecimento e entendimento matemático que não teria se não tivesse tido 

um envolvimento com as feiras. Ao entrar no Ensino Médio meu envolvimento com 

esses trabalhos foram ainda mais intensos, e atualmente, frequentando a 3ª série EM, 

percebo que o fato de ter realizado atividades para as feiras contribuiu e ainda contribuí 

muito para o meu entendimento dessa área. Sendo assim, hoje vejo que a feira de 

matemática é uma grande oportunidade para a compreensão desta disciplina, 

principalmente por permitir que o aluno tenha uma autonomia na aprendizagem.” 

(Raíssa Peres de Oliveira). 

 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados com os discentes e os participantes do minicurso foram 

surpreendentes, e através dos relatos pode-se observar uma melhor compreensão dos 

conteúdos matemáticos usados e o despertar para a leitura de material técnico. 

A dificuldade encontrada foi de diferenciar matemática aplicada e pura, mas os 

primeiros passos foram realizados. 

Os professores de matemática, apesar das dificuldades, devem incentivar a 

pesquisa de matemática pura, com o foco de melhorar a qualidade de ensino e 

aprendizagem, sem a necessidade de ser premiado nas feiras. 

Os avaliadores devem rever os conceitos da matemática aplicada e matemática 

pura, e os conceitos de comunidade e do verdadeiro valor de uma pesquisa voltada para 

a qualidade no processo de ensino aprendizagem. 
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RESUMO:A comunicação de massa foi utilizada como entretenimento desde o surgimento dos veículos 

de comunicação, com o desenvolvimento da ciência, esses mesmos veículos passam a ser um diferencial 

na transmissão do conhecimento científico, que além de disseminarem as novas informações e pesquisas, 

passam a ser um motivador aos pesquisadores. No Instituto Federal Catarinense – Câmpus Rio do Sul 

isso pode ser percebido na realização e cobertura da mídia na Feira do Conhecimento Tecnológico e  

Científico. Nos últimos dois anos, há uma percepção clara do aumento do interesse dos veículos de 

comunicação em difundir as novidades e pesquisas realizadas na instituição, com isso, analisando dentro 

de um aspecto de importância, não se pode deixar de considerar os efeitos da mídia quando se objetiva a 

transmissão do conhecimento, indiferente da área do conhecimento. Nesse contexto, essa pesquisa 

quantitativa vem avaliar o interesse da mídia na disseminação científica e demonstrar que os espaços 

disponíveis, após a análise das inserções, estão em ascensão. 
 

Palavras Chave: comunicação de massa, disseminação da tecnologia, veículos de comunicação; 

 

INTRODUÇÃO 

 

A mídia é um formato que amplia o processo de ensino/aprendizagem porque 

tem como principal atrativo a imagem, o som e o movimento. Os meios de 

comunicações possuem elementos como o som, a luz, o roteiro, a edição e o trabalho em 

grupo, gerando uma mensagem, que é um instrumento imediato de informação, 

tornando possível a veiculação de uma infinita variável de informações.Essas 

ferramentas de divulgação do conhecimento, nesse caso o jornal, internet, televisão e 

rádio, além de proporcionar uma integração da instituição, possibilitamà comunidade 

regional conheçer o que está se pesquisando e as soluções que estão se encontrando para 

problemas simples de interesse da comunidade. 

Neste contexto, e principalmente, fazendo uma análise da atual estrutura de 

pesquisa do Instituto Federal Catarinense de Rio do Sul, é que realizamos a análise 

quantitativa da importância da mídia na disseminação do conhecimento científico 

produzido e avaliar seu interesse em difundir tais projetos de pesquisa, como forma de 

disseminar os resultados das pesquisas realizadas no IFC. “O que importa na 

comunicação de massa não está na quantidade de indivíduos que recebe os produtos, 
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mas no fato de que estes produtos estão disponíveis em princípio para uma grande 

pluralidade de destinatários”(THOMPSON, 2009). Dessa forma, buscamos identificar o 

espaço disponibilizado pela mídia na divulgação científica, tomando como exemplo a 

Feira do Conhecimento Científoco e Tecnológico – Fetec, que é realizada anualmente 

em Rio do Sul e seleciona trabalhos para várias outras feiras regionais, nacionais 

(Figura 1) e internacionais, como a Mostratec (Figura 2).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a referida análise da importância da mídia como difusora do conhecimento 

científico é necessária uma análise das matérias jornalísticas produzidas à época da 

Feira do Conhecimento Tecnológico e Científico (Fetec). Além disso, com a 

disseminação dessas pesquisas e as premiações recebidas, há uma motivação aos alunos 

pesquisadores a participarem de novos eventos científicos. Para esse artigo será 

realizada uma pesquisa bibliográfica e quantitativa nos acervos da Fetec 2012 e nos 

arquivos de mídia disponibilizados pelos veículos de comunicação do município de Rio 

do Sul. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com a cobertura da mídia durante a realização da Fetec, os alunos do ensino 

médio/técnico em conjunto com os acadêmicos da graduação, tiveram a oportunidade de 

difundir suas pesquisas à comunidade regional. Ao total, de acordo com relatório de 

mídia, mais de 40 minutos de exposição em televisão e rádio foram disponibilizados ao 

Instituto Federal Catarinense – Câmpus Rio do Sul para divulgar as pesquisas expostas 

no evento.(Figura 1) 

Com a produção dos conteúdos jornalísticos e de cunho científico, a 

disseminação desse conhecimento deixa de ser restrita à sala de aula ou a uma 

disciplinaespecífica, e passa a circular em todo o ambiente midiático. Um exemplo disso 

é o trabalho desenvolvido pelas alunas Janayna Panoch e Kamyla Teixeira Ferreira, sob 

a orientação da professora Morgana Scheller. (Figura 2) 

As jovens realizaram um trabalho, através da modelagem matemática, onde a 

curva de lactação das vacas holandesas foi estudada para entender a produção de leite. 

Esse projeto obteve o maior número de exposição midiática, aparecendo na televisão 

regional (Rede Bela Aliança de Televisão) e estadual (Rede RIC Record e RBS-TV), 

além dos jornais de Rio do Sul (Folha do Alto Vale e A Vitrine). Esse trabalho foi 

classificado para a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia em Novo Hamburgo 

(RS), para a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia da Universidade de São Paulo 

(Febrace), Acampamento de Jovens Cientistas da Argentina e a Conferência 

Internacional de Jovens Cientistas na Indonésia. 

Com o trabalho realizado através da mídia, agropecuaristas se interessaram em 

obter o software produzido pelas alunas, empresas e fundações se mobilizaram para 

auxiliar financeiramente a pesquisa, possibilitando a participação do trabalho no evento 

internacional. Isso demonstra que é assertivo integrar os conceitos científicos 

disciplinares a estes conteúdos de carater jornalístico, pois pode alavancar a própria 

pesquisa. (Figura 3) 

Além desse projeto exemplificado, outros 12 trabalhos, desde 2010, tiveram 

destaques semelhantes na quantidade de espaço e importância dada pela mídia. Assim é 

possível destacar, já com perceptível acréscimo nos últimos dois anos, que há interesse 

dos veículos de comunicação, neste caso específico dos jornais e televisões locais e 
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regionais, em difundir a pesquisa realizada na Iniciação Científica e expostas na Fetec 

de Rio do Sul. 

“Nós só podemos julgar melhor onde nos levam os meios de comunicação da 

escola quando a produção pedagógica da Comunicação é prática social conhecida e 

transparente” (MARTIN-BARBERO, 1995, p. 40). Conforme salientado, estamos em 

um momento em que a inclusão das mídias no contexto educacional não é mais escolha, 

visto que estas se fazem cada vez mais presentes em sala de aula. Produzir novos 

conteúdos e disseminar essas informações para ampliar o conhecimento é o desafio que 

momento nos impõe. Assim, sugere-se incentivar o uso dos veículos de comunicação, 

em parceria com as escolas e instituições de ensino, no sentido de viabilizar ainda mais 

a troca de conhecimento entre o pesquisador e a comunidade. 

O professor e pesquisador Eduardo Meditsch faz referência em como o 

jornalismo pode ser utilizado como gerador de conhecimento. Não somente como 

reprodutor de notícias, mas importante no processo da disseminação. “O Jornalismo não 

apenas reproduz o conhecimento que ele próprio produz, reproduz também o 

conhecimento produzido por outras instituições sociais. A hipótese de que ocorra uma 

reprodução do conhecimento, mais complexa do que a sua simples transmissão, ajuda a 

entender melhor o papel do Jornalismo”. (MEDITSCH, 1997, p. 03). 

Muitas pesquisas nesta área de comunicação possibilitam entender como a 

percepção dos alunos aumenta após receber estímulos feitos por outras fontes de 

conhecimento que hoje já mudam as estruturas pedagógicas dos cursos de formação dos 

professores. “Assim, se os processos educativos são comunicativos, é preciso apoiar o 

professor para que ele deixe de ser um emissor e se constitua como um pesquisador das 

mídias construindo com os alunos o conhecimento num processo de recepção que é 

ativo e não passivo.”(MARTIN-BARBERO, 1995, p. 40). 

Isso demonstra que esse momento é importante para discutir a inserção da mídia 

no contexto educacional e que a disseminação do conhecimento deve sair da sala de 

aula e tomar outros aspectos. Incentivar a produção de novos conhecimentos e 

disseminar à sociedade é o desafio. 
 

CONCLUSÕES 

 

Após fazer uma análise do espaço disponibilizado na mídia voltado a contribuir 

na difusão do conhecimento científico e tecnológico, podemos concluir que há interesse 

dos meios em fazer essa divulgação, conforme exemplificado nafigura 1. Os mesmos 

meios acabam por motivar novos pesquisadores, valorizando os trabalhos e dando-lhes 

importância, deste modo, os mesmos passam a ser conhecidos não somente no espaço 

acadêmico, mas na sociedade, que pode aproveitar dessas pesquisas para solucionar os 

problemas. 

Para Almeida, (1996)a difusão do conhecimento científico realiza-se por 

intermédio de vários meios, mastomam uma dimensão de ampliação massiva, outros 

meios as reproduzem de uma forma mais abrangente como a mídia: jornais, revistas, 

televisão. Dessa forma, ao finalizar os questionamentos iniciais que geraram o referido 

trabalho, concluímos que a mídia não só deve ser considerada importante, mashoje, 

torna-se essencial quando realizado um evento que tem como principal ação a 

disseminação do conhecimento científico. 

Thompson(2009)reflete da mesma forma, salientando que os produtos da mídia 

são disponíveis, em princípio, a uma pluralidade de destinatários. Eles são produzidos 

em múltiplas cópias ou transmitidos para uma multiplicidade de receptores, e 

permanecem disponíveis.Assim, é possível estabelecer uma atividade de aprendizagem 
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ainda mais qualificada, dinâmica, lúdica e produtiva, agregada pelo poder de persuasão 

dessa nova linguagem. Essas são algumas das potencialidades que surgem através do 

trabalho de disseminação do conhecimento através damídia e deverão ser apoiados em 

todos os aspectos, pois os resultados apontados são produtivos e agregam mais valor ao 

evento científico, além de possibilitar que a comunidade tenha acesso a esses novos 

conteúdos. 
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Figura 1– Número de inserções na mídia local de Rio do Sul que fazem referência aos projetos 

científicos durante o período de 2010 – 2012. 

 

 

 
Figura 2– Alunas Kamyla Teixeira Ferreira e Janayna Panoch durante a apresentação na Mostratec. 

Fonte: www.adjorisc.com.br/jornais/obarrigaverde/educac-o/alunos-de-rio-do-sul-participam-

da-mostratec-1.1020305 

 

 

Figura 3– Jornal da cidade de Timbó salientando a representação do projeto desenvolvido no Instituto 

Federal Catarinense – Câmpus Rio do Sul no evento internacional. 
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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido no colégio Instituto Maria 

Auxiliadora, tendo como objetivo estudar a história dos instrumentos de medida de 

massa, bem como, a sua importância para a sociedade. O trabalho oportunizou que 

crianças na faixa etária entre cinco e seis anos, no período de maio à agosto de 2009, 

construíssem conhecimentos matemáticos de forma concreta e lúdica referente a 

medidas de peso. Proporcionou momentos divertidos e ao mesmo tempo desafiadores, 

para que pudessem colocar em prática o que já sabiam e o que gostariam de aprender, 

permitindo elaborar estratégias para construção de novos conhecimentos. Para a 

realização desse trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo com 

visitas a diversos locais que usam balanças (farmácias, restaurantes, supermercados e a 

cooperativa Cravil para conhecer uma balança na qual fosse possível pesar um elefante); 

registros coletivos e individuais através de colagens, desenhos e escrita; culinária e 

construção de jogos. A observação e comparação dos instrumentos de medida de peso 

levou a turma a perceber qual o mais adequado diante de cada massa a ser pesada.  

Durante o desenvolvimento do projeto, percebeu-se o entusiasmo e a participação ativa 

da turma. No decorrer das propostas, quando questionados sobre a pesquisa, era comum 

vê-los explicando aos pais e visitantes suas descobertas, na roda de conversa quando 

questionados, sabiam falar com desenvoltura sobre suas comparações sobre peso e qual 

instrumento de medida adequado a cada situação. Portanto, o objetivo proposto no 

início do trabalho foi alcançado.  
Palavras-chave: aprendizagem significativa, medidas por comparação, matemática lúdica. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde pequena a criança se depara com o fato de que os objetos que a cercam 

são diferentes sob muitos aspectos: grandes, pequenos, leves, pesados. Essa percepção 

natural é desenvolvida e aprofundada por problemáticas que surgirão durante toda a 

vida e estimularão as crianças a fazer medições. 

Ao começar o contato com as coisas, a criança passa, de maneira muito lenta, 

de um estágio de utilização pragmática dos objetos, a um conhecimento mais 

ou menos global dos mesmos. Esse mundo que as rodeia sugere 

permanentemente problemas espaciais: usar os talheres, atar os cadarços, 

abrir uma caixa, alcançar um recipiente que está na parte alta do armário da 
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cozinha, entre tantos outros. A partir de repetidos ensaios e enquanto 

resolvem estes problemas irão paulatinamente construindo espaço.  

(DUHALDE, 1998 P.62). 

 

Ainda que, convencionalmente nos referimos ao “peso” dos objetos e pessoas, devemos 

lembrar de que estamos falando da “massa” desses corpos. A massa é variável, 

independente do local em que se realiza a medição; enquanto o “peso” varia em função 

da força da gravidade exercida pela terra.  

As primeiras noções que as crianças adquirem referente ao peso são 

fornecidas por experiências concretas, ou seja, pela sensação de experimentar diferentes 

objetos (objetos leves, pesados...). Ao chegar à escola, a criança traz consigo muitas 

noções matemáticas, isso porque suas primeiras experiências são em grande parte de 

caráter espacial. Essas experiências contribuem para o desenvolvimento da criança, pois 

o conhecimento do seu próprio espaço e capacidades de interagir nele tornam-se 

ferramentas imprescindíveis para a compreensão do mundo e a resolução de problemas. 

Desta maneira, estão formando os primeiros conceitos de medida: quando 

seguram na palma da mão e comparam os “pesos” de tais objetos; quando brincam na 

gangorra e procuram um equilíbrio entre os corpos, já estão tendo noção de “peso”. Por 

tratar-se de crianças pequenas, precisamos ter cuidado em como transmitir tais 

conceitos, para que não venham a confundir-se ao invés de aprender. Sendo assim, 

optamos por manter em certos momentos a denominação “peso”, para que assimilassem 

melhor todas as experiências realizadas na escola e em casa. Procuramos utilizar como 

estratégia principal a comparação dos diferentes pesos e dos instrumentos mais 

adequados para verificar a sua medida. Foram as perguntas da turma, referente ao 

conteúdo, que conduziram o processo de pesquisa e investigação, onde a professora 

procurou a melhor maneira de explorar os questionamentos, oportunizando diferentes 

momentos que instigassem ainda mais a curiosidade das crianças.  

   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Nosso primeiro projeto de pesquisa realizado durante o ano, representa o 

nome da nossa turma. Nesse ano, o tema escolhido pelas crianças foi o elefante. Durante 

a nossa pesquisa sobre o elefante, realizamos muitas descobertas interessantes.  Mas, 

uma destas descobertas conseguiu nos surpreender e deixar-nos ainda mais curiosos... 

Descobrimos que um elefante bebê pode nascer pesando 100 quilos e quando 

ele atingir a fase adulta poderá pesar até 5000 quilos!  

Então pensamos: “Como seria possível pesar um elefante tão grande?”. 

Assim iniciou-se uma nova pesquisa. 

Primeiramente, conversamos sobre o que seria medida de massa. Então, cada 

criança foi comentando algo que considerava ser a resposta (conhecimento prévio). 

Anotamos todas as hipóteses no cartaz. Em seguida, elencamos também em outro cartaz 

o que queríamos aprender sobre medidas de massa e por fim, fomos colocando no nosso 

canto da pesquisa tudo aquilo que a turma ia descobrindo sobre esse tema.  

Iniciou-se uma pesquisa sobre os instrumentos de medida de massa e foi então 

que descobrimos como surgiu a balança. Construímos um livro coletivo de descobertas 

sobre a história da balança.  Visitamos o museu da nossa cidade para conhecer balanças 

antigas e verificar como eram utilizadas. Aprendemos que existem muitos tipos de 

balanças e conhecemos as mais utilizadas pelas pessoas hoje em dia: balança de 

cozinha, balança eletrônica ou de mercado, balança de banheiro, balança de farmácia e 
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até a balança de caminhão. Fomos até a farmácia conhecer a balança utilizada para 

pesar as pessoas e pesamos todas as crianças da turma.  

Em seguida fizemos comparações entre o peso das crianças da turma. 

Comparamos também o peso de quando eram bebês em relação ao peso atual. 

Realizamos experiências com pacotes de alimento que pesavam 1 quilo e 5 quilos, 

permitindo que as crianças pudessem sentir o seu peso atual e o de quando eram bebês; 

comparando o quanto aumentou seu peso. Através desta experiência realizamos o 

gráfico de medidas de peso atual da turma representado por embalagens de alimentos.  

Confeccionamos bebês (de cada criança da turma) contendo o tamanho e o peso 

de quando nasceram. Descobrimos quem foi o maior bebê e o mais pesado. 

Construímos uma balança de prato e realizamos experiências com objetos trazidos pela 

turma, identificando objetos com o mesmo peso, mais leves ou mais pesados. 

Brincamos de gangorra, de pula tábua e percebemos nas crianças da turma, pesos iguais 

e diferentes.  

Confeccionamos jogos divertidos: Corrida para Selva e o jogo Comparando o 

Peso. Arrecadamos dinheiro em um cofrinho que fizemos, com o objetivo de visitar um 

zoológico e conhecer o elefante. Realizamos ainda culinárias utilizando a balança de 

cozinha para pesar os ingredientes.  

Descobrimos que na nossa turma todas as crianças pesam mais do que 3 pacotes 

de açúcar de 5 quilos. Aprendemos que as pessoas mudam de peso. Comprovamos isso, 

pesando todas as crianças com uma balança de banheiro e registrando em cartaz a data e 

o peso. Após algumas semanas, pesamos a turma novamente e comprovamos que 

ninguém manteve o mesmo peso. Realizamos uma campanha para arrecadar alimentos 

não perecíveis. Após contar e separar todos os alimentos que arrecadamos, fizemos 

doação para uma entidade carente. E assim terminamos o nosso projeto, com um 

gostinho de quero mais... 

Depois de muitas pesquisas descobrimos qual tipo de balança poderia pesar um 

elefante, então nos dirigimos a Cooperativa Cravil e descobrimos que lá acontece a 

pesagem de caminhões em uma balança especial, a qual também poderia pesar um 

elefante.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro momento do projeto teve como objetivo diagnosticar os 

conhecimentos prévios da turma em relação aos instrumentos de medida de massa. Em 

seguida, elencamos tudo aquilo que a turma gostaria de aprender sobre o tema.  

O estudo foi realizado a partir da pesquisa bibliográfica que posteriormente nos 

deu suporte para elaboração de novos conceitos os quais procuraram contemplar todas 

as áreas do conhecimento.  

Esse trabalho referiu-se a importância dos instrumentos de medidas de massa no 

cotidiano da criança; bem como a construção de conhecimento através de situações 

problema elaborada na sala de aula e contexto familiar.  Preocupou-se em ressaltar a 

importância dos instrumentos de medida de massa nas nossas vidas e orientar sobre o 

uso de tais instrumentos. 

 Tendo presente que as primeiras noções que a criança adquire referente ao 

“peso” são fornecidas pela sensação e comparação de diferentes objetos: objetos leves, 

pesados ou iguais em relação a outro, priorizou-se um trabalho permeado em 

experiências concretas. Dessa forma, foi oportunizado momentos lúdicos e ao mesmo 
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tempo desafiadores para que as crianças pudessem construir conceitos matemáticos em 

relação às medidas de massa. 

  O trabalho foi realizado no Instituto Maria Auxiliadora de Rio do Sul, com uma 

turma de Educação Infantil, com crianças na faixa etária de 5 a 6 anos, no período de 

Maio à Agosto de 2009. 

Figura 1: Definição da situação problemas                        Fonte: Instituto Maria Auxiliadora – Rio do Sul  

Figura 2: representação da situação problema                   Fonte: Instituto Maria Auxiliadora – Rio do Sul  

Figura 3: definindo o objetivo do projeto                          Fonte: Instituto Maria Auxiliadora – Rio do Sul                         

Figura 4: levantamento de hipóteses                                  Fonte: Instituto Maria Auxiliadora – Rio do Sul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuras 5, 6, 7: Pesquisa sobre a história das balanças 

Fonte: Instituto Maria Auxiliadora – Rio do Sul SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Pesando a turma na farmácia                               Fonte: Instituto Maria Auxiliadora – Rio do Sul               

Figura 9: observando uma balança eletrônica                     Fonte: Instituto Maria Auxiliadora – Rio do Sul 

Figura 10:  comparando o peso dos amigos                        Fonte: Instituto Maria Auxiliadora – Rio do Sul                 
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Figura 12: fazendo experiência sobre peso                        Fonte: Instituto Maria Auxiliadora – Rio do Sul 

Figura 13: calculando a diferença entre os pesos               Fonte: Instituto Maria Auxiliadora – Rio do Sul 

Figura 16: visita na Cooperativa Cravil                             Fonte: Instituto Maria Auxiliadora – Rio do Sul 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 As medidas de massa significam algo muito importante para a vida em 

sociedade desde os primórdios. Nas primeiras civilizações já existia a necessidade de 

medir para que pudessem realizar as trocas. Na sociedade moderna, os instrumentos de 

medida de massa contribuem de maneira fundamental para organizar a vida das pessoas 

e da sociedade de modo geral. 

 Sendo assim, oportunizar o contato e o estudo aprofundado sobre os 

instrumentos de medida de massa, relacionado a outras áreas do conhecimento, 

contribui para que as crianças estabelecessem relações e construíssem conceitos, através 

das comparações entre o peso e o instrumento mais adequado para medir. Como foi o 

caso da balança de caminhão, onde mesmo toda a turma subindo na balança a mesma 

não registrou nenhum dígito de medida de massa, ou seja era um peso muito leve para 

aquele tipo de balança.  

 Desta forma, o estudo realizado contribuiu para que esta turma do colégio 

Instituto Maria Auxiliadora, elaborasse suas hipóteses, num contexto norteado de 

significados a partir do seu cotidiano, permitindo a construção dos conceitos 

matemáticos que se desenvolvem nesta faixa etária. 
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Ata nº 05/2013- Assembleia Final – No dia 15 de março do ano de dois mil e treze, 1 

no período das 14horas e 30 minutos às 16 horas, ocorreu à assembleia deliberativa 2 

do V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática no 3 

auditório da Unidade Urbana do IF Catarinense – Câmpus Rio do Sul, sob a 4 

coordenação do Professor Vilmar José Zermiani. As deliberações serão válidas para 5 

as Feiras Municipais, Regionais, Estaduais e Nacionais de Matemática que serão 6 

realizadas a partir de 2014. No primeiro item que foi discutido sobre a classificação 7 

dos trabalhos nas Feiras Estaduais e Nacional, entre ter ou não ter destaque e 8 

menção honrosa. Foi mantida a classificação destaque e menção honrosa com a 9 

seguinte distribuição: 75% destaque e 25% menção. O segundo item tratou sobre a 10 

autoria na publicação dos resumos dos trabalhos. Foi aprovado que terá que ser por 11 

turma, como segue: orientador(es), nome da turma, ano de escolaridade, escola de 12 

origem, município e se for grupos de alunos: orientador(es), nomes dos alunos, 13 

nome da turma, ano de escolaridade,  escola de origem, município. Foi deliberado 14 

que nas categorias Educação Infantil e Educação Especial podem ser dois 15 

professores orientadores. No item três, foi discutido sobre a formação de grupos de 16 

estudos, onde foi aprovado à formação do grupo da Educação Especial ou Inclusiva, 17 

que será coordenado pela Professora Carla Perez Souza da UDESC e grupo da 18 

Matemática Pura, Coordenadores Professor Gilberto Mazoco Jubini e Professor Ruy 19 

Piehowiak do IF Catarinense. O quarto item foi sobre a ficha de inscrição, ficou 20 

aprovada a inclusão, nas fichas de inscrição das Feiras Regionais, de um formulário 21 

contendo informações a respeito das pessoas especiais. Também foi aprovado que 22 

deverão ser incluídos na ficha de inscrição, os seguintes itens: relato de experiência 23 

ou pesquisa e também o ano de escolaridade do aluno. No resumo deverá constar 24 

também o ano de escolaridade dos alunos expositores, para que no momento da 25 

formação dos grupos de avaliadores, seja observado em relação a cada categoria o 26 

ano de escolaridade. A partir destas informações é que será feita a composição da 27 

Comissão de Avaliação. Foi homologado pela assembleia que as categorias de 28 

inscrição dos trabalhos permanecem as mesmas, isto é, Educação Infantil, Ensino 29 

Fundamental – séries iniciais, Ensino Fundamental – séries finais, Ensino Médio 30 

e/ou Profissionalizante, Professor, Educação Superior, Comunidade, Educação 31 

Especial. A ficha de avaliação foi tratada no item seis, nos estados em que ocorre as 32 

Feiras Regionais, uma cópia das fichas de avaliações dos trabalhos deve retornar 33 

para os orientadores com os comentários dos avaliadores, quando solicitado. Os 34 

critérios que compõem a ficha de avaliação são: Domínio do conteúdo matemático; 35 

Qualidade científica; Relevância científico-social; Ênfase dada ao conteúdo 36 

matemático e Critério específico por modalidade. Os critérios específicos por 37 

modalidade de avaliação são Materiais e/ou Jogos Didáticos: material que tem como 38 

características o uso de propriedades matemáticas. São recursos educacionais 39 

através dos quais pela exploração, discussão e análise elaboram-se conceitos, tiram-40 

se conclusões e constrói-se o conhecimento matemático; Matemática Aplicada e/ou 41 
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Inter-relação com Outras Disciplinas: a matemática é um recurso para a aplicação 42 

direta como forma de se obter um resultado concreto dentro de uma atividade, por 43 

assuntos e por métodos; Matemática Pura: trabalho sobre conceitos, operações e 44 

propriedades da matemática. É fundamental que todo trabalho tenha seu relatório no 45 

local e os critérios serão aplicados de acordo com as respectivas 46 

categorias/modalidades.  No item sete sobre a publicação dos Anais de Feiras 47 

Estaduais, foi aprovado que os trabalhos serão publicados nos Anais em forma de 48 

resumo estendido (no mínimo 1.500 e no máximo 1.800 palavras, limitado a 05 49 

páginas), a partir de 2014. No item oito foi aprovado que na II Feira Nacional de 50 

Matemática, será realizada uma reunião com os representantes das unidades 51 

Federativas que ainda não organizaram Feiras Estaduais de Matemática. No item 52 

nove foi aprovado que a III Feira Nacional de Matemática será realizada no mês de 53 

julho de 2014, na cidade de Salvador/BA. No décimo item, foi aprovada a oferta de 54 

um Curso de Capacitação (online) para professores e acadêmicos, no que tange a 55 

organização de Feiras de Matemática orientação e avaliação de trabalhos. O item 56 

décimo primeiro tratou da divulgação das Feiras: a) Material tais como: cartazes, 57 

pôster e flyers para a divulgação que deverão conter os endereços dos eventos 58 

detalhados. b) Incluir no site www.furb.br/lmf: cronograma das Feiras Regionais, 59 

Estaduais e Nacionais; c) O Banco de Dados do V Seminário Nacional de Avaliação 60 

e Gestão das Feiras de Matemática deverá estar disponibilizado no site do IF 61 

Catarinense (www.ifc-riodosul.edu.br). No décimo segundo item ficou aprovado 62 

que na programação das Feiras deverá constar: “um momento de visitação para os 63 

expositores. No décimo terceiro item foi aprovado que VI Seminário Nacional de 64 

Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática será realizado no mês de maio de 65 

2016. No décimo quarto item ficou aprovado que para a avaliação de trabalhos das 66 

Feiras escolares, municipais e regionais, serão convidados alunos do Curso de 67 

Licenciatura em Matemática. O coordenador da Assembleia enfatizou que a redução 68 

de três expositores para dois, permitiu que também cidades de porte médio, 69 

organizassem Feiras Catarinenses de Matemática. Sem mais manifestações, o 70 

coordenador da Assembleia Geral, o Professor Vilmar José Zermiani encerrou os 71 

trabalhos e agradeceu a excelente participação e presença de todos. Nada mais 72 

havendo a tratar eu, Marizoli Regueira Schneider, lavrei a presente ata que será lida, 73 

discutida e, após aprovada, acompanhada da lista de presença. 74 
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Ata 01/2009 – 1ª Reunião sobre a XXV Feira Catarinense de Matemática – Rio do Sul-SC –

19/02/2009 – Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, reuniram-se no Auditório 

da Secretaria Municipal de Educação, do município de Rio do Sul, no horário das 14h às 16h 

30min, os representantes de Instituições Publicas e Privadas do município de Rio do Sul, 

juntamente com a equipe técnica do Laboratório de Matemática da FURB, atendendo a convocação 

de representantes da GERED de Rio do Sul, os seguintes professores: Osni Packer, Mauro Antônio 

Rudolf e Marizoli Regueira Schneider. Contou-se com a presença dos seguintes professores: Vilmar 

José Zermiani (FURB – Blumenau), Osni Packer (GERED de Rio do Sul), Mauro Antônio Rudolf 

(GERED de Rio do Sul), Marizoli Regueira Schneider (GERED de Rio do Sul), Eliane Aparecida 

Netto Mohr (GERED de Rio do Sul), Ademar Gauer (IFET – Rio do Sul), Olga Formazari (GERED 

de Rio do Sul), Roseméri Matiola Schmidt (SENAI), Adriana Thives (CSRB), Sueli Krug Giehl 

(UNIDAVI), Neiva H. de Araujo (UNIDAVI), Fabia Perón (GERED de Rio do Sul), Tania Mara R. 

Moratelli (AMAVI), Mario Martinho Moch (12-SDR), Josela Estoele (IMA), Silvia Regina 

Schmidt (Adventista), Ivonete Kolv Krieck (SEMED de Rio do Sul), Ernani José Shngoen (GERED 

de Rio do Sul/ FAMESUL), Gilson Roberto da Silva (SEMED de Rio do Sul), Charlene Wilwert 

(extencionista do LMF) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Informes; 2) 

Apresentação dos participantes; 3) Apresentação do Projeto da Feira Catarinense; 4) Modelo 

Croqui; 5) Visita ao Centro de Eventos Hermann H. Purnhagen; 6) Elaboração de documento 

para Comissão Permanente; 7) Discussão sobre o Edital para Concurso da Logomarca da 

XXV Feira Catarinense de Matemática; 8) Parcerias (organização e financeira); 9) Taxa de 

inscrição dos trabalhos; 10) Bolsa de Extensão; 11) Assuntos gerais. Em relação “1”: Informes 

- Face a catástrofe ocorrida no Vale do Itajaí,  o professor Vilmar informou que a I Feira Nacional 

de Matemática não será realizada no ano de 2009. No item “2”: Apresentação dos participantes – 

A Coordenadora Marizoli solicitou que todos os presentes façam sua apresentação, passando 

imediatamente ao item “3”: Apresentação do Projeto da Feira Catarinense – O professor Vilmar 

apresentou alguns slides sobre a XXIII e XXIV Feiras Catarinenses de Matemática. Em seguida, 

apresentou o orçamento de uma Feira de Matemática de âmbito estadual. Foi dado procedimento 

com o item “4”: Modelo Croqui – O Sr. Gilson apresentou o croqui da ultima Feira Regional 

realizada no Centro de Eventos Hermann H. Purnhagen. Em relação ao item “5”: Visita ao Centro 

de Eventos Hermann H. Purnhagen – A Profª Marizoli convidou os presentes para visitar as 

dependências do Centro de Eventos Hermann H. Purnhagen. No item “6”: Elaboração de 

documento para Comissão Permanente – Foi deliberado pelos presentes que a 1ª Reunião da 

Comissão Permanente das Feiras de Matemática a CCO da XXV Feira Catarinense de Matemática 

será realizado no dia 19 de março/2009, nas dependências da SEMED de Rio do Sul, no horário das 

13h às 17h. Também foi deliberado a pauta desta reunião, como segue: Informes; XXV Feira 

Catarinense de Matemática; Definição da data e local de realização da XXV Feira Catarinense de 

Matemática; Definição do Calendário das Feiras Municipais e Regionais; Definição do calendário 

de reunião da CPFM; Definição das Instituições organizadoras (parceiras); Visitação do local de 

realização da 25
o
 Edição; Definição do numero de trabalhos; Definição dos integrantes da CCO; 

Definição da Coordenação Geral da Avaliação dos trabalhos;Anais da XXIV Feira Catarinense de 

Matemática (São José/2008); Certificação dos participantes da XXIV Feira Catarinense de 

Matemática; Definição da data limite para oficialização das Feiras Regionais e Municipais; I Feira 

Nacional de Matemática; Relatório das Feiras de Matemática realizadas em 2008; Assuntos gerais.  

No item “7”: Discussão sobre o Edital para Concurso da Logomarca da XXV Feira Catarinense 

de Matemática – Foi aprovado o Edital do Concurso da Logomarca dos seguintes eventos: XXV 

Feira Catarinense de Matemática, XIII Feira Regional de Matemática e II Feira Regional de 

Ciências e Tecnologia (anexo). Incorporando o item “8”: Parcerias (organização e financeira) – 

Definiram-se como parceiras na organização da XXV Feira Catarinense de Matemática as seguintes 

instituições: Secretaria de Estado e do Desenvolvimento Regional – Rio do Sul, através da GERED; 

Prefeitura Municipal de Rio do Sul, através da SEMED; Universidade Regional de Blumenau, 

através do Laboratório de Matemática; UNIASSELVI. As demais instituições definirão se irão 

participar ou não da organização da 25ª Edição Estadual, na reunião do dia 19/03/2009. No item 
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“9”: Taxa de inscrição dos trabalhos – Foi aprovado que será cobrada uma taxa de inscrição para 

os trabalhos que participarão da XXV Feira Catarinense de Matemática, no valor de R$ 35,00 por 

trabalho. No que se refere ao item “10”: Bolsa de Extensão – O Laboratório de Matemática irá 

dispor de, pelo menos, uma bolsista para dar apoio logístico na organização da XXV Feira 

Catarinense de Matemática. No item “11”: Assuntos Gerais – Pelo fato de nenhum dos presentes ter 

levantado algum assunto, a apresente reunião encerrou às 16h30min. Sem mais para o momento eu, 

Charlene Wilwert, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e assinada será 

arquivada juntamente com os documentos indicados como anexo e divulgada para todos os 

educadores de Matemática do Estado através dos Anais da XXV Feira Catarinense de Matemática. 
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Ata 02/2009 – 1
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática e Comissão 

Central Organizadora da XXV Feira Catarinense de Matemática – Rio do Sul-SC –

19/03/2009 – Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e nove, reuniram-se no Auditório da 

SEMED de Rio do Sul, no horário das 13h às17h, os membros da Comissão Permanente das Feiras 

de Matemática (CPFM), da Comissão Central Organizadora da XXV Feira de Catarinense de 

Matemática (CCO) e outros professores das Redes Pública e Privada do Estado de Santa Catarina, 

atendendo a convocação do Coordenador da Comissão Permanente das Feiras de Matemática, o 

Professor Vilmar José Zermiani. Contou-se com a presença dos seguintes professores: Vilmar José 

Zermiani (FURB-Blumenau), Nívia Feller (GERED-Blumenau), Roseana Viebrantz (SEMED-

Pomerode), Katlen Daniela Konell (SEMED-Pomerode); Solange Aparecida Zancanaro Moura 

(GERED-Brusque), Luciene Mara do Nascimento Ribeiro (GERED-Brusque), Fátima Peres Zago 

de Oliveira (IFET-Rio do Sul), Osni Packer (GERED-Rio do Sul), Marizoli Regueira Schneider 

(GERED-Rio do Sul), Eliane Aparecida Netto Mohr (GERED-Rio do Sul), Ademar Gauer (IFET-

Rio do Sul), Olga Formazari (GERED-Rio do Sul), Ivonete Kolv Krieck (SEMED-Rio do Sul), 

Ernani José Shngoen (GERED-Rio do Sul/ FAMESUL), Gilson Roberto da Silva (SEMED-Rio do 

Sul), Antônio Alberto Onetta (GERED-Curitibanos), Vilma Natalina Fontana Maciel (GERED-

Curitibanos), Márcia Peters Busarello (GERED-Taió), Arlindo Jacob Weber (GERED-Taió), 

Dirceu Perin (GERED-Concórdia), Rosangela Maria Dalagnol Parizzi (GERED-Joaçaba), Flávio de 

Carvalho (GERED- Videira); Luis Carlos da Silva (AGESC – Floripa); Janara Aparecida Mafra 

(SME-Rio do Sul); Raul Imhof (GERED-Ituporanga); Maria Etelvina Zen Sant’Ana (GERED-

Ituporanga), Ingrid Dias Belo (GERED- Joinville), Marilei Méri Schlôeg (GERED-São Bento do 

Sul), Mayza de Lima Borges (GERED-São Bento do Sul), Cleusa Maria Felizbeto Tavares 

(GERED-Araranguá), Elizete Maria Ribeiro (Escola Agrotécnica Federal de Sombrio-Sombrio), 

Carla Margarete Ferreira (Escola Agrotécnica Federal de Sombrio-Sombrio); David Kososki (IEE-

Florianópolis); Jaison Gasperi (IEE-Floriamópolis); Felomena Jochen (GERED-Ibirama); 

Alexander Antônio dos Passos (SME-Três Barras), Sueli de Oliveira Tamanini (SEMED-Timbó); 

Gladis Terezinha Longo Boaventura (SEMED-Timbó); Samira Braidi Valcanaia (GERED-Timbó); 

Maria Elizabete Rigo Lemos (GERED-Campos Novos), Mara Lucia Secchi Mezaroba (GERED de 

Videira), Daniela Vogel (extencionista do LMF/FURB-Blumenau), Charlene Wilwert 

(extencionista do LMF/FURB-Blumenau). Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) 

Informes; 2) XXV Feira Catarinense de Matemática; 2.1) Definição da data e local de 

realização da XXV Feira Catarinense de Matemática; 2.2) Definição do Calendário das Feiras 

Municipais e Regionais/2009; 2.3) Definição das Instituições parceiras (organização e apoio); 

2.4) Visitação do local de realização da 25
o
 Edição; 2.5)Definição do número de trabalhos; 2.6) 

Definição dos integrantes da CCO; 2.7) Definição da Coordenação Geral da Avaliação dos 

trabalhos; 3) Anais da XXIV Feira Catarinense de Matemática (São José/2008); 4) 

Certificação dos participantes da XXIV Feira Catarinense de Matemática (São José/2008); 5) 

Definição da data limite para oficialização das Feiras Regionais e Municipais; 6)Definição do 

calendário das reuniões da CPFM/2009; 7)Relatórios das Feiras de Matemática realizadas em 

2008; 8) I Feira Nacional de Matemática; 9) Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos, o 

Coordenador solicitou que todos os presentes façam sua apresentação, passando imediatamente ao 

item “1”: Informes – Não tiveram informes. Foi dado procedimento com o item “2”: XXV Feira 

Catarinense de Matemática – O Professor Vilmar esclarece que nas ultimas Feiras Estaduais de 

Matemática participaram trabalhos que foram destaques de Feiras Municipais e Regionais de 

Matemática oficializadas. Foi dado procedimento com o item “2.1”: Definição da data e local de 

realização da XXV Feira Catarinense de Matemática – A XXV Feira Catarinense de Matemática 

será realizada no Centro Eventos Hermann H. Purnhagen da cidade de Rio do Sul, nos dias 15 e 

16/10/2009. Em relação ao item “2.2”: Definição do Calendário das Feiras Municipais e 

Regionais – As Feiras Municipais de Matemática serão realizadas no período de 01/06/2009 a 

08/08/2009, ao passo que as Feiras Regionais serão no período de 10/08 a 11/09/2009. No item 

“2.3”: Definição das Instituições organizadoras (parceiras) – Foram definidas como parceiras na 

organização da XXV Feira as seguintes instituições: Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
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Regional de Rio do Sul, através da Gerencias Regional de Educação-GERED; Prefeitura Municipal 

de Rio do Sul através da Secretaria Municipal de Educação-SEMED; Universidade Regional de 

Blumenau-FURB, através do Laboratório de Matemática-LMF; Centro Universitário Leonardo Da 

Vinci-UNIASSELVI; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus 

Rio do Sul. A CCO com o propósito de firmar parcerias na organização do evento irá contatar com 

outras instituições do município e região. Incorporando o item “2.4”: Visitação do local de 

realização da 25
o
 Edição – A CCO da XXV convidou os presentes a visitarem o Centro de Eventos 

Hermann Purnhagen, local da realização da XXV Feira Catarinense de Matemática. No item “2.5”: 

Definição do número de trabalhos – Serão expostos na XXV Feira Catarinense de Matemática 150 

trabalhos. No que se refere ao item “2.6”: Definição dos integrantes da CCO – Marizoli Regueira 

Schneider (GERED-Rio do Sul), Eliane Aparecida Netto Mohr (GERED-Rio do Sul), Vilmar José 

Zermiani (FURB-Blumenau), Osni Packer (GERED de Rio do Sul), Mauro Antônio Rudolf 

(GERED de Rio do Sul), Ademar Gauer (IFET-Rio do Sul), Fátima Peres Zago de Oliveira (IFET-

Rio do Sul), Fábia Peron (GERED de Rio do Sul), Goretti Peron (GERED de Rio do Sul), Olga 

Formazari (GERED de Rio do Sul), Gilson Roberto da Silva (SEMED-Rio do Sul), Ivonete Kolv 

Krieck (SME de Rio do Sul).  No item “2.7”: Definição da Coordenação Geral da Avaliação dos 

trabalhos – Serão convidados para a Coordenação Geral da Avaliação dos trabalhos da Feira 

Estadual Mara Lucia Secchi Mezaroba (SEMED de Videira), Fátima Peres Zago de Oliveira (IFET 

– Rio do Sul), Vilmar José Zermiani (FURB-Blumenau). Incorporando o item “3”: Anais da XXIV 

Feira Catarinense de Matemática (São José/2008) – A Equipe Técnica do Laboratório de 

Matemática (LMF) da FURB apresentou o Sumário dos ANAIS da 24ª edição Estadual (2008). Esta 

equipe apresentou: a relação dos trabalhos que a comissão de avaliação destacou e, entre eles, a 

relação dos trabalhos que não remeteram o resumo; relação dos trabalhos faltantes; assim como a 

relação dos trabalhos cujas informações estavam incompletas. Foi deliberado que a Comissão 

Permanente das Feiras de Matemática através de sua coordenação encaminhe um oficio ao 

Secretario de Estado do Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis solicitando o envio dos 

seguintes dados referentes aos 09 trabalhos expostos na XXIV Feira Catarinense de Matemática 

realizada em São José/2008: titulo do trabalho; modalidade; categoria; nomes dos expositores; 

nome dos professores orientadores, num prazo de 10 dias úteis a partir do recebimento (carta 

registrada). No item “4”: Certificação dos participantes da XXIV Feira Catarinense de 

Matemática (São José/2008) – A equipe do Laboratório de Matemática da FURB encaminhou aos 

emails da GERED da Grande Florianópolis, os seguintes documentos: relação dos participantes da 

Feira (com a respectiva carga horária), modelos de Certificados (nos meses de novembro/2008, 

janeiro e março/2009). A Comissão Permanente aguarda a entrega, por parte da GERED da Grande 

Florianópolis, dos certificados da XXIV Feira Catarinense de Matemática (com registro). No que se 

refere ao item “5”: Definição da data limite para oficialização das Feiras Municipais e Regionais 

– Foi definida pelos presentes como sendo na 2ª Reunião da CPFMat (04/06/2009, na cidade de Rio 

do Sul – Secretaria Municipal de Educação) para a oficialização das Feiras Municipais e Regionais 

de Matemática. A GERED de Rio do Sul encaminhará um oficio aos Gerentes de Educação, 

comunicando a data limite da oficialização destas Feiras Municipais e Regionais de Matemática. No 

item “6”: Definição do calendário de reunião da CPFM – Foi definido o Calendário das reuniões 

da Comissão Permanente das Feiras de Matemática com a CCO da XXV Feira Catarinense de 

Matemática (anexo 01). No item “7”: Relatório das Feiras de Matemática realizadas em 2008 – 

Foram entregue os relatórios das seguintes Feiras Municipais de Matemática, oficializadas na 1ª e 2ª 

Reunião (dos dias 16/05/2008 e no dia 13/06/2008) da Comissão Permanente das Feiras de 

Matemática: VI Feira Municipal de Matemática Timbó (02/07/2008-Timbó); VIII Feira Municipal 

de Matemática de Pomerode (14/08/2008-Pomerode); IV Feira Multidisciplinar de Matemática 

RioCedrense (10/07/2008-Rio dos Cedros); VI Feira Municipal de Matemática São Bento do Sul 

(27/08/2008-São Bento do Sul); VI Feira Municipal de Matemática de Mafra (26/08/2008-Mafra);  

V Feira Municipal de Matemática de Joinville (20/08/2008 – Joinville - Encontro Municipal de 

Matemática); IV Feira Municipal de Matemática de Três Barras (16/09/2008-Três Barras); IV Feira 

Municipal de Matemática de Blumenau (29/08/2008-Blumenau). Não foram entregues os relatórios 
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das seguintes Feiras Municipais de Matemática: II Feira Municipal de Matemática de Benedito 

Novo (05/07/2008-Benedito Novo); VI Feira Municipal de Matemática de Atalanta (22/08/2008-

Atalanta); I Feira Municipal de Matemática de Ilhota (10/07/2008-Ilhota). Foram entregue os 

relatórios das seguintes Feiras Regionais de Matemática, oficializadas na 1ª e 2ª Reunião (dos dias 

16/05/2008 e no dia 13/06/2008):  III Feira Regional Matemática de Ibirama (12/09/2008-Ibirama); 

X Feira Regional de Matemática de Ituporanga (03/09/2008-Ituporanga); VII Feira Regional de 

Matemática de Itajaí (24/09/2008-Itajaí); VI Feira Regional de Matemática de São Bento do 

Sul/Mafra (19/09/2008-São Bento do Sul); XII Feira Regional de Matemática de Rio do Sul 

(23/09/2008-Rio do Sul); VII Mostra Regional de Matemática de Joinville (04/09/2008-Joinville); 

II Feira Regional de Matemática de Araranguá (28 e 29/08/2008-Araranguá); XI Feira Regional de 

Matemática de Concórdia/Seara (26/09/2008-Concórdia); IX Feira Regional de Matemática de 

Joaçaba (30/08/2008-Vargem Bonita); XXIV Feira Regional de Matemática de Blumenau/Timbó 

(18/09/2008-Ilhota); V Feira Regional de Matemática de Curitibanos (29/08/2008-Curitibanos); IV 

Feira Regional de Matemática de Campos Novos (18 e 19/09/2008-Celso Ramos); I Feira Regional 

de Matemática de Taió (25/09/2008-Mirim Doce); VI Feira Regional de Videira (18 e 19/09/2008-

Videira) e também da XI Feira Regional de Matemática de Brusque (26/09/2008-São João Batista). 

Não foi entregue o relatório da III Feira Regional de Matemática da Grande Florianópolis 

(16/10/2008-Florianópolis). Equipe Técnica do LMF entregou o relatório da XXV Feira 

Catarinense de Matemática (05 e 06/11/2008-São José/SC), no mês de Dezembro de 2008. A 

professora Alayde Ferreira dos Santos da UNEB (Universidade do Estado da Bahia) encaminhou 

(via correio) o relatório da III Feira Baiana de Matemática (30 e 31/10/2008-Senhor do 

Bonfim/BA). No item “8”: I Feira Nacional de Matemática – Professor Vilmar informa que a I 

Feira Nacional será de 30/06 a 02/07/2010 nas dependências do Campus I da FURB, da cidade de 

Blumenau/SC. No item “9”: Assuntos Gerais – Foi encaminhado como item de pauta da próxima 

reunião a possibilidade de constituir nova categoria contemplando a inscrição das crianças do 1º ano 

do Ensino Fundamental (09 anos). Sem mais para o momento eu, Charlene Wilwert, Secretária ad 

hoc, lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e assinada será arquivada juntamente com os 

documentos indicados como anexo e divulgada para todos os educadores de Matemática do Estado 

através dos Anais da XXV Feira Catarinense de Matemática. 
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Ata 03/2009 – 2
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática e Comissão 

Central Organizadora da XXV Feira Catarinense de Matemática – Rio do Sul-SC –

04/06/2009 – Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e nove, reuniram-se no Auditório da 

SEMED de Rio do Sul, no horário das 13h30 às 17h, os membros da Comissão Permanente das 

Feiras de Matemática (CPFM), da Comissão Central Organizadora da XXV Feira de Catarinense de 

Matemática (CCO) e outros professores das Redes Pública e Privada do Estado de Santa Catarina, 

atendendo a convocação do Coordenador da Comissão Permanente das Feiras de Matemática 

Vilmar José Zermiani e da GERED de Rio do Sul. Contou-se com a presença dos seguintes 

professores: Vilmar José Zermiani (FURB-Blumenau), Sônia Enedina Petters de Quadros (GERED 

– Blumenau), Roseana Viebrantz (SEFE -Pomerode), Sinara Luiza Troina Maraslis (SED - 

Florianópolis), Sandro Luiz Melo (SED – Florianópolis), José Raul Staub (SED – Florianópolis), 

Jorge Chierighini (SED – Florianópolis), Solange Aparecida Zancanaro Moura (GERED-Brusque); 

Solange Gonçalves Zucco (GERED-Brusque); Osni Packer (GERED-Rio do Sul), Marizoli 

Regueira Schneider (GERED-Rio do Sul), Ademar Gauer (IFET-Rio do Sul), Ivonete Kolv Krieck 

(SEMED-Rio do Sul), Ernani José Shngoen (GERED-Rio do Sul/ FAMESUL), Gilson Roberto da 

Silva (SEMED-Rio do Sul), Antônio Alberto Onetta (GERED-Curitibanos), Arlindo Jacob Weber 

(GERED-Taió), Dirceu Perin (GERED-Concórdia), Rosangela Maria Dalagnol Parizzi (GERED-

Joaçaba), Flávio de Carvalho (GERED- Videira); Maria Etelvina Zen Sant’Ana (GERED-

Ituporanga), Ingrid Dias Belo (GERED- Joinville), Marilei Méri Schlôeg (GERED-São Bento do 

Sul), Mayza de Lima Borges (GERED-São Bento do Sul), Cleusa Maria Felizbeto Tavares 

(GERED-Araranguá), Felomena Jochen (GERED-Ibirama); Gladis Terezinha Longo Boaventura 

(SEMED-Timbó); Nádia Maria de Souza Paulo (GERED – Itajaí), Lucélia Sardá (GERED – Itajaí), 

Eliana Rodrigues Peixoto Bargen (GERED – Itajaí), Maria Elizabete Rigo Lemos (GERED-

Campos Novos), Mara Lucia Secchi Mezaroba (GERED de Videira), Tria Pogousk Tonello 

(GERED – Seara), Maria Augusta Ceccatto (extencionista do LMF/FURB-Blumenau), Ana 

Caroline Klemz (extencionista do LMF/FURB-Blumenau). Para deliberar sobre a seguinte ordem 

do dia: 1) Informes; 2) Oficialização das Feiras Municipais e Regionais de Matemática; 3) 

Apresentação da Logomarca da XXV Feira Catarinense de Matemática; 4) Definição do 

número de trabalhos destaques por Feira Regional (GERED (s)); 5) I Feira Nacional de 

Matemática; 6) IV Seminário sobre Feiras de Matemática; 7) Espaço para a Secretaria de 

Estado da Educação; 8) Regimento da XXV Feira Catarinense de Matemática; 9) Avaliação; 

10) Parcerias (organização e financeira); 11) Outros assuntos; Iniciando os trabalhos, o 

Coordenador solicitou que todos os presentes façam sua apresentação, passando imediatamente ao 

item “1”: Informes – A equipe técnica do Laboratório de Matemática da FURB (LMF) informa que 

para a organização da Exposição alusiva dos 25 anos do Programa Rede de Feiras de Matemática, 

estão faltando os seguintes documentos e informações: Cartazes da VI Feira Catarinense de 

Canoinhas (1990), VIII Feira Catarinense de Caçador (1992); o nome dos coordenadores da Feira 

Catarinense de Matemática dos anos de 1992 (Caçador), 1993 (São Bento do Sul) e 1996 

(Concórdia). O coordenador do IV Seminário informa que os ex-coordenadores de Feiras 

Catarinenses de Matemática serão homenageados com um troféu, bem como os acadêmicos 

extensionistas, professores e dirigentes educacionais que contribuíram de uma forma relevante na 

organização das Feiras de Matemática em âmbito Municipal, Regional e Estadual.  Foi dado 

prosseguimento com o item “2”: Oficialização das Feiras Municipais e Regionais de Matemática 

– Foram oficializadas as seguintes Feiras Regionais de Matemática – SC/2009: III Feira Regional 

de Matemática de Araranguá (GERED de Araranguá - Araranguá – 28 e 29 de agosto de 2009), 

XXV Feira Regional de Matemática de Blumenau - Blumenau - 09 de setembro/2009, XII Feira 

Regional de Matemática de Brusque – Brusque – 11 de setembro de 2009, V Feira Regional de 

Matemática de Campos Novos – Brunópolis – 28 de agosto de 2009 (GERED de Campos Novos), 

XII Feira Regional de Matemática de Concórdia – Irani – 28 de agosto de 2009, I Feira Regional de 

Matemática de Seara – Seara – 25 de setembro de 2009, VI Feira Regional de Matemática de 

Curitibanos – Curitibanos - 28 de agosto (GERED de Curitibanos), III Feira Regional de 

Matemática de Ibirama – Dona Emma - 28 de agosto de 2009, VIII Feira Regional de Matemática 

257



 2 

de Itajaí – Itajaí – 10 de setembro de 2009, XI Feira Regional de Matemática de Ituporanga – 

Ituporanga – 27 de agosto de 2009, X Feira Regional de Matemática de Joaçaba – Água Doce – 26 

de agosto de 2009, VIII Feira Regional de Matemática de Joinville - Joinville – 03 de setembro de 

2009 (GERED de Joinville), IV Feira Regional de Palmitos – Caibi – 17 de setembro de 2009; XIII 

Feira Regional de Matemática de Rio do Sul – Agronômica – 08 de setembro de 2009, VII Feira 

Regional de Matemática de São Bento do Sul – Rio Negrinho – 28 de agosto de 2009 (GERED de 

São Bento do Sul), II Feira Regional de Matemática de Taió – Rio do Campo – 10 de setembro de 

2009 (GERED de Taió), VII Feira Regional de Matemática de Videira – Tangará – 27 e 28 de 

agosto de 2009. Foram oficializadas as seguintes Feiras Municipais de Matemática – SC/2009: VII 

Feira Municipal de Matemática de Timbó 21 de agosto de 2009, IX Feira Municipal de Matemática 

de Pomerode 20 de agosto de 2009, VII Feira Municipal de Matemática de São Bento do Sul 24 de 

junho de 2009, VII Feira Municipal de Matemática de Mafra 07 de julho de 2009, XI Feira 

Municipal de Matemática de Joinville 19 de agosto de 2009, I Feira Municipal de Monte Carlo 10 

de julho de 2009, I Feira Municipal de Ibiam 16 de julho de 2009, I Feira Municipal de Celso 

Ramos 04 de julho de 2009, I Feira Municipal de Vargem 08 de agosto de 2009, I Feira Municipal 

de Brunópolis 03 de julho de 2009, I Feira Municipal de Campo Alegre 09 de julho de 2009, I Feira 

Municipal de Rio Negrinho 06 de agosto de 2009, I Feira Municipal de Papanduva 05 de junho de 

2009, I Feira Municipal de Monte Castelo 26 de junho de 2009. Incorporando o item “3”: 

Apresentação da Logomarca da XXV Feira Catarinense de Matemática – Foi apresentada pela 

CCO da XXV Feira Catarinense de Matemática a logomarca que foi vencedora do concurso 

promovido pela GERED de Rio do Sul feita pela aluna Jassiara Hugen da E.E.B Pedro Américo – 

Agrolândia/SC. No item “4”: Definição do número de trabalhos destaques por Feira Regional 

(GERED (s))- Foi definido pelos presentes que o número de trabalhos a serem expostos nesta 25ª 

edição Estadual é de, no máximo, 154 trabalhos. Foram homologados para a III Feira Regional de 

Matemática de Araranguá (06), XXV Feira Regional de Matemática de Blumenau (19), XII Feira 

Regional de Matemática de Brusque (10), V Feira Regional de Matemática de Campos Novos (06), 

XII Feira Regional de Matemática de Concórdia (11), I Feira Regional de Matemática de Seara 

(05), VI Feira Regional de Matemática de Curitibanos (06), IV Feira Regional de Matemática de 

Ibirama (06), VIII Feira Regional de Matemática de Itajaí (09), XI Feira Regional de Matemática de 

Ituporanga (10), X Feira Regional de Matemática de Joaçaba (12), VIII Mostra Regional de 

Matemática de Joinville (10), IV Feira Regional de Matemática de Palmitos (02),  XIII Feira 

Regional de Matemática de Rio do Sul (15), VII Feira Regional de Matemática de São Bento do Sul 

(07), II Feira Regional de Matemática de Taió (06), VII Feira Regional de Matemática de Videira 

(12) e VII Feira Municipal de Matemática de Timbó (2). No que se refere ao item “5”: I Feira 

Nacional de Matemática – O profº Vilmar informa que a I Feira Nacional será nos dias 30 de junho 

a 02 de julho de 2010, no campus I da FURB – Blumenau/SC. A coordenação do LMF submeterá 

para apreciação o projeto da I Feira Nacional de Matemática a várias Instituições de fomento à 

pesquisa e extensão. No item “6”: IV Seminário sobre Feiras de Matemática – A coordenação do 

Seminário apresentou os objetivos do mesmo, a sua programação, os participantes convidados para 

as Mesas Redondas e Relatos de Experiências, aprovados na reunião do dia 07 de maio de 2009, 

realizada na FURB em Blumenau. A coordenação do evento determinou que o valor da taxa de 

inscrição seja de R$ 30,00 para professores e dirigentes educacionais e R$ 20,00 para estudantes.No 

item “7”: Espaço para a Secretaria de Estado da Educação – A proposta da Secretaria de Estado 

da Educação de realizar a IV Feira Estadual de Ciências e Tecnologias da Educação Básica em 

conjunto com a XXV Feira Catarinense de Matemática, nas dependências do Pavilhão Centro de 

Eventos Hermann H. Purnhagen, da cidade de Rio do Sul, nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2009, 

foi aprovada por unanimidade. No item “8”: Regimento da XXV Feira Catarinense de Matemática 

– O Regimento da XXV Feira Catarinense de Matemática será discutido e aprovado após a 

realização do IV Seminário sobre Feiras de Matemática. No item “9”: Avaliação – A Comissão de 

Avaliação será coordenada pelos seguintes profissionais da Educação: Mara Lúcia Secchi Mezaroba 

(SEMED – Videira), Ivonete Kolv Krieck (SEMED – Rio do Sul), Vilmar José Zermiani (LMF – 

FURB), Marizoli Regueira Schneider (GERED – Rio do Sul), Fátima Peres Zago Oliveira (Instituto 
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Federal Catarinense - Campus Rio do Sul). No item “10”: Parcerias (organização e financeira) – 

São parceiros na organização da XXV Feira Catarinense de Matemática: a Secretaria de Estado da 

Educação, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Rio do Sul através de sua 

GERED, Prefeitura Municipal de Rio do Sul através da Secretaria Municipal de Educação, Instituto 

Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, Universidade Regional de Blumenau através do 

Laboratório de Matemática da FURB, Grupo UNIASSELVI através da FAMESUL, Associação dos 

Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI). A Comissão Central constitui-se respectivamente dos 

seguintes profissionais: Sinara Luiza Troina Maraslis, Osni Packer, Janara Aparecida Mafra – 

Gilson Roberto da Silva – Ivonete Kolv Krieck, Ademar Jacob Gauer – Fátima Peres Zago de 

Oliveira, Vilmar José Zermiani, Ernani José Schneider, Tania Mara Rocha Moratteli. No item “11”: 

Outros assuntos – Não houve. Sem mais para o momento eu, Ana Caroline Klemz, Secretária ad 

hoc, lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e assinada será arquivada juntamente com os 

documentos indicados como anexo e divulgada para todos os educadores de Matemática do Estado 

através dos Anais da XXV Feira Catarinense de Matemática. 
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Ata 05/2009 – 4
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática e Comissão 

Central Organizadora da XXV Feira Catarinense de Matemática – Blumenau – SC –

16/10/2009 – Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e nove, reuniram-se na sala J400 do 

bloco J do campus I da FURB em Blumenau, no horário das 13h30 às 17h30 min, os membros da 

Comissão Permanente das Feiras de Matemática (CPFM), da Comissão Central Organizadora da 

XXV Feira Catarinense de Matemática (CCO) e outros professores das Redes Pública e Privada do 

Estado de Santa Catarina, atendendo a convocação da professora Marizoli Regueira Schneider de 

Rio do Sul e do professor Vilmar José Zermiani. Contou-se com a presença dos seguintes 

professores: Arlindo Jacob Weber (GERED-Taió) 

Cleusa Mª Felisberto Tavares (GERED – Araranguá) 

Dirceu L. Perin (GERED-Concórdia) 

Eduarda Hartmann (FURB – Blumenau) 

Elizete Maria Bossamai Ribeiro (EAFS – Araranguá) 

Ernani José Schneider - Rio do Sul/ FAMESUL) 

Fátima Peres Zago de Oliveira (IFET – Rio do Sul) 

Flávio de Carvalho (GERED- Videira) 

Gladis Terezinha Longo Boaventura (SEMED-Timbó) 

Ivonete Kolv Krieck (SEMED-Rio do Sul) 

José Clair Ferreira (GERED – Joaçaba) 

Jovino Luiz Aragão (SEMED – Blumenau) 

Luciene Mara do Nascimento Ribeiro (GERED – Brusque) 

Luiza Maria Felippi Antônio (SEMED – Timbó) 

Mara Lucia Secchi Mezaroba (GERED de Videira) 

Maria Augusta Ceccatto (FURB – Blumenau) 

Maria Elizabete Rigo Lemos (GERED-Campos Novos) 

Maria Etelvina Zen Sant’Ana (GERED-Ituporanga) 

Márcia Peters Busarello (GERED – Taió) 

Margarida Filagrana (GERED – Ibirama) 

Marizoli Regueira Schneider (GERED - Rio do Sul) 

Mauro Antônio Rudolf (GERED – Rio do Sul) 

Osni Packer (GERED-Rio do Sul) 

Raul Rocha Neto (SME – Rio do Sul) 

Rosangela Maria Dalagnol Parizzi (GERED-Joaçaba) 

Samira Braidi Valcanaia (GERED – Timbó) 

Sandra Scheidt Rodrigues (SDR – Ituporanga) 

Sueli de Oliveira Tamanini (SEMED – Timbó) 

Vilmar José Zermiani (FURB-Blumenau)  

Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Formalização de parcerias para a organização 

da I Feira Nacional de Matemática; 2) Eleições da SBEM/SC; 3) Encontro Catarinense de 

Educação Matemática 2010; 4) Publicação de uma Revista na área de Educação 

Matemática/SC; 5) 5. Informes da CCO da XXV Feira Catarinense (alojamento, 

alimentação...); 6)  7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)  

Iniciando os trabalhos, o Coordenador solicitou que todos os presentes façam sua apresentação, 

passando imediatamente ao item “1”: Distribuição dos certificados da XXIV Feira Catarinense de 

Matemática – Foram distribuídos e protocolados, pelas extensionistas do Laboratório de 

Matemática da FURB, as declarações de participação dos professores avaliadores e expositores de 

trabalhos da XXIV Feira Catarinense de Matemática (São José/2008), que foram confeccionados 

pela GERED da Grande Florianópolis. Foi dado procedimento com o item “2”: Situação da Gripe 

A (suína) X Organização das Feiras – A inscrição dos trabalhos da XXV Feira Catarinense deverá 

ser efetuada até o dia 30 de setembro no site da SED (www.sed.sc.gov.br) pelo representante de 

cada GERED. Incorporando o item “3”: Definição quanto à cobrança ou não da taxa de inscrição 

– Foi aprovado a não cobrança da taxa de inscrição dos trabalhos que participarão da XXV Feira 
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Catarinense de Matemática. No item “4” Aprovação do Regimento da XXV Feira Catarinense de 

Matemática – Foi discutido e aprovado o Regimento da XXV Feira Catarinense de Matemática que 

estará disponível no site da SED (www.sed.sc.gov.br). No item “5”: Aprovação da Ficha de 

inscrição- Foi discutida e aprovada a Ficha de inscrição da XXV Feira Catarinense de Matemática 

que estará disponível no site da SED (www.sed.sc.gov.br). No que se refere ao item “6”: 

Alojamento – A CCO da XXV Feira Catarinense de Matemática comunica que as seguintes 

instituições irão alojar os expositores da Feira Estadual/2009: E.E.B. Profº Henrique da Silva 

Fontes, E.E.F. Anibal de Barba, E.E.B. Prefeito Alfredo João Krieck. Cada expositor deverá trazer 

roupa de cama e produtos de higiene pessoal. A pessoa responsável pelo alojamento é o professor 

Mauro Antônio Rudolf  (contato pelo e-mail: gereiriodosulens@sed.sc.gov.br). No item “7”: 

Apresentação e distribuição dos cartazes das Feiras – Foram distribuídos alguns cartazes da XXV 

Feira Catarinense de Matemática e da IV Feira Estadual de Ciências e Tecnologia da Educação 

Básica. No item “8”: Alimentação – a alimentação será terceirizada e serão oferecidas aos 

expositores, pela CCO, as seguintes refeições: - servido no alojamento: café da manhã para os dias 

04 e 05/11; - servido no local do evento: almoço para os dias 04 e 05/11 e janta para os dias 03 e 

04/11. No item “9”: Definição do representante de cada GERED (Feira Regional) junto a CCO 

da XXV Feira Catarinense de Matemática (via ofício e assinado pelo Gerente de Educação) – 

Foram oficializados os seguintes representantes das GEREDs junto a CCO da 25ª Edição Estadual. 

Blumenau: Nívia Feller (niviafeller@hotmail.com); Campos Novos: Maria Elizabete Rigo Lemos 

(sens08@sed.sc.gov.br); Concórdia: Dirceu L. Perin (dl-perin@bol.com.br); Curitibanos: Antonio 

Alberto Onetta (antonioonetta@sed.sc.gov.br); Ibirama: Margarida Filagrana 

(kufi06@yahoo.com.br); Itajaí: Nádia Maria de Souza Paulo (nmspaulo@yahoo.com.br); 

Ituporanga: Sandra Scheidt Rodrigues (maria@iup.sdr.sc.gov.br); Joaçaba: Rosangela Maria 

Dalagnol Parizzi (roparizzi@yahoo.com.br); Joinville: Ingrid Dias Belo 

(ingrid@digitaldoor.com.br); Rio do Sul: Marizoli Regueira Schneider (marizoli@brturbo.com.br) ; 

Taió: Arlindo Jacob Weber  (arlindo@tao.sdr.sc.gov.br); Timbó: Samira Braidi Valcanaia 

(samira@tio.sdr.sc.gov.br); Videira: Mara Lúcia Secchi Mezaroba (maralsecchi@yahoo.com.br) e 

Flavio de Carvalho (flaviocar2@hotmail.com). Não designaram seus representantes as seguintes 

GEREDs: Araranguá, Brusque, Seara, Palmitos e São Bento do Sul. No item “10”: Entrega das 

fichas de inscrição dos trabalhos destaques de cada Feira Regional – Para efeito de inscrição, 

deve ser feita através do site da SED (www.sed.sc.gov.br) pelo representante de cada GERED. No 

item “11”: ) Composição da Coordenação Geral da Avaliação dos Trabalhos bem como dos 

coordenadores de grupos de avaliadores - São dois tipos de avaliação que ocorrem nas Feiras de 

Matemática: do evento e dos trabalhos. A avaliação do evento será realizada pelo LMF, sob a 

coordenação da professora Viviane Clotilde da Silva. Já a coordenação geral da avaliação dos 

trabalhos foi designada na última reunião, composta pelos seguintes profissionais da Educação: 

Mara Lúcia Secchi Mezaroba (SEMED – Videira), Ivonete Kolv Krieck (SEMED – Rio do Sul), 

Vilmar José Zermiani (LMF – FURB), Ernani José Schneider (GERED – Rio do Sul) e Fátima 

Peres Zago Oliveira (Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul). O Prof. Vilmar 

recomenda que: a) cada GERED indique pelo menos um representante para formar a Comissão dos 

Coordenadores de Grupo de Avaliadores; b) os integrantes da Comissão de Avaliação dos trabalhos 

não poderão avaliar trabalhos inscritos pela sua GERED. A Comissão dos coordenadores de grupo 

de avaliadores será composta pelos seguintes professores e dirigentes educacionais: Educação 

Especial: Vania Carbonera (GERED - Rio do Sul) e Monica Denzer Martins 

(monicadenzerm@yahoo.com.br – E.E.B Paulo Zimermann - Rio do Sul); Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental: Eliane Aparecida Neto Mohr (nanemohr@yahoo.com.br - GERED Rio do Sul), 

Luciana Danker (eebas@sed.sc.gov.br – GERED Taió); Séries Finais do Ensino Fundamental: 

Flavio de Caravalho (flaviocar2@hotmail.com – GERED Videira), Dirceu Perin (dl-

perin@bol.com.br – GERED Concórdia), Maria Elizabete Rigo Lemos (sens08@sed.sc.gov.br – 

GERED Campos Novos), Paula Civiero (paula_civiero@yahoo.com.br - Instituto Federal 

Catarinense), Morgana Scheller (morganascheller@yahoo.com.br - Instituto Federal Catarinense), 

Jovino Luiz Aragão (jovinoluiz@pop.com.br); Ensino Médio: Rosangela Maria Dalagnol Parizzi 
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(roparizzi@yahoo.com.br – GERED Joaçaba), Ingrid Dias Belo (ingrid@digitaldoor.com.br); e a 

Comissão de Avaliação. Não foram definidos os coordenadores dos grupos de avaliadores das 

categorias: Educação Infantil, Educação Superior, Professor e Comunidade.  No item “12”: 

Publicação dos Anais dos Eventos – Os anais do evento serão publicados na forma de CD-ROM. 

No item “13”: Apresentação da tabela dos trabalhos destaques que serão expostos na XXV Feira 

Estadual – Foi apresentado pela equipe do LMF um modelo de relação de trabalhos destaques de 

Feiras Regionais, separados por categoria, para serem enviadas pelos representantes das GEREDs 

para a CCO, contendo as seguintes informações: Título do trabalho, modalidade, unidade escolar, 

GERED/município, professor responsável, expositores e tomadas; juntamente com o endereço 

eletrônico do professor responsável. No item “14”: Definição do número de trabalhos destaques e 

menção honrosa da XXV Feira Catarinense (premiação X participação na Feira Nacional)– 

Serão premiados 50% dos trabalhos na condição de destaque e 50% na condição de menção 

honrosa. Foi delegada a Comissão de Avaliação da Feira Estadual, indicar 50 trabalhos entre os 

destaques para participarem da I Feira Nacional de Matemática (Blumenau - julho/2010). Sem mais 

para o momento eu, Maria Augusta Ceccatto, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata que, após lida, 

aprovada e assinada será arquivada juntamente com os documentos indicados como anexo e 

divulgada para todos os educadores de Matemática do Estado através dos Anais da XXV Feira 

Catarinense de Matemática. 
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Ata 05/2009 – 1
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática e Comissão 

Central Organizadora da I Feira Nacional de Matemática – Blumenau – SC –16/10/2009 – 
Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e nove, reuniram-se no Laboratório de 

Matemática no Edifício Cristina do campus I da FURB em Blumenau, no horário das 10h30 às 12h, 

os representantes das seguintes instituições ou entidades: Universidade Regional de Blumenau se 

faz representar nesta reunião pelo professor Vilmar José Zermiani coordenador do Laboratório de 

Matemática da FURB; Centro de Referência de Modelagem Matemática no Ensino (CREMM), 

representado pela sua coordenadora executiva Emília Melo Vieira; Instituto Federal Catarinense 

(IFC), representado pelo seu pró-reitor de extensão, Carlos Renato V. de Oliveira e os professores 

Ademar Jacob Gauer, Fátima Peres Zago de Oliveira e Elizete Maria Possamai Ribeiro; Prefeitura 

Municipal de Blumenau, representada pelo professor Jovino Luiz Aragão; Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Regional de Brusque, representada pelo professor Luiz Carlos da Silva; 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Rio do Sul representada pelos professores 

Ernani José Schneider e Marizoli Regueira Schneider, atendendo a convocação do professor Vilmar 

José Zermiani. Contou-se com a presença dos seguintes professores: Ademar Jacob Gauer (IFC – 

Rio do Sul); Carlos Renato V. de Oliveira (IFC – Blumenau); Dirceu C. Perin (E.E.B. Domingos – 

Concórdia); Elizete Maria Possamai Ribeiro (IFC – Sombrio) 

Emília Melo Vieira (CREMM – Blumenau) 

Ernani José Schneider (GERED – Rio do Sul) 

Fátima Peres Zago de Oliveira (IFC – Rio do Sul) 

Flávio de Carvalho (GERED – Videira) 

Ingrid Dias Belo (GERED – Joinville) 

Iría Poganski Tonello (GERED – Araranguá) 

Jovino Luiz Aragão (SEMED – Blumenau) 

Katlen Daniela Konell (SED – Pomerode) 

Luiz Carlos da Silva (GERED – Brusque) 

Maria Elizabete Rigo Lemos (GERED – Campos Novos) 

Marizoli Regueira Schneider (GERED – Rio do Sul) 

Roseana Viebrantz (SED – Pomerode) 

Vilmar José Zermiani (FURB – Blumenau) 

Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  

1) Formalização de parcerias para a organização da I Feira Nacional de Matemática; 2) 

Oferta da 2ª Edição do Curso de Aperfeiçoamento, à distância, sobre Feiras de Matemática; 

3) Eleições da SBEM/SC; 4) Encontro Catarinense de Educação Matemática 2010; 5) 

Publicação de uma Revista na área de Educação Matemática/SC; Iniciando os trabalhos, o 

Coordenador da reunião solicitou que todos os presentes façam sua apresentação, passando 

imediatamente ao item “1”: Formalização de parcerias para a organização da I Feira Nacional de 

Matemática (I-FNMat) – o coordenador da I Feira Nacional fez a apresentação do plano de 

trabalho do projeto da feira com o orçamento para a realização da mesma. Em seguida, o mesmo 

solicita que os representantes das instituições e entidades presentes que tenham interesse em serem 

parceiras na organização deste evento nacional que se manifestem. Demonstraram interesse em 

participar da parceria as seguintes instituições: FURB, IFC e CREMM. Segundo o professor Luiz 

Carlos da Silva, a Secretaria de Estado a Educação tem interesse em participar da parceria e irá 

definir o valor orçamentário na próxima semana. O professor Jovino sugeriu que a CCO da I – 

FNMat agende uma reunião com os dirigentes da Secretaria Municipal de Educação de Blumenau. 

O professor Carlos Renato informou que os professores Ademar Jacob Gauer e Fátima Peres Zago e 

Oliveira serão os representantes do IFC junto ao projeto da Rede de Feiras de Matemática; No item 

“2”: Oferta da 2ª Edição do Curso de Aperfeiçoamento, à distância, sobre Feiras de Matemática 

– Com o propósito de alavancar a Rede de Feiras de Matemática em âmbito nacional, foi 

constituído um grupo de trabalho com profissionais da FURB e do IFC para viabilizar a oferta deste 

curso na modalidade à distância sendo que a primeira reunião com profissionais da FURB e do IFC 

para a viabilização do mesmo será realizado no dia 30 de outubro de 2009, nas dependência do 
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LMF do campus I da FUB. No que se refere ao item “3”: Eleições da SBEM/SC – a professora 

Emília comunicou os presentes que a FURB irá se inscrever ao Edital das eleições da Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática Regional de Santa Catarina – SBEM-SC com uma chapa e 

conta com o apoio dos filiados catarinenses junto a SBEM. No item “3”: Encontro Catarinense de 

Educação Matemática 2010 – Se esta chapa vencer as eleições, será constituída uma Comissão 

Organizadora para a realização do VII Encontro Catarinense de Educação Matemática no período 

de 29 a 30 de junho de 2010 no campus I da FURB. No item “4”: Publicação de uma Revista na 

área de Educação Matemática/SC – a professora Emília, também, comunicou que uma das 

propostas da nova diretoria da SBEM-SC é a criação de uma revista eletrônica e que após a 

realização de cada Feira Catarinense ou Nacional, será publicada uma edição especial sobre Feiras 

de Matemática. Sem mais para o momento eu, Emília Melo Vieira, Secretária ad hoc, lavrei a 

presente ata que, após lida, aprovada e assinada será arquivada juntamente com os documentos 

indicados como anexo e divulgada para todos os educadores de Matemática do Estado através dos 

Anais da I Feira Nacional de Matemática. 
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Ata 05/2009 – 5
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática e Comissão 

Central Organizadora da XXV Feira Catarinense de Matemática – Blumenau – SC –

16/10/2009 – Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e nove, reuniram-se na sala J400 do 

bloco J do campus I da FURB em Blumenau, no horário das 13h30 às 17h30, os membros da 

Comissão Permanente das Feiras de Matemática (CPFM), da Comissão Central Organizadora da 

XXV Feira Catarinense de Matemática (CCO) e outros professores das Redes Pública e Privada do 

Estado de Santa Catarina, atendendo a convocação da professora Marizoli Regueira Schneider de 

Rio do Sul e do professor Vilmar José Zermiani. Contou-se com a presença dos seguintes 

professores: Ademar Jacob Gauer (Instituto Federal Catarinense – Rio do Sul), Adriana Milbratz 

(GERED – Mafra/São Bento do Sul),  Arlindo Jacob Weber (GERED – Taió), Cleusa Mª Felisberto 

Tavares (GERED – Araranguá), Dirceu L. Perin (GERED – Concórdia), Eduarda Hartmann (FURB 

– Blumenau), Elizete Maria Possamai Ribeiro (IFC – Araranguá), Ernani José Schneider - Rio do 

Sul/ FAMESUL/AMAVI/ GERED de Rio do Sul), Fátima Peres Zago de Oliveira (Instituto Federal 

Catarinense – Rio do Sul), Filomena Jochen (GERED – Ibirama), Flávio de Carvalho (GERED- 

Videira), Ingrid Dias Belo (GERED – Joinville), Iria P. Tonello  (GERED – Seara), Jovino Luiz 

Aragão (SEMED – Blumenau), Luiz Carlos da Silva (GERED – Brusque), Maralu Tureck (GERED 

– Mafra/São Bento do Sul), Maria Augusta Ceccatto (FURB – Blumenau), Maria Elizabete Rigo 

Lemos (GERED – Campos Novos), Maria Etelvina Zen Sant’Ana (GERED – Ituporanga), Marilei 

Méri Schlöegl Fianco (GERED – Mafra/São Bento do Sul), Márcia Peters Busarello (GERED – 

Taió), Margarida Filagrana (GERED – Ibirama), Marizoli Regueira Schneider (GERED - Rio do 

Sul), Nádia Maria de Souza Paulo (GERED – Itajaí), Rosi Martendal (GERED – Ituporanga) e 

Vilmar José Zermiani (FURB – Blumenau). Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) 

Informes da CCO da XXV Feira Catarinense (alojamento, alimentação...); 2) Composição da 

Comissão de Avaliação (aprovação dos coordenadores dos grupos de avaliadores, indicação 

de avaliadores por GERED e aprovação da carta de orientação aos avaliadores); 3) 

Apresentação da ficha de avaliação e Ata dos grupos de avaliadores; 4) Composição da 

relação dos trabalhos (numeração por categoria) que serão expostos na XXV Feira 

Catarinense de Matemática; 5) Definição do número de trabalhos destaque e de trabalhos 

menção honrosa por categoria; 6) Entrega de relatórios de Feiras Municipais; 7) Entrega de 

relatórios de Feiras Regionais 8) Assuntos gerais; Iniciando os trabalhos, o Coordenador 

solicitou que todos os presentes façam sua apresentação, passando imediatamente ao item “1”: 

Informes da CCO da XXV Feira Catarinense (alojamento, alimentação...)- a coordenação geral 

da XXV Feira Catarinense de Matemática informa que os professores responsáveis pelos trabalhos 

que optaram pela hospedagem gratuita serão alojados nas seguintes instituições: E.E.B. Profº 

Henrique da Silva Fontes, E.E.F. Anibal de Barba, E.E.B. Prefeito Alfredo João Krieck. Cada 

expositor deverá trazer colchão, roupa de cama e produtos de higiene pessoal. A pessoa responsável 

pelo alojamento é o professor Mauro Antônio Rudolf (contato pelo e-mail: 

gereiriodosulens@sed.sc.gov.br). Os almoços e a jantas dos expositores serão oferecidos nas 

dependências do Centro de Eventos Hermann Purnhagen. Já o café da manhã será oferecido no 

alojamento. Cronograma da alimentação: dia 03/11: janta, dia 04/11: café da manhã, coffee break, 

almoço, coffee break e janta, dia 05/11: café da manhã, coffee break, almoço, coffee break. A 

equipe do Laboratório de Matemática da FURB apresentou a tabela síntese da inscrição de trabalhos 

por GERED e categoria (anexo 1). No que se refere ao item “2”: Composição da Comissão de 

Avaliação (aprovação dos coordenadores dos grupos de avaliadores, indicação de avaliadores por 

GERED e aprovação da carta de orientação aos avaliadores) – na última reunião foram definidos 

os integrantes da Comissão Geral da Avaliação dos trabalhos da XXV Feira Estadual: Mara Lúcia 

Secchi Mezaroba (SEMED – Videira), Ivonete Kolv Krieck (SEMED – Rio do Sul), Vilmar José 

Zermiani (LMF – FURB), Ernani José Schneider (GERED – Rio do Sul) e Fátima Peres Zago 

Oliveira (Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul). A CCO submete o nome dos 

seguintes profissionais para atuarem como Coordenadores de Grupo de Avaliadores por Categoria:  

Responsável pelo grupo: Educação Especial (02): Vania Carbonera (Rio do Sul), Monica Denzer 

Martins (monicadenzerm@yahoo.com.br).  
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Responsável pelo grupo: Educação Infantil (02): Vera Lúcia Santos Girardi (Seara – 

veralsgirardi@hotmail.com).  

Responsável pelo grupo: Séries Inicias do E.F. (03): Luciana Danker (eebas@sed.sc.gov.br), 

Adriana Milbratz (São Bento do Sul – adriana.milbratz@gmail.com, 

gereisbentodosulens@sed.sc.gov.br).   

Responsável pelo grupo: Séries Finais do E.F. (06): Flavio de Caravalho (Videira - 

flaviocar2@hotmail.com), Dirceu Perin (Concórdia - dl-perin@bol.com.br), Maria Elizabete Rigo 

Lemos (sens08@sed.sc.gov.br), Paula Civiero (Rio do Sul - paula_civiero@yahoo.com.br), 

Morgana Scheller (morganascheller@yahoo.com.br) e Jovino Luiz Aragão (Blumenau - 

jovinoluiz@pop.com.br).  

Responsável pelo grupo: Ensino Médio (03): Rosangela Maria Dalagnol Parizzi (Joaçaba -

roparizzi@yahoo.com.br), Ingrid Dias Belo (Joinville - ingrid@digitaldoor.com.br), Luiz Carlos da 

Silva (Brusque – luizcarlossjb1@hotmail.com),  

Responsável pelo grupo: Educação Superior: Ademar Jacob Gauer (Rio do Sul – 

ajgauer@yahoo.com.br)  

Responsável pelo grupo: Professor e Comunidade (01): Vilmar José Zermiani (Blumenau – 

logo@furb.br). A equipe do Laboratório de Matemática da FURB (LMF) encaminhou um convite 

aos professores orientadores de trabalhos destaques de Feiras Regionais que encaminharam, via 

representantes das GEREDs, a tabela da relação dos trabalhos que participarão da XXV Feira 

Catarinense de Matemática. O professor Vilmar informa que o convite foi estendido aos professores 

uma vez que foi deliberado em encontros da Comissão Permanente que, em Feiras de âmbito 

Estadual, o professor não pode avaliar trabalhos de sua GERED. A equipe do LMF apresentou a 

relação dos professores orientadores que confirmaram presença na avaliação dos trabalhos (anexo 

2). A equipe do LMF encaminhará um e-mail aos representantes das GEREDs junto à CCO da Feira 

Catarinense para que indiquem avaliadores. Foi submetida e aprovada a carta de orientação aos 

avaliadores (anexo 3). No item “3”: Apresentação da ficha de avaliação e Ata dos grupos de 

avaliadores – Foram apresentados e aprovados os três modelos de ficha de avaliação (anexo 4).  Foi 

apresentado e aprovado o modelo de Ata dos Grupos de Avaliadores (anexo 5). No item “4”: 

Composição da relação dos trabalhos (numeração por categoria) que serão expostos na XXV 

Feira Catarinense de Matemática – Foi apresentada a tabela de relação dos trabalhos que foram 

inscritos na XXV Feira Catarinense de Matemática (anexo 6). Os participantes da reunião 

recomendaram que o representante de cada GERED que efetuou a inscrição dos trabalhos confira as 

informações contidas nos trabalhos de sua GERED para, posteriormente (até as 18h do dia 

21/10/2009), comunicando seu parecer à CCO da Feira Estadual (marizoli@brturbo.com.br). No 

item “5”: Definição do número de trabalhos destaque e de trabalhos menção honrosa por 

categoria e grupos de avaliação (anexo 7) – No item “6”: Entrega de relatórios de Feiras 

Municipais/2009 – Foram entregues os relatórios das seguintes Feiras Municipais: I Feira de 

Matemática de Ituporanga, I Feira de Matemática de Ibiam, I Feira de Matemática de Monte Carlo, 

I Feira de Matemática de Brunópolis, I Feira de Matemática de Vargem, I Feira de Matemática de 

Celso Ramos. Foram entregues os relatórios das seguintes Feiras Regionais: XI Feira de 

Matemática da região de Ituporanga, VII Feira de Matemática da região de São Bento do Sul, II 

Feira de Matemática da região de Taió, IV Feira de Matemática da região de Ibirama. VII Feira de 

Matemática da região de Videira, V Feira de Matemática da região de Campos Novos. No item 

“7”: Entrega de relatórios de Feiras Regionais/2009 - Foram entregues os relatórios das seguintes 

Feiras Regionais: XXV Feira Regional de Matemática (Blumenau). No item “8”: Assuntos Gerais –

. Sem mais para o momento eu, Maria Augusta Ceccatto, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata 

que, após lida, aprovada e assinada será arquivada juntamente com os documentos indicados como 

anexo e divulgada para todos os educadores de Matemática do Estado através dos Anais da XXV 

Feira Catarinense de Matemática. 
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Ata 01 – 1
a
 Reunião para a organização da XXVI Feira Catarinense de Matemática em 

conjunto com a V Feira Estadual de Ciências e Tecnologia – Blumenau-SC –20/11/2009 – Aos 

vinte dias do mês de novembro de dois mil e nove, reuniram-se no Laboratório de Matemática da 

Universidade de Blumenau, no horário das 10h às 12h, atendendo a convocação do Coordenador da 

Comissão Permanente das Feiras de Matemática, o Professor Vilmar José Zermiani. Contou-se com 

a presença dos seguintes professores: Alaor Gotz – SDR de Campos Novos 

(alaor@cnv.sdr.sc.gov.br); Sérgio Silvestrin – SDR de Campos Novos (sergio@cnv.sdr.sc.br); 

Jovino Luiz Aragão – SEMED de Blumenau (jovinoluiz@blumenau.sc.gov.br); Luiz Carlos da 

Silva – SDR de Brusque (gereibrusqueens@sed.sc.gov.br); Nívia Feller – SDR de Blumenau 

(niviafeller@hotmail.com); Nachanaeli Casarin Willers – FURB (logo@furb.br); Vilmar José 

Zermiani – FURB (logo@furb.br); Orval Rogério Machado – Campos Novos 

(gereicamposnovosens@sed.sc.gov.br); Ademar Jacob Gauer – IFC (ajgauer@yahoo.com.br) e 

Paula Andrea Grawieski Civiero – IFC (paula_civiero@yahoo.com.br). Para deliberar sobre a 

seguinte ordem do dia: 1) Financiamento da XXVI Feira Catarinense de Matemática e V Feira 

de Ciências e Tecnologia; 2) Infra-estrutura física para a organização dos eventos da XXVI 

FCM e V FECT em Campos Novos; 3) Alojamento dos expositores; 4) Definição do número 

máximo de trabalhos a serem expostos em cada um dos eventos; 5) Encaminhamento do 

projeto para a Secretaria de Estado da Educação; 6) Parcerias para a organização do evento; 

7) Feira Nacional;  Iniciando os trabalhos, o Coordenador solicitou que todos os presentes façam 

sua apresentação, passando imediatamente ao item “1”: Financiamento da XXVI Feira 

Catarinense de Matemática e V Feira de Ciências e Tecnologia – A Secretaria do Estado da 

Educação financia a XXVI Feira Catarinense de Matemática – XXVI FCM na condição de que a V 

Feira Estadual de Ciências e Tecnologia – V FECT sejam realizadas no mesmo local. Foi dado 

procedimento com o item “2”: Infra-estrutura física para a organização dos eventos da XXVI 

FCM e V FECT em Campos Novos – a SDR de Campos Novos possui infra estrutura para a 

exposição de, no máximo, 150 trabalhos. Incorporando o item “3”: Alojamento dos expositores – o 

alojamento gratuito para os expositores da XXVI FCM e da V FECT deverá ser oferecido em duas 

unidades escolares do município de Campos Novos e próximas ao local do evento: EEB Paulo Blasi 

e EEB Henrique Rupp Júnior. No que se refere ao item “4”: Definição do número máximo de 

trabalhos a serem expostos em cada um dos eventos – na XXVI FCM serão expostos, no mínimo, 

100 trabalhos específicos de matemática. O número de trabalhos por feira será decidido na primeira 

reunião de 2010 da Comissão Permanente das Feiras de Matemática juntamente com a CCO da V 

FECT e a CCO da XXVI FCM, a ser realizada no dia 12/02/2010 nas dependências da SDR de 

Campos Novos. No item “5”: Encaminhamento do projeto para a Secretaria de Estado da 

Educação – deliberou-se aceitar a realização das duas feiras em conjunto desde que seja dado um 

tratamento igualitário aos participantes de ambas as feiras. Deliberou-se pela realização de um 

fórum de discussão para avaliar os aspectos positivos e negativos sobre o movimento das feiras de 

matemática e de ciências e tecnologia. Pelo fato do ano de 2010 ser um ano eleitoral deliberou-se 

que as duas feiras sejam realizadas no dia 18 e 19 de novembro de 2010. No item “6”: Parcerias 

para a organização do evento – Até a presente data, são parceiros na organização da XXVI FCM e 

V FECT, as seguintes instituições: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Campos 

Novos, Secretaria de Estado da Educação, Prefeitura Municipal de Campos Novos, Universidade 

Regional de Blumenau – FURB, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. 

No item “7”: Feira Nacional – O professor Vilmar comunicou que a I Feira Nacional de 

Matemática será realizada nos dias 30 de junho, 01 e 02 de julho de 2010, no Campus I da FURB da 

cidade de Blumenau. Sem mais para o momento eu, Nachanaeli Casarin Willers, Secretária ad hoc, 

lavrei a presente ata que após lida, aprovada e assinada será arquivada juntamente com os 

documentos indicados como anexo e divulgada para todos os Educadores de Matemática do Estado 

através dos Anais da XXVI Feira Catarinense de Matemática. 
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Ata 02/2010 – 2
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática – Blumenau-SC 

– 27/05/2010 – Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dez, reuniram-se na sala I-409 do 

Campus I da Universidade de Blumenau, no horário das 09h30 às 16h30, atendendo a convocação 

do Coordenador do Laboratório de Matemática da FURB (LMF) e da Comissão Permanente das 

Feiras de Matemática, o Professor Vilmar José Zermiani. Contou-se com a presença dos seguintes 

professores:  Ademar Jacob Gauer – IFC - Rio do Sul – (ajgauer@yahoo.com.br); Alaor Gotz – 

GERED Campos Novos – (alaor@cnv.sdr.sc.gov.br); Antônio Alberto Onetta – GERED – 

Curitibanos – (antonioonetta@sed.sc.gov.br); Arlindo Jacob Weber – GERED Taió – 

(Arlindo@taio.sdr.sc.gov.br); Celina Gomes de Chiara – SEMED – Joinville – 

(celina@joinville.sc.gov.br); Cleusa Maria Felisberto Tavares – GERED Araranguá – 

(cleusatavares@hotmail.com); Dirceu Perin – GERED Concórdia – (dl-perin@bol.com.br) ; Eliana 

Bargen – GERED Itajaí – (elianabargen@sed.sc.gov.br); Elisete Borges dos Santos Wagner – 

GERED – Ituporanga – (elisete@iup.sdr.sc.gov.br); Ernani José Schneirde – GERED – Rio do Sul 

– (sjernani@brturbo.com.br) ; Flávio de Carvalho – GERED – Videira – 

(flaviocar2@hotmail.com);  Felomena Jochen – GERED Ibirama – (fjochen@yahoo.com.br) 

(gereiibiramaens@sed.sc.gov.br); Gladis Terezinha Longo Boaventura – SEMED Timbó – 

(gladis.boaventura@timbo.sc.gov.br); Ingrid Dias Belo – GERED – Joinville – 

(ingrid@digitaldoor.com.br); Iraci Müller – SEMED Jaraguá do Sul – (iracimuller@fameg.edu.br); 

Iria Poganski Tonello – GERED Seara – (iriaotonello@yahoo.com.br); Janeth Telles Simas – 

GERED – Lages – (janethsimas@hotmail.com); Jovino Luiz Aragão – SEMED - Blumenau - 

(jovinoluiz@blumenau.sc.gov.br); Katicilene Furtado Damasceno – SEMED São Bento do Sul – 

(kfdmatema@yahoo.com.br); Katlen Daniela Konell – SED Pomerode – 

(pedag@pomerode.sc.gov.br); Luiz Carlos da Silva – GERED Brusque – 

(luizcarlossjb1@hotmail.com); Maria Augusta Ceccatto – FURB – Blumenau – (logo@furb.br); 

Maria Etelvina Zen Sant’Ana – GERED – Ituporanga – (Maria@iup.sdr.sc.gov.br); Marcia Peters 

Busarello – GERED Taió – (Márcia@tao.sdr.sc.gov.br); Margaret Dalabeneta – GERED – 

Ituporanga; Nádia Maria de Souza Paulo – GERED Itajaí – (nmspaulo@yahoo.com.br) 

(gereiitajaiens@sed.sc.gov.br); Nina Rosa Ramos Pucci – GERED – Lages 

(geredlagesens@sed.sc.gov.br); Rosângela Maria Dalagnol Parizzi – GERED – Joaçaba – 

(roparizzi@yahoo.com.br); Samira Braidi Valcanaia – GERED de Timbó – 

(samira@tio.sdr.sc.gov.br); Sérgio José Silvestrin Campos Novos – (sergio@cnv.sdr.sc.gov.br); 

Sirlene Aparecida Matos Martins Prestini – SEMED – Joinville – (prestini@brturbo.com.br); 

Solange Klitzke – FURB – Blumenau (logo@furb.br); Solange Zancanaro – GERED Brusque – 

(solapzan@yahoo.com.br); Victorina Miguel Garcia Schwarz – GERED – Ibirama – 

(gereiibiramaens@sed.sc.gov.br); Vilmar José Zermiani – FURB - Blumenau – (logo@furb.br). 

Para discutir a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Oficialização das Feiras Municipais e Regionais 

de Matemática; 3) Definição do número de trabalho destaque por Feira Regional; 4) 

Composição da Comissão de Avaliação; 5) Inscrição de trabalhos da XXVI Feira Catarinense 

de Matemática –18 e 19 de novembro de 2010, em Campos Novos; 6) Discussão e aprovação 

do regimento da XXVI Feira Catarinense de Matemática; 7) I Feira Nacional de Matemática 

8) Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos, o Coordenador solicitou que todos os presentes 

fizessem sua apresentação. Dando início ao item “1”: Informes – a coordenação do Laboratório de 

Matemática da FURB informou que recebeu o ofício nº 031/2010/GAB/25ªGERED (São Bento do 

Sul, 26/05/2010) e assinado pela Gerente de Educação da SDR de Mafra Profª Marlize Beatriz 

Conte onde afirma que não será realizada a VIII Feira Regional de Matemática no ano de 2010. Em 

seguida foi dado procedimento com o item “2”: Oficialização das Feiras Municipais e Regionais 

de Matemática – foram oficializadas as seguintes Feiras Específicas de Matemática: Feira 

Municipal de Matemática de Ilhota que será realizada no dia 16 de julho de 2010 nas dependências 

da E.M. Domingos José Machado; X Feira Municipal de Matemática de Pomerode que será 

realizada no dia 19 de agosto de 2010 nas dependências do Parque de Eventos Ralf Knaesel; XII 
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Feira Municipal de Matemática de Joinville que será realizada no dia 18 de agosto de 2010 nas 

dependências da EM João Costa; VIII Feira Municipal de Matemática de Atalanta que será 

realizada no dia 11 de agosto de 2010 nas dependências da EEB Dr. Frederico Rolla; VIII Feira 

Municipal de Matemática de Timbó que será realizada no dia 11 de agosto de 2010 nas 

dependências do Pavilhão Municipal de Eventos Henry Paul. Aguardamos a oficialização até o dia 

08 de junho de 2010 (data de postagem) das seguintes Feiras Municipais de Matemática: I Feira 

Municipal de Matemática de Jaraguá do Sul que será realizada no dia 17 de setembro de 2010 nas 

dependências EMEF Albano Kanzler; Feiras Regionais: XXVI Feira Regional de Matemática – 

GERED de Blumenau, que será realizada no dia 10 de setembro de 2010 nas dependências do 

CEDUP Hermann Hering Cooperhermann, na cidade de Blumenau; IX Feira Regional de 

Matemática – GERED de Itajaí, que será realizada no dia 23 de setembro de 2010 nas dependências 

do Ginásio de Esportes da EEB Prof. Pedro Paulo Philippi, na cidade de Itajaí; III Feira Regional de 

Matemática – GERED de Araranguá que será realizada nos dias 26 e 27 de agosto de 2010 nas 

dependências da SDR; XIII Feira Regional de Matemática – GERED de Concórdia que será 

realizada no dia 24 de setembro de 2010 nas dependências da EM Amélia Poletto Hepp na cidade 

de Piratuba; XIX Feira Regional de Matemática - GERED de Rio do Sul que será realizada no dia 

20 de setembro de 2010 nas dependências do Parque de Exposições do Município de Agrolândia; 

III Feira Regional de Matemática – GERED de Taió que será realizada no dia 16 de setembro de 

2010 nas dependências da EEB Arno Siewert no Município de Pouso Redondo; IX Mostra Regional 

de Matemática – GERED de Joinville que será realizada no dia 16 de setembro de 2010 nas 

dependências da EEB Osvaldo Aranha na cidade de Joinville; V Feira Regional de Matemática – 

GERED de Ibirama que será realizada no dia 27 de agosto de 2010 nas dependências da EEB João 

Tolentino Júnior no Município de Presidente Nereu; XIII Feira Regional de Matemática – GERED 

de Brusque que será realizada no dia 24 de setembro de 2010 nas dependências EEB Alexandre 

Ternes Filho no Município na cidade de Tijucas; XII Feira Regional de Matemática – GERED de 

Ituporanga que será realizada no dia 15 de setembro de 2010 nas dependências da EEB Roberto 

Moritz na cidade de Ituporanga; VIII Feira Regional de Matemática – GERED de Videira que será 

realizada nos dias 26 e 27 de agosto de 2010 nas dependências da EEB Adelina Régis na cidade de 

Videira; XI Feira Regional – GERED de Joaçaba que será realizada no dia 24 de agosto nas 

dependências da EBM Frei Silvano na cidade de Água Doce; VII Feira Regional de Matemática – 

GERED de Curitibanos que será realizada no dia 27 de agosto de 2010 nas dependência da EEB 

Maria Salete Cazzamalli na cidade de Curitibanos. Aguardamos a oficialização até o dia 08 de 

junho de 2010 (data de postagem) das seguintes Feiras Regionais de Matemática: I Feira Regional 

de Matemática – GERED de Lages que será realizada nos dias 19 e 20 de agosto de 2010 nas 

dependências da EEB São Judas Tadeu, na cidade de Lages; II Feira Regional de Matemática – 

GERED Seara que será realizada no dia 22 de setembro de 2010 nas dependências da EEB 

Benjamim Carvalho de Oliveira, na cidade de Ipumirim; VI Feira Regional de Matemática – 

GERED de Campos Novos que será realizada no dia 17 de setembro de 2010 nas dependências do 

Ginásio de Esportes Alberto Oneda, na cidade de Vargem; II Feira Regional de Matemática – 

GERED de Timbó que será realizada no dia 29 de setembro de 2010 nas dependências do Pavilhão 

Municipal de Eventos Henry Paul, na cidade de Timbó; No que se refere ao item “3”: Definição do 

número de trabalhos destaque por Feira Regional – Foi definido pelos presentes que o número de 

trabalhos a serem expostos nesta 26ª edição Estadual é de, no máximo, 163 trabalhos. Foram 

homologados para a Feira Regional de Matemática de Araranguá (06), Feira Regional de 

Matemática de Blumenau (15), Feira Regional de Matemática de Brusque (11), Feira Regional de 

Matemática de Campos Novos (10), Feira Regional de Matemática de Concórdia (11), Feira 

Regional de Matemática de Seara (06),Feira Regional de Matemática de Curitibanos (06), Feira 

Regional de Matemática de Ibirama (07), Feira Regional de Matemática de Itajaí (09), Feira 

Regional de Matemática de Ituporanga (11), Feira Municipal de Jaraguá do Sul (05), Feira Regional 

de Matemática de Joaçaba (12), Mostra Regional de Matemática de Joinville (10), Feira Regional 
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de Matemática de Lages (05), Feira Regional de Matemática de Rio do Sul (11), Feira Regional de 

Matemática de Taió (07), Feira Regional de Matemática de Videira (12) e Feira Regional de 

Matemática de Timbó (09). As Feiras Regionais deverão ser realizadas até o dia 02 de outubro de 

2010. Em relação ao item “4”: Composição da Comissão de Avaliação: Este item será discutido na 

3ª reunião da CCO da XXVI Feira Catarinense de Matemática nos dias 14 e 15 de julho de 2010, na 

cidade de Campos Novos. No item “5”: Inscrição de trabalhos da XXVI Feira Catarinense de 

Matemática –18 e 19 de novembro de 2010, em Campos Novos – Este item será discutido na 3ª 

reunião da CCO da XXVI Feira Catarinense de Matemática nos dias 14 e 15 de julho de 2010, na 

cidade de Campos Novos. No que se refere ao item “6”: Discussão e aprovação do regimento da 

XXVI Feira Catarinense de Matemática – Foi discutido o mesmo e será aprovado na 3ª reunião da 

CCO da XXVI Feira Catarinense de Matemática nos dias 14 e 15 de julho de 2010, na cidade de 

Campos Novos. Dando sequência ao item “7”: I Feira Nacional de Matemática - 03 trabalhos, 

indicados pela Comissão de Avaliação da XXV Feira Catarinense de Matemática, não se 

inscreveram na I Feira Nacional de Matemática. Os trabalhos não inscritos foram: “Uma viagem 

matemática a bordo da arca de Noé” (C.E.I. Montão de Carinho, Atalanta); “A magia de 

matematizar as borboletas” (Escola Municipal Anita Lopes Vieira, Joaçaba) e “O tempo passa, o 

tempo voa” (E.E Vale da Esperança – APAE, Itajaí). O professor Vilmar José Zermiani, 

coordenado geral da I FNMat, comunicou que foi solicitado ao Governo do Estado de Santa 

Catarina o financiamento do   Finalizando com o item “8”: Assuntos Gerais – foi apresentado o e-

mail recebido em 13/05/2010 do representante da CCO da XXV Feira Catarinense de Matemática, o 

professor Ernani José Schneider, em relação aos Anais da XXV Feira Catarinense de Matemática, 

como segue: “Boa tarde, estivemos (Marizoli/Ernani) na SDR de Rio do Sul solicitando 

possibilidade de confecção dos ANAIS (em CD/DWD). Foi-nos solicitado 3 orçamentos que 

estamos em vias de te-los. Após estes orçamentos, teremos a resposta definitiva (sim ou não) e 

posteriormente o prazo para confecção e distríbuíção. Assim que possuirmos novidades, 

comunicaremos uma a uma. Abraços, Ernani José Schneider”. A terceira reunião está marcada para 

os dias 14 e 15 de julho de 2010, na cidade de Campos Novos Sem mais para o momento eu, 

Solange Klitzke, Secretária, lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e assinada será arquivada 

no Laboratório de Matemática da FURB.  
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Ata 03/2010 – 3
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática – Campos 

Novos - SC – 14 e 15/07/2010 – Aos catorze e quinze dias do mês de julho de dois mil e dez, 

reuniram-se no Auditório da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Campos Novos, 

no horário das 14h às 20h (dia 14) e das 08h às 12h (dia 15), atendendo a convocação da Comissão 

Permanente das Feiras de Matemática e da CCO da XXVI Feira Catarinense se Matemática. 

Contou-se com a presença dos seguintes professores: Alaor Gotz – GERED Campos Novos – 

(alaor@cnv.sdr.sc.gov.br); Antônio Alberto Onetta – GERED – Curitibanos – 

(antonioonetta@sed.sc.gov.br); Cleusa Maria Felisberto Tavares – GERED Araranguá – 

(cleusatavares@hotmail.com); Rosi Martendal – GERED – Ituporanga – (ro@iup.sdr.sc.gov.br;) 

Ernani José Schneirde – GERED – Rio do Sul – (sjernani@brturbo.com.br) ; Flávio de Carvalho – 

GERED – Videira – (flaviocar2@hotmail.com); Felomena Jochen – GERED Ibirama – 

(fjochen@yahoo.com.br) (gereiibiramaens@sed.sc.gov.br); Gladis Terezinha Longo Boaventura – 

SEMED Timbó – (gladis.boaventura@timbo.sc.gov.br); Iria Poganski Tonello – GERED Seara – 

(iriaotonello@yahoo.com.br); Sirlei Schwantes – SEMED de Lages – 

(sirleyschwantes@hotmail.com) Luiz Carlos da Silva – GERED Brusque – 

(luizcarlossjb1@hotmail.com); Maria Elizabete Rigo Lemos - GERED - Campos Novos – 

(sens08@sed.sc.gov.br); Marcia da Rocha –SEMED Timbó – (marcia.rocha@timbo.sc.gov.br) 

Marcia Peters Busarello – GERED Taió – (Márcia@tao.sdr.sc.gov.br); Osnildo Dalmarco – 

GERED – Taió – (gereitaiogab@sed.sc.gov.br) Rozilene Chiochetta Sartori – GERED – Campos 

Novos – (rose.sartori@hotmail.com) Rosângela Maria Dalagnol Parizzi – GERED – Joaçaba – 

(roparizzi@yahoo.com.br); Samira Braidi Valcanaia – GERED de Timbó – 

(samira@tio.sdr.sc.gov.br); Sérgio José Silvestrin - Campos Novos – (sergio@cnv.sdr.sc.gov.br); 

Vilmar José Zermiani – FURB - Blumenau – (logo@furb.br). Para discutir a seguinte pauta: 1) 

Informes; 2) Discussão e aprovação do regimento da XXVI Feira Catarinense de Matemática; 

3) Processo de inscrição de trabalhos da XXVI Feira Catarinense de Matemática; 4) 

Discussão e aprovação da Ficha de Inscrição dos trabalhos; 5) Discussão e aprovação da Ficha 

de Avaliação dos trabalhos; 6) Composição da Comissão de Avaliação; 7) Anais da XXV Feira 

Catarinense de Matemática – Rio do Sul/2009; 8) Modelo de resumo de trabalhos; 9) Visitação 

ao local onde acontecerá a Feira (Centro de Eventos Galpão Crioulo); 10)Assuntos gerais. 

Iniciando os trabalhos, o Coordenador solicitou que todos os presentes fizessem sua apresentação. 

Dando início ao item “1”: Informes – O Professor Vilmar José Zermiani Presidente da Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática do Estado de Santa Catarina – SBEM/SC informa que a nova 

diretoria da SBEM Nacional tomou posse na Assembléia Geral do X Encontro Nacional de 

Educação Matemática que foi realizada no dia 08/07, na cidade de Salvador/BA. Esta entidade tem 

como seu Presidente o Professor Cristiano Muniz da Universidade de Brasília. Em seguida foi dado 

procedimento com o item “2”: Discussão e aprovação do regimento da XXVI Feira Catarinense 

de Matemática – Foi discutido e aprovado parcialmente o Regimento da XXVI Feira Catarinense 

da Matemática, para ser publicado no site www.furb.br/lmf; No que se refere ao item “3”: Processo 

de inscrição de trabalhos da XXVI Feira Catarinense de Matemática – o sistema de inscrição dos 

trabalhos da Feira Catarinense de Matemática será realizado pelo Instituto Federal Catarinense – 

Rio do Sul, Sob a coordenação do professor Ademar Jacob Gauer. Os participantes desta reunião 

recomendam que a inscrição dos trabalhos seja coordenada pelos representantes de cada GERED 

junto a Comissão Permanente das Feiras de Matemática, juntamente com o professor responsável 

pelo trabalho destaque. Foi aprovado o período de inscrição dos trabalhos da XXVI Feira 

Catarinense: 15 de setembro/2010 a 15 de outubro/2010. As fichas de inscrição deveram ser 

gravadas em um CD-ROM e entregues a Equipe Técnica do Laboratório de Matemática da FURB 

até o dia 20 de outubro de 2010. Em relação ao item “4”: Discussão e aprovação da Ficha de 

Inscrição dos trabalhos – Foi discutida e aprovada a ficha de inscrição dos trabalhos da XXVI 

Feira Catarinense da Matemática. A ficha de inscrição dos trabalhos será adaptada de acordo com o 

sistema de inscrição elaborado pelo Instituto Federal Catarinense. No item “5”: Discussão e 
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aprovação da Ficha de Avaliação dos trabalhos – Foi discutido e aprovado o modelo da ficha de 

avaliação dos trabalhos da XXVI Feira Catarinense da Matemática. No que se refere ao item “6”: 

Composição da Comissão de Avaliação –. Foi discutida e aprovada a relação dos professores que 

irão compor a Comissão Geral de Avaliação e dos Coordenadores de Grupos de Avaliadores da 

XXVI Feira Catarinense. Será disponibilizado na pastinha de cada avaliador o resumo dos 

trabalhos. Dando sequência ao item “7”: Anais da XXV Feira Catarinense de Matemática – Rio do 

Sul/2009– O professor Ernani fez a apresentação do protótipo dos Anais da XXV Feira Catarinense 

de Matemática (Rio do Sul/2009). No que se refere ao item “8”: Modelo de resumo de trabalhos –. 

Será discutido no próximo ano o modelo de resumo de trabalhos. Para esta Feira Catarinense 

permanece o modelo de resumo vigente. Prosseguindo com o item “9”: Visitação ao local onde 

acontecerá a Feira - Os participantes da reunião visitaram o local onde será realizada a XXVI Feira 

Catarinense de Matemática: Centro de Eventos Galpão Crioulo, situado na BR-470 (Próximo a 

COOCAM), da cidade de Campos Novos/SC. No que se refere ao item “10”. Premiação dos 

trabalhos. Os trabalhos da XXVI Feira de Matemática serão premiados com troféus, assim 

distribuídos: 100 Trabalhos na condição de Destaque e 75 Trabalhos na condição de Menção 

Honrosa. O Professor Orientador e os expositores de cada trabalho receberão uma medalha de 

participação. Finalizando com o item “11”: Assuntos Gerais – Para a avaliação dos trabalhos da 

XXVI Feira Catarinense de Matemática serão necessários os seguintes materiais: 200 canetas, 80 

lápis, 30 borrachas, 02 resmas de papel A4, 12 pastinhas na cor laranja (para a Educação Especial), 

16 Pastinhas na cor rosa(para a Educação Infantil), 30 pastinhas na cor verde(para a Series Iniciais 

do E.F.), 80 pastinhas na cor preta(para as Séries Finais do E.F.), 60 pastinhas na cor azul(para o 

Ensino Médio), 20 pastinhas na cor vermelha(para a Educação Superior, Professor e Comunidade) e 

60 pastinhas na cor amarela(para os Coordenadores de Grupo de Avaliadores), uma unidade de 

hidrocor para cada uma das cores acima mencionadas, uma caixa de etiquetas autocolantes. A 

quarta reunião será marcada pela CCO da XXVI Feira Catarinense de Matemática. Sem mais para o 

momento eu, Ademar Moreira, Secretário, lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e assinada 

será arquivada no Laboratório de Matemática da FURB.  

272



Ata 04/2010 – 4
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática – Campos 

Novos - SC – 18/08/2010 – Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dez, reuniram-se no 

Laboratório de Matemática da FURB, no horário das 13h30min às 17h, atendendo a convocação da 

Comissão Central Organizadora (CCO) da XXVI Feira Catarinense de Matemática, os seguintes: 

Ademar Jacob Gauer – IFC – Rio do Sul – (ajgauer@yahoo.com.br); Alaor Gotz – GERED 

Campos Novos – (alaor@cnv.sdr.sc.gov.br); Bárbara Louize da Silva – FURB – Blumenau 

(blsilva1203@hotmail.com); Ernani José Schneider – GERED de Rio do Sul – 

(ernani@sed.sc.gov.br); Maria Augusta Ceccatto – FURB – Blumenau – 

(mah_ceccatto@hotmail.com); Maria Elizabete Rigo Lemos – GERED – Campos Novos – 

(sens08@sed.sc.gov.br); Marizoli Regueira Schneider – GERED – Rio do Sul – 

(marizoli@brturbo.com.br); Rozilene Chiochetta Sartori – GERED – Campos Novos – 

(rose.sartori@hotmail.com); Sérgio José Silvestrin – GERED – Campos Novos – 

(sergio@cnv.sdr.sc.gov.br); Vilmar José Zermiani – FURB - Blumenau – (logo@furb.br). Para 

discutir a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Processo de inscrição de trabalhos da XXVI Feira 

Catarinense de Matemática; 3) Discussão e aprovação da Ficha de Inscrição dos trabalhos; 4) 

Discussão e aprovação do regimento da XXVI Feira Catarinense de Matemática; 5) Avaliação 

dos trabalhos; 6)Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos, o Coordenador solicitou que todos os 

presentes fizessem sua apresentação. Dando início ao item “1”: Informes – O professor Ademar 

Jacob Gauer informou que a certificação dos participantes da XXVI Feira Catarinense de 

Matemática será realizada pelo Instituto Federal Catarinense – campus Rio do Sul. Em seguida foi 

dado procedimento com o item “2”: Processo de inscrição de trabalhos da XXVI Feira 

Catarinense de Matemática – A inscrição dos trabalhos será realizada pelo Instituto Federal 

Catarinense – Campos de Rio do Sul, no período de 15 de setembro/2010 a 15 de outubro/2010, 

através do site www.ifc-riodosul.edu.br, sob a responsabilidade do professor Ademar Jacob Gauer. 

Dúvidas quanto ao processo de inscrição de trabalhos serão sanadas, através do telefone (47) 

35313700 e do endereço eletrônico fabiano@ifc-riodosul.edu.br, com Fabiano Francisco Maciel 

Guimarães. As fichas de inscrição, o banco de dados e os resumos estendidos deverão ser gravados 

em um CD-ROM e entregues à Equipe Técnica do Laboratório de Matemática da FURB, pelo IFC 

– Campus Rio do Sul, até o dia 20 de outubro de 2010. No que se refere ao item “3”: Discussão e 

aprovação da Ficha de Inscrição dos trabalhos – Foi discutido e aprovado o modelo de ficha de 

inscrição de trabalhos on-line. Em relação ao item “4”: Discussão e aprovação do regimento da 

XXVI Feira Catarinense de Matemática – Foi aprovado o Regimento da XXVI Feira Catarinense 

de Matemática para ser publicado no site www.furb.br/lmf e no site www.cnv.sdr.sc.gov.br. No 

item “5”: Avaliação dos trabalhos – Foram apresentados a Comissão Geral e os Coordenadores de 

Grupo de Avaliadores da XXVI Feira Catarinense de Matemática. Finalizando com o item “6”: 

Assuntos Gerais – A quinta reunião será realizada com a Comissão Geral de Avaliação no mês de 

outubro. Sem mais para o momento eu, Bárbara Louize da Silva, Secretária ad hoc, lavrei a presente 

ata que, após lida, aprovada e assinada será arquivada no Laboratório de Matemática da FURB.  
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Ata 05/2010 – 5
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática – Campos 

Novos - SC – 28/10/2010 – Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e dez, reuniram-se 

no Laboratório de Matemática da FURB, no horário das 13h30min às 17h, atendendo a convocação 

da Comissão Central Organizadora (CCO) da XXVI Feira Catarinense de Matemática, os seguintes: 

Alaor Gotz – GERED Campos Novos – (alaor@cnv.sdr.sc.gov.br); Antonio Alberto Onetta – 

Curitibanos - (antonioonetta@sed.sc.gov.br); Bárbara Louize da Silva – FURB – Blumenau 

(blsilva1203@hotmail.com); Cleusa Maria Felisberto Tavares – GERED Araranguá – 

(cleusatavares@hotmail.com); Dirceu Perin - Concórdia – (dl-perin@bol.com.br); Ernani José 

Schneider – GERED de Rio do Sul – (ernani@sed.sc.gov.br); Flavio de Carvalho - Videira – 

(flaviocar2@hotmail.com); Fátima P. Z. Oliveira – IFC – Rio do Sul (fatperes@yahoo.com.br);  

Ingrid Dias Belo – Joinville – (ingrid@digitaldoor.com.br); Iria P. Tonello – SDR – Seara 

(iriaptonello@yahoo.com.br); Jovino Luiz Aragão - Blumenau – (jovinoluiz@pop.com.br); Katlen 

D. Konell – SED – Pomerode (pedag@pomerode.sc.gov.br); Maria Elizabete Rigo Lemos – SDR – 

Campos Novos (sens08@sed.sc.gov.br); Maria Augusta Ceccatto – FURB – Blumenau – 

(mah_ceccatto@hotmail.com); Nachanaeli Casarin Willers – FURB – Blumenau 

(nachanaeli@hotmail.com); Nívia Feller – Blumenau – (niviafeller@hotmail.com); Rozilene 

Chiochetta Sartori – GERED – Campos Novos – (rose.sartori@hotmail.com); Samira Braidi 

Valcanaia – GERED de Timbó – (samira@tio.sdr.sc.gov.br); Sérgio José Silvestrin – GERED – 

Campos Novos – (sergio@cnv.sdr.sc.gov.br); Sirlene Prestini – E. M. João Costa 

(sirlene.matos@univille.br); Vilmar José Zermiani – FURB - Blumenau – (logo@furb.br). Para 

discutir a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Aprovação da ficha de avaliação e relatório síntese de 

avaliação dos trabalhos 3) Análise das Fichas de Inscrição e resumos de trabalhos; 4) 

Definição dos grupos de inscrição dos trabalhos juntamente com a definição do número de 

trabalhos destaques e menções honrosas; 5) Definição da Comissão de Avaliação; 6) 
Alimentação; 7) Alojamento; 8) Croqui do local da Feira; 9) Assuntos gerais. Iniciando os 

trabalhos, o Coordenador solicitou que todos os presentes fizessem sua apresentação. Dando início 

ao item “1”: Informes – o professor Vilmar informou que os anais da I Feira Nacional de 

Matemática estão em fase de revisão dos resumos estendidos pela Comissão Científica da Feira. 

Fórum de discussão da II Feira Nacional de Matemática, a ser realizada em 2012: 

www.feirasmat.forumbrasil.net. Prosseguindo com o item “2”: Aprovação da ficha de avaliação e 

relatório síntese de avaliação dos trabalhos - Foram discutidos e aprovados os dois documentos. 

Em seguida foi dado procedimento com o item “3”: Análise das Fichas de Inscrição e resumos de 

trabalhos - Foi aprovada a relação de trabalhos gerada a partir das fichas de inscrição que será 

publicada nos sites www.furb.br/lmf e www.cnv.sc.gov.br. No que se refere ao item “4”: Definição 

dos grupos de inscrição dos trabalhos juntamente com a definição do número de trabalhos 

destaques e menções honrosas – Foi definido pela comissão de avaliação que serão no mínimo três 

avaliadores e, no máximo, quatro avaliadores por grupo de avaliação. Em relação ao item “5”: 

Definição da Comissão de Avaliação – Foi definida e aprovada a comissão de avaliação dos 

trabalhos que será publicada nos sites www.furb.br/lmf e www.cnv.sc.gov.br . No item “6”: 

Alimentação – Todas as refeições serão feitas no salão paroquial. Continuando com o item “7”: 

Alojamento – Os alunos expositores e professores orientadores serão alojados na E. E. B. Paulo 

Blasi, no município de Campos Novos. Prosseguindo com o item “8”: Croqui do local da Feira – 

Será providenciado um croqui do ambiente em que os trabalhos serão expostos. Finalizando com o 
item “9”: Assuntos Gerais – Foi levantado por alguns coordenadores de Feiras Regionais que 

alguns professores orientadores possuem dificuldades na elaboração de um resumo de trabalho. 

Sem mais para o momento eu, Maria Augusta Ceccatto, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata que, 

após lida, aprovada e assinada será arquivada no Laboratório de Matemática da FURB.  
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Ata da Assembléia Geral da XXVI Feira Catarinense de Matemática– Campos Novos - SC – 

19/11/2010 – Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dez, reuniram-se nas 

dependências do Galpão Crioulo, situado as margens da BR 470- Campos Novos/SC), atendendo a 

convocação da Comissão Permanente das Feiras de Matemática e da Comissão Central 

Organizadora da XXVI Feira Catarinense se Matemática. A Assembleia foi coordenada pelo 

professor Vilmar José Zermiani e contou com a presença das pessoas que assinaram a lista de 

presença, em anexo. A Assembleia discutiu a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Avaliação da 

organização da XXVI Feira Catarinense de Matemática; 3) Discussão da cidade sede da 

XXVII Feira Catarinense de Matemática/2011; 4) Publicação dos Anais da XXV e XXVI 

Feira Catarinense de Matemática; 5) Publicação dos Anais da I Feira Nacional de 

Matemática; 6)Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos, o Coordenador cumprimentou a todos os 

presentes e iniciou a assembléia. Iniciando com o item “1” da pauta: Informes – O Professor 

Vilmar José Zermiani solicitou que a Professora Fátima Peres Zago de Oliveira informasse sobre a 

certificação dos participantes da Feira. A mesma esclareceu que os certificados dos expositores e 

orientadores foram entregues nos estandes e que, nenhum dado pessoal será alterado, uma vez que 

foram retirados do banco de dados das fichas de inscrições dos trabalhos. Com relação aos 

certificados dos avaliadores e comissão técnica os mesmos serão confeccionados e distribuídos 

posteriormente. Em seguida, a professora Rozilene falou a respeito da programação, da exposição e 

encerramento deste dia. Foi adiantado em uma hora o encerramento e a premiação dos trabalhos, 

iniciando então às 13h30min. Em seguida foi dado prosseguimento com o item “2”: Avaliação da 

organização da XXVI Feira Catarinense de Matemática: O coordenador da assembléia resgatou 

o histórico de Campos Novos. Falou sobre a experiência em feiras de matemática e parabenizou a 

SDR de Campos Novos pela organização da XXVI Feira Catarinense de Matemática. Em seguida 

deu a palavra aos participantes para fazerem seus pronunciamentos. A Professora Eliana Sell de 

Pomerode (GERED de Blumenau) fez um comentário sobre a organização dos alojamentos. 

Comentou que se preocupa e que numa próxima feira se faz necessário melhorar os alojamentos no 

que tange a higiene pessoal e coletiva. Em seguida o Professor Edson de Joinville enfatizou que na 

avaliação da modalidade matemática pura alguns avaliadores estavam dando ênfase à aplicação da 

matemática.  Aproveitou para questionar como irá ocorrer a avaliação dessa modalidade numa Feira 

Nacional. O Professor Vilmar esclareceu que os trabalhos serão destacados e indicados pelos 

avaliadores, independente das modalidades e categorias. O Professor Edson retomou a palavra e 

ressaltou que quando um trabalho se inscreve na modalidade errada, deve ser desclassificado. O 

Professor Vilmar afirmou que cabe aos avaliadores definir esse tipo de questão. Já a Professora 

Aparecida de Jaraguá do Sul relatou que a experiência na sua primeira participação foi positiva, 

porém enquanto avaliadora sugeriu aumentar o número de avaliadores e reduzir o número de 

trabalhos por avaliador. Na sequência, o Professor Vilmar informou que a proporção da premiação 

de trabalhos destaques aumentou em relação aos trabalhos menção honrosa, irá sugerir para a 

Comissão Permanente das Feiras de Matemática e Comissão Organizadora da próxima feira que se 

retorne a proporção cinqüenta por cento para destaques e cinqüenta por cento para menção honrosa, 

para que a composição dos grupos de avaliadores seja de no máximo 04 trabalhos. Com relação aos 

orientadores, afirmou que é necessário que se faz necessário que os mesmos estejam disponíveis 

para compor a Comissão de Avaliação. O Professor Flavio da GERED de Videira sugeriu promover 

uma discussão junto à Comissão Permanente das Feiras para premiar novamente os trabalhos em 
três níveis: destaque, menção honrosa e participação. O Professor Vilmar esclareceu fazendo um 

resgate do histórico das avaliações em Feiras de Matemática. A Professora Rosângela da GERED e 

Joaçaba explicou que enquanto coordenadora do grupo de avaliação do Ensino Médio percebeu, 

com os encaminhamentos, que os avaliadores discutiram mais e a ata do coordenador ficou mais 

completa, avaliou positivamente a Feira e o processo de avaliação dos trabalhos. O Professor 

Vilmar informou que o processo de avaliação e premiação foram definidos no IV Seminário sobre 

Feiras de Matemática. O Professor Ruy de Rio do Sul proferiu que o tempo dado para avaliação dos 
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trabalhos foi suficiente e pontuou que os relatórios dos trabalhos devem estar de acordo com o 

modelo disponibilizado no site uma vez que muitos relatórios estavam fora do padrão e alguns não 

tinham o relatório. A Professora Marizoli de Rio do Sul esclareceu que a GERED de Rio do Sul 

promoveu a capacitação dos professores orientadores. A Professora Katlen de Pomerode elogiou a 

disposição dos estandes afirmando que o espaço físico destinado aos mesmos estava bem 

delimitado. Porém, afirmou que algumas GEREDs tiveram suas inscrições duplicadas uma vez que 

não foram orientados adequadamente. Com relação à alimentação reparou que os municípios que 

participaram em três categorias, tiveram dificuldade, pois a alimentação foi distribuída por categoria 

e não por município. O Professor Vilmar afirmou que a distância entre a praça de alimentação e o 

ambiente de exposição dos trabalhos varia conforme a cidade que sedia e que nem sempre é 

possível realizar a refeição e a exposição dos trabalhos no mesmo local. Esclareceu ainda que todos 

os informes realizados pelo Laboratório Matemática da FURB foram aprovados pela CCO da XXVI 

Feira Catarinense e Comissão Permanente das Feiras de Matemática. Outro aspecto levantado foi 

que existem GEREDs que só encaminham o seu representante apenas na reunião que define a 

quantidade de trabalhos disponíveis para cada GERED deixando de participar das demais reuniões, 

ocasionando desta forma a inscrição incorreta dos trabalhos por falta de orientação adequada. 3) 

Discussão da cidade sede da XXVII Feira Catarinense de Matemática/2011: O Professor 

Vilmar esclareceu que para sediar uma Feira Catarinense são necessários ofícios do prefeito da 

cidade candidata e do Secretario de Estado do Desenvolvimento Regional candidatando-se para 

sediar a mesma. A representante da GERED de Lages se pronunciou e afirmou que a GERED de 

Lages não pode sediar a XXVII Feira Catarinense de Matemática uma vez que não foi entrado em 

contato com o Secretário Municipal de Educação e com o Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Regional de Lages. O Professor Vilmar informou que está sendo feito o levantamento do custo 

médio de uma Feira Estadual e que o Prefeito de Piratuba, em conjunto com a Secretaria de 

Desenvolvimento Regional de Concórdia, mostrou interesse em sediar no ano de 2011 a 27ª Edição 

Catarinense. O Professor Vilmar irá nesta tarde para a cidade de Piratuba para apresentar o projeto 

da XXVII Feira Catarinense de Matemática. Comentou também que a GERED/Araranguá é uma 

candidata a sediar uma das próximas edições das Feiras Catarinenses de Matemática. Outras 

GEREDs como a de Brusque e Jaraguá do Sul dispõe de uma infra-estrutura adequada para a  

realização do evento e, possui localização geográfica favorável para sediar futuras feiras em âmbito 

estadual. 4) Publicação dos Anais da XXV e XXVI Feira Catarinense de Matemática: O 

Professor Osni Packer , Gerente Regional de Educação de Rio do Sul  parabenizou a Gerência de 

Educação da SDR de Campos Novos pela organização da feira estadual. Afirmou que problemas 

sempre irão existir, porém, é importante que outras gerências e municípios também passem por essa 

experiência. Com relação aos Anais da XXV Feira Catarinense de Matemática o protótipo está 

pronto. Será feita uma cópia por gerência para serem reproduzidos nas gerências e provavelmente 

estarão prontos até o final do ano.  O Professor Vilmar enfatizou a importância da participação dos 

gerentes de educação nas feiras e, na sequência, a Professora Rozilene esclareceu que os Anais da 

XXVI já estão sendo encaminhados. 5) Publicação dos Anais da I Feira Nacional de Matemática 

e segunda edição da Feira Nacional de Matemática:  O Professor Vilmar expôs que ainda tem 

contas para serem quitadas da I Feira Nacional de Matemática. Para a produção dos Anais estão em 

busca de recursos. Afirmou que, no momento, tem um projeto aprovado pela FAPESC de R$ 

6.000,00. Lembrou que os dois cursos de mestrado da FURB e o Instituto Federal Catarinense – 

Campus Rio do Sul estão trabalhando nos anais, porém há muitas alterações para serem feitas nos 

resumos estendidos. Como os revisores não podem fazer alterações nos textos há a possibilidade de  

alguns resumos não serem publicados. No que tange a II Feira Nacional de Matemática, lembrou 

que na Assembléia Geral da primeira edição foi recomendada a realização da edição nacional de 

dois em dois anos, sendo a próxima então em 2012. Garantiu que não serão medidos esforços para 

que a mesma se concretize. Lembrou ainda que feiras estaduais ocorrem apenas nos estados de 

Santa Catarina e Bahia. Informou que na próxima semana ocorrerá a V Feira Baiana de Matemática. 
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6)Assuntos gerais: a Professora Janete Teles de Lages questionou sobre a possibilidade de 

ocorrerem as Feiras de Ciências e de Matemática em conjunto. O Professor Flavio de Videira 

parabenizou a Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura de Campos Novos pela 

realização da XXVI Feira Catarinense de Matemática e afirmou que para a junção das Feiras de 

Matemática e Ciências existem alguns entraves por parte de alguns profissionais da Secretaria do 

Estado de Educação, porém a Comissão Permanente está trabalhando para essa junção. Enfatizou 

que o Movimento das Feiras de Matemática só permanece pela perseverança dos seus gestores. Na 

sequência a Professora Maria Elizabete Rigo Lemos da GERED de Campos Novos afirmou que a 

CCO do evento tentou realizar as Feiras de Ciências em conjunto com a de Matemática, e que não 

faltou empenho por parte da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Campos Novos. O 

professor Vilmar convidou a todos para participar da Comissão Permanente, esclareceu que estas 

pessoas são indicadas nos Seminários de Avaliação das Feiras de Matemática. O V seminário está 

previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2012. Informou também que foi criado um fórum 

para discussão sobre as feiras de matemática e enfatizou a importância da participação de todos, 

este fórum está disponibilizado no endereço www.feirasmat.forumbrasil.net. A Professora Janeth da 

GERED de Lages sugeriu que os gerentes de educação conversem com a Secretaria Estadual de 

Educação a respeito da importância das feiras de matemática. Sugeriu que nas próximas feiras tenha 

uma pessoa responsável pelos alojamentos. O Professor Vilmar agradeceu a Comissão Central 

Organizadora da XXVI Feira Catarinense de Matemática e a Comissão Permanente das feiras de 

matemática pelo apoio. Agradeceu amplamente a Comissão de Avaliação e os coordenadores de 

grupo de avaliação. Informou que ocorreram em 2010, 14 Feiras Municipais e 18 Feiras Regionais 

de Matemática. O coordenador da reunião saudou com palmas a Comissão Central Organizadora de 

Campos Novos e declarou encerrada a assembléia geral. Sem mais para o momento eu, Fátima 

Peres Zago de Oliveira, Secretária desta Assembléia, lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e 

assinada será arquivada no Laboratório de Matemática da FURB.  
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Ata 01/2011 – 1
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de 

Matemática – Blumenau-SC – 05/05/2011 – Aos cinco dias do mês de 

maio de dois mil e onze, reuniram-se no Auditório da Biblioteca Central 

do Campus I da Universidade Regional de Blumenau, no horário das 10h 

às 11h30 e das 12h30 às 16h, atendendo a convocação do Coordenador do 

Laboratório de Matemática da FURB (LMF) e da Comissão Permanente 

das Feiras de Matemática, o Professor Vilmar José Zermiani. Contou-se 

com a presença dos seguintes professores: Vilmar José Zermiani – FURB 

(logo@furb.br); Bárbara Nunes Lanser – FURB (blanser@al.furb.br); 

Nívia Feller – GERED de Blumenau (nivia@bnu.sdr.sc.gov.br); Jovino 

Luiz Aragão – SEMED De Blumenau (jovinoluiz@blumenau.sc.gov.br); 

Marilice Lorensi – GERED de Concórdia (ensino@cda.sdr.sc.gov.br); 

Ingrid Dias Belo – GERED de Joinville (ingrid@digitaldoor.com.br);  

Cirlei Marieta de Sena Corrêa – GERED de Itajaí 

(cirlei.correa@univali.br); Samira Braidi Valcanaia – GERED de Timbó 

(samira@tio.sdr.sc.gov.br); Felomena Jochen – GERED de Ibirama 

(fjochen@yahoo.com.br); Jorge Chierighini – SED – Florianópolis 

(jorgec@sed.sc.gov.br) ; Fátima Peres Zago de Oliveira – IFC - Rio do Sul 

(fatperes@yahoo.com.br); Marizoli Regueira Schneider – IFC - Rio do Sul 

(marizoli@brturbo.com.br)  Tamily Roedel – Gaspar 

(bio4tami@yahoo.com.br); Neri Terezinha Both Carvalho – 

UFSC/Florianópolis (neriboth@gmail.com); Gladis Terezinha Longo 

Boaventura – SEMED de Timbó (gladis.boaventura@timbo.sc.gov.br); 

Sueli de Oliveira Tamanini – SEMED de Timbó; Flávio de Carvalho – 

GERED de Videira (flaviocar2@hotmail.com); Iraci Müller – SEMED de 

Jaraguá do Sul (iraci.educacao@jaraguadosul.com.br); Alaor Götz – 

GERED de Campos Novos (alaor@cnv.sdr.sc.gov.br);; Rozilene C. Sartori 

– GERED de Campos Novos (rose.sartori@hotmail.com); Maria Elizabete 

Rigo Lemos – GERED de Campos Novos (sens08@sed.sc.gov.br); Katlen 

Daniella Konell – SEMED de Pomerode (ensino@pomerode.sc.gov.br); 

Elaine Cristina Custódio (SEMED de Ilhota – (profnane@yahoo.com.br); 

Cláudia Jung – Secretaria de Educação e Gestão Empreendedora de 

Piratuba (claudiaportjung@gmail.com); Liamara Blauth – Secretaria de 

Educação e Gestão Empreendedora de Piratuba (lia-comlia-

lia@hotmail.com); Aline Inocenti – Secretaria de Educação e Gestão 

Empreendedora de Piratuba (aline.inocenti@hotmail.com); Luiz Carlos da 

Silva – SST Florianópolis (luizcarlos@sst.sc.gov.br) ; Antonio Alberto 
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Onetta – GERED Curitibanos (antonioonetta@sed.sc.gov.br) ;   Rosangela 

Maria Dalagnol Parizzi – GERED Joaçaba (roparizzi@yahoo.com.br); 

Cleusa Maria Tavares – Araranguá (cleusamaria.f@hotmail.com); Roberta 

Nara Sodré de Souza – UFSC Florianópolis (robertanss@hotmail.com) ; 

Eliana Bargen – Itajaí (elianabargen@hotmail.com); Nádia Maria de 

Souza Paulo – GERED Itajaí (gereiitajaiens@sed.sc.gov.br); Janeth Telles 

Simas – Lages; Nina Rosa Ramos Pucci – Lages; Waldir Gislon – Lages 

(geredlagesens@sed.sc.gov.br); Itamar Favetti – GERED de Joaçaba 

(favetti2011@yahoo.com.br); Maria Etelvina Zen Sant’Ana – GERED 

Ituporanga (maria@iup.sdr.sc.gov.br); Elisete Borges dos Santos Wagner 

– GERED Ituporanga (elisete@iup.sdr.sc.gov.br); Margaret Dalabeneta – 

GERED Ituporanga (dalabeneta@yahoo.com.br) ; Iria Pogonski Tonello – 

GERED Seara (iriaptonello@yahoo.com.br); Margarida Filagrana – 

GERED Ibirama (kufi06@yahoo.com.br); Sayonara Cipriani Vignola – 

GERED Taió; Marcia Peters Busarello – GERED Taió;  Para deliberar 

sobre a seguinte ordem do dia: 1) Informes; 2) Discussão e aprovação do 

regimento da XXVII Feira Catarinense de Matemática; 3) Discussão e 

aprovação da Ficha de Inscrição dos trabalhos; 4) Anais da XXV 

Feira Catarinense de Matemática – Rio do Sul/2009; 5) Anais da 

XXVI Feira Catarinense de Matemática – Campos Novos/2010; 6) 

Anais da I Feira Nacional de Matemática – Blumenau/2010; 7) 

Relatórios das Feiras Municipais e Regionais realizadas em 2010; 8) 

Resumos dos trabalhos; 9) Institucionalização das Feiras de 

Matemática junto à SED; 10) Oficialização das Feiras Municipais e 

Regionais de Matemática (início); 11) Assuntos Gerais. Iniciando os 

trabalhos, o Coordenador da reunião, Prof. Vilmar solicitou que todos os 

presentes fizessem sua apresentação. Dando início ao item “1”: Informes – 

O professor Vilmar informa que o Gerente de Educação da SDR de 

Concórdia encaminhou um ofício a todos os Gerentes Regionais de 

Educação solicitando a cada GERED que oficialize as Feiras Municipais e 

Regionais de Matemática, bem como que os mesmos designem um 

representante junto à Comissão Permanente das Feiras de Matemática. 

Também informa que a Profª. Elizete Possamai Ribeiro não participará das 

reuniões da Comissão Permanente neste ano, pois está fazendo Pós-

doutorado na Itália. A Comissão Central Organizadora do VII Encontro 

Catarinense de Educação Matemática, nesta reunião representada pelas 

professoras Maria Adélia Bento Schmitt e Viviane Clotilde da Silva 

informam que esse evento será realizado nos dias 5 e 6 de setembro de 
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2011, no campus I da FURB – Blumenau/SC. E em seguida apresentaram 

a programação e o processo de inscrição. Em seguida foi dado 

procedimento com o item “2”: Discussão e aprovação do regimento da 

XXVII Feira Catarinense de Matemática – O regimento da XXVII Feira 

Catarinense de Matemática foi parcialmente aprovado e será publicado no 

site do LMF: www.furb.br/lmf. O regimento definitivo será aprovado na 2ª 

reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática. Foi dado 

procedimento com o item “3”: Discussão e aprovação da Ficha de 

Inscrição dos trabalhos – A Ficha de Inscrição será aprovada na 2ª 

reunião da Comissão Permanente. No que se refere ao item “4”: Anais da 

XXV Feira Catarinense de Matemática – Rio do Sul/2009 – Está faltando 

a reprodução digital dos Anais. Prosseguindo com o item “5”: Anais da 

XXVI Feira Catarinense de Matemática – Campos Novos/2010 – Esta em 

fase de diagramação. Em relação ao item “6”: Anais da I Feira Nacional 

de Matemática – Blumenau/2010 – O Prof. Vilmar esclarece que a 

Comissão Cientifica da I Feira Nacional de Matemática fez a revisão dos 

resumos estendidos dos trabalhos, encaminhados pelos professores 

orientadores. No que se refere ao item “7”: Relatórios das Feiras 

Municipais e Regionais realizadas em 2010 – As GEREDs de Blumenau, 

Itajaí, Timbó, Seara, Campos Novos, Concórdia, Rio do Sul, Taió, 

Joinville, Ibirama, Brusque, Ituporanga, Videira, Joaçaba e Curitibanos 

entregaram os relatórios de suas Feiras Regionais. Recebemos, também, os 

relatórios das Feiras Municipais de Ilhota, Pomerode, Joinville, Atalanta, 

Timbó, Jaraguá do Sul, Campos Novos, Vargem, Brunópolis, Monte 

Carlo, Celso Ramos, Zortéa e Ibiam. Apenas as GEREDs de Araranguá e 

Lages não entregaram os relatórios de suas respectivas Feiras Regionais; 

Lages enviou um relatório de um trabalho e uma matéria de jornal.  Foi 

dado procedimento com o item “8”: Resumos dos trabalhos – O modelo 

de resumo de trabalhos foi aprovado e será publicado no site 

www.furb.br/lmf. No que se refere ao item “9”: Institucionalização das 

Feiras de Matemática junto à Secretaria de Estado de Educação (SED) – 

Foi apresentado a carta que foi encaminhada a Professora Gilda Mara 

Marcondes Penha – Diretoria de Educação Básica (DIEB)/SED, 

solicitando a inclusão das Feiras de Matemática como sendo um evento 

oficial da SED, bem como a inclusão no orçamento anual da SED um 

valor destinado à realização das Feiras Estaduais de Matemática. 

Prosseguindo com o item “10”: Oficialização das Feiras Municipais e 

Regionais de Matemática (início) – Foram oficializadas as seguintes 
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Feiras Municipais de Matemática: IX Feira Municipal de Matemática de 

Timbó – 19/08/2011, Pavilhão Municipal de Eventos Henry Paul ; III Feira 

Municipal de Matemática de Celso Ramos – 01/07/2011, Ginásio de 

Esportes da EEB José Cesário Brasil, com a exposição de 

aproximadamente 25 trabalhos; III Feira Municipal de Matemática de 

Vargem -12/08/2011, EEB. Deputado Augusto Bresola, com a exposição 

de aproximadamente 40 trabalhos; II Feira Municipal de Matemática de 

Campos Novos – 11/08/2011, Salão Paroquial, com a exposição de 

aproximadamente 40 trabalhos; III Feira Municipal de Matemática de 

Ibiam – 26/08/2011, Escola Centro Educacional Eliziane Titon, com a 

exposição de aproximadamente 28 trabalhos; IV Feira Municipal de 

Matemática de Brunópolis, 19/08/2011, Ginásio Municipal de Marombas, 

com a exposição de 40 trabalhos; II Feira Municipal de Educação 

Matemática de Jaraguá do Sul, 16/09/2011, EBM. Albano Kanzler , com 

115 trabalhos; IV Feira Municipal de Matemática de Ilhota, 10/08/2011, 

Salão Paroquial da Igreja Matriz São Pio X, com aproximadamente 30 

trabalhos; III Feira Municipal de Matemática de Monte Carlo, 16/07/2011, 

EEBE. Profª Virginia Paulina da Silva Gonçalves, com 25 trabalhos; XIII 

Feira Municipal de Matemática de Joinville, 17/08/2011, EM. João Costa, 

com 80 trabalhos; XI Feira Municipal de Matemática de Pomerode, 

18/08/2011, Parque de Eventos Ralf Knaesel. Foram oficializadas as 

seguintes Feiras Regionais de Matemática: XXVII Feira Regional de 

Matemática da SDR de Blumenau – Pomerode, 22/09/2011, Parque 

Municipal de Eventos, com a exposição de no máximo 60 trabalhos- 

Representante: Nívia Feller; XIV Feira Regional de Matemática da SDR 

de Concórdia – Concórdia, 23/09/2011, EEB Vidal Ramos Júnior, com a 

exposição de aproximadamente 70 trabalhos – Representante: Marilice 

Lorenci; XIII Feira de Matemática da Região de Ituporanga – 24/08/2011, 

EEB. Roberto Moritz, com a exposição de aproximadamente 85 trabalhos 

– Representantes: Maria Etelvina Zen Sant’Ana e Rosi Martendal; III Feira 

Regional de Matemática de Seara – 09/09/2011, EEB Professor Luis 

Sanches Bezera da Trindade – Xanvantina, com 45 trabalhos – 

Representante: Iria Pogonski Tonello;. V Feira Regional de Matemática – 

Riqueza (GERED de Palmitos), 06/10/2011, EEB. Professora Genoveva 

Dalla Costa, coma exposição de 35 trabalhos – Representante Franciele 

Lazzari; IV Feira Regional de Matemática – Taió, 15/09/2011, EEB. Luiz 

Bértoli, aproximadamente 30 trabalhos – Representante: Marcia Peters 

Busarello;; II Feira Regional de Matemática – Lages, 18 e 19/08/2011, 
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EEB. Rubens de Arruda Ramos,, com a exposição de 25 trabalhos – 

Representantes: Janeth Telles Simas, Nina Rosa Ramos Pucci e Waldir 

Gislon; VII Feira Regional da SDR de Campos Novos, 09/09/2011, 

Ginásio de Esportes da EEB. Gasparino Zorzi, com 60 trabalhos – 

Representantes: Rozilene Chiochetta Sartori e Maria Elizabete Rigo 

Lemos; IX Feira Regional de Matemática - SDR Videira, 25 e 26/08/2011, 

EEB. Gonçalves Dias em Fraiburgo, com a previsão de 50 trabalhos – 

Representante: Flavio de Carvalho; III Feira Regional de Matemática 

Timbó, 31/08/2011, Pavilhão Parque Ribeirão das Pedras, com 40 

trabalhos – Representante: Samira B. Valcanaia; VIII Feira Regional de 

Matemática de Curitibanos, 02/09/2011,Parque de Exposição Pouso do 

Tropeiro, com 40 trabalhos – Representante: Antonio Alberto Onetta; XII 

Feira Regional de Matemática de Joaçaba , 15/09/2011, EM. Viver e 

Conhecer em Capinzal, com 60 trabalhos – Representante: Rosangela 

Maria Dalagnol Parizzi e Itamar Favetti; XIV Feira Regional de 

Matemática de Brusque, 30/09/2011, EEB. Francisco de Araújo Brusque, 

com 50 trabalhos – Representante: Solange Zancanaro; X Feira Regional 

de Matemática de Itajaí, 15/09/2011, Ginásio de Esportes de EEB. Nereu 

Ramos, com 50 trabalhos – Representante: Nádia Maria de Souza Paulo; X 

Mostra Regional de Matemática da SDR de Joinville, 15/09/2011, EEB. 

Osvaldo Aranha, com 50 trabalhos – Representante: Ingrid Dias Belo e 

Celina de Chiara. Finalizando com o item “11”: Assuntos gerais - A II 

Feira Nacional de Matemática está sendo projetada para ser realizada na 

cidade de Brusque no ano de 2013. O Prof. Vilmar informa que a Profª. 

Doutora  Maria Salett Biembengut convidoue Laboratório de Matemática 

para organizar uma Feira de Matemática no The International Community 

of Teachers of Mathematical Modelling and Applications que será 

realizado no período de 14 a 19 de julho/2013, na cidade de Blumenau. 

Nesta Feira serão expostos cerca de 40 trabalhos deMatemática Aplicada 

e/ou com Interrelação com Outras Disciplinas, para maiores informações: 

www.furb.br/cremm no link ICTMA 16. Discutiu-se a possibilidade de ser 

organizado o V Seminário sobre as Feiras de Matemática no ano de 2012. 

Sem mais para o momento eu, Bárbara Nunes Lanser, Secretária, lavrei a 

presente ata que, após lida, aprovada e assinada será arquivada no 

Laboratório de Matemática da FURB.  
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Ata 02/2011 – 2
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de 

Matemática com a Comissão Central Organizadora da XXVII Feira 

Catarinense de Matemática  – Piratuba-SC – 7 e 8/07/2011 – Aos sete e 

oito dias do mês de julho de dois mil e onze, reuniram-se no Centro de 

Eventos de Piratuba – Piratuba/SC, no horário das 10 às 12h e das 

13h30min às 20h e das 8h30min as 12h, atendendo a convocação do 

Coordenador do Laboratório de Matemática da FURB (LMF) e da 

Comissão Permanente das Feiras de Matemática, o Professor Vilmar José 

Zermiani. Contou-se com a presença dos seguintes professores: Vilmar 

José Zermiani – FURB (logo@furb.br); Adélio Spanholi – Prefeito de 

Piratuba (prefeito@piratuba.com.br); Marilice Lorensi – GERED de 

Concórdia (ensino@cda.sdr.sc.gov.br); Dirceu Perin (dl-

perin@bol.com.br) Concórdia; Ingrid Dias Belo – GERED de Joinville 

(ingrid@digitaldoor.com.br); Helio dos Santos Silva – FURB 

(heliosil@furb.br); Samira Braidi Valcanaia – GERED de Timbó 

(samira@tio.sdr.sc.gov.br); Amadeu Gonçalves – Gerente de Educação – 

SDR de Ibirama; Gilberto Mazoco Jubini – IFC - Rio do Sul 

(gilberto@ifc-riodosul.edu.br); Marizoli Regueira Schneider – IFC - Rio 

do Sul (marizoli@brturbo.com.br); Gladis Terezinha Longo Boaventura – 

SEMED de Timbó (gladis.boaventura@timbo.sc.gov.br); Aline Burger 

(semed@timbo.sc.gov.br) – SEMED de Timbó; Flávio de Carvalho – 

GERED de Videira (flaviocar2@hotmail.com); Iraci Müller – SEMED de 

Jaraguá do Sul (iraci.educacao@jaraguadosul.com.br); Rozilene C. Sartori 

– GERED de Campos Novos (rose.sartori@hotmail.com); Maria Elizabete 

Rigo Lemos – GERED de Campos Novos (sens08@sed.sc.gov.br); Katlen 

Daniella Konell – SEMED de Pomerode (ensino@pomerode.sc.gov.br); 

Cláudia Jung – Secretaria de Educação e Esporte de Piratuba 

(claudiaportjung@gmail.com);– Secretaria de Educação e Esporte de 
Piratuba; Márcia da Silva (marcia.dsilva@hotmail.com); Ana Maria B. 

Koch (ambkoch@yahoo.com.br) Piratuba; Luiz Carlos da Silva – SST 

Florianópolis (luizcarlos@sst.sc.gov.br) ; Antonio Alberto Onetta – 

GERED Curitibanos (antonioonetta@sed.sc.gov.br) ;   Rosangela Maria 

Dalagnol Parizzi – GERED Joaçaba (roparizzi@yahoo.com.br); Cleusa 

Maria Tavares – Araranguá (cleusamaria.f@hotmail.com); Eliana Bargen 

– Itajaí (elianabargen@hotmail.com); Nádia Maria de Souza Paulo – 

GERED Itajaí (gereiitajaiens@sed.sc.gov.br); Janeth Telles Simas 

(geredlagesens@sed.sc.gov.br) – Lages; Nina Rosa Ramos Pucci 
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(geredlagesens@sed.sc.gov.br) – Lages; Itamar Favetti – GERED de 

Joaçaba (favetti2011@yahoo.com.br); Muriel Clasen dos Santos Eyng – 

GERED Ituporanga (murielse@sed.sc.gov.br); Elisete Borges dos Santos 

Wagner –GERED Ituporanga; (elisete@iup.sdr.sc.gov.br) Iria Pogonski 

Tonello – GERED Seara (iriaptonello@yahoo.com.br); Margarida 

Filagrana  – GERED Ibirama (kufi06@yahoo.com.br); Marcia Peters 

Busarello (marcia@tao.sdr.sc.gov.br) Taió;– GERED Taió; Darci de 

Mattos (darci@cda.sdr.sc.gov.br) GERED Concórdia; Eliane Sunti 

(eliane@cda.sdr.sc.gov.br) GERED Concórdia; Andreia Garcia 

(garciaandreia@yahoo.com.br) – Piratuba; Ana Dirce De Vila – GERED 

Araranguá; Pedro Orlando Muniz – GERED de Taió;  . Para deliberar 

sobre a seguinte ordem do dia: 1) Informes; 2) Discussão e aprovação da 

Ficha de Inscrição dos trabalhos; 3) Anais da XXV Feira Catarinense 

de Matemática – Rio do Sul/2009; 4) Anais da XXVI Feira 

Catarinense de Matemática – Campos Novos/2010; 5) Anais da I Feira 

Nacional de Matemática – Blumenau/2010; 6) Visita ao alojamento e o 

local do evento; 7) Oficialização das Feiras de Matemática 2011 

(término); 8) Composição da comissão geral e coordenadores de grupo 

da Comissão de Avaliação dos Trabalhos; 9) Apresentação das 

diretrizes para a publicação dos Anais da XXVII Feira; 10) Definição 

do número de trabalhos por Feira Regional de Matemática (por SDR); 

11) Discussão e aprovação do regimento da XXVII Feira Catarinense 

de Matemática; 12) XXVIII Feira Catarinense de Matemática 2012; 

13) Oficialização da II Feira Nacional de Matemática; 14) 

Oficialização da XXIX Feira Catarinense de Matemática; 15) 

Aprovação do documento: comunicado aos professores orientadores; 

15) Assuntos gerais;. Iniciando os trabalhos, o Coordenador da reunião, 

Prof. Vilmar solicitou que todos os presentes fizessem sua apresentação. 

Dando início ao item “1”: Informes –O Prof. Vilmar informa que a 

Comissão Central Organizadora do VII Encontro Catarinense de Educação 

Matemática transferiu a realização deste evento para 31/10 e 01/11/2011. 

E em seguida apresentou a nova programação e o novo calendário do 

evento. Em seguida foi dado procedimento com o item “2”: Discussão e 

aprovação da Ficha de Inscrição dos trabalhos– A Ficha de Inscrição de 

trabalhos foi aprovada e será encaminhada ao setor de informática do 

Instituto Federal Catarinense – Campus de Rio do Sul .No que se refere ao 

item “3”: Anais da XXV Feira Catarinense de Matemática – Rio do 

Sul/2009 – Está faltando a reprodução digital dos Anais e sua inscrição no 
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registro da Biblioteca Nacional. Prosseguindo com o item “4”: Anais da 

XXVI Feira Catarinense de Matemática – Campos Novos/2010 – A prof. 

Rozilene da SDR de Campos Novos informa que os anais da XXVI da 

Feira Catarinense serão impressos e registrados na Biblioteca Nacional. 

Em relação ao item “5”: Anais da I Feira Nacional de Matemática – 

Blumenau/2010 - O Prof. Vilmar esclarece que os Anais da I FNMat 

foram encaminhados a Editora Odorizzi para publicação. O item “6”:  

Visita ao alojamento e o local do evento – Os participantes da reunião 

foram convidados a visitar o Centro de Eventos de Piratuba e as Escolas: 

Escola  Municipal Professora Amélia Poletto Hepp,  EEB Carlos Chagas, 

EEB Carlos Fries, onde será ofertado gratuitamente o alojamento aos 

expositores. Esta visitação ocorreu na manhã do dia 8 de julho. No que se 

refere ao item “7”: Oficialização das Feiras de Matemática 2011 

(término);  – Foram oficializadas as seguintes Feira Municipais de 

Matemática: IX Feira Municipal de Matemática de Atalanta – 18 de agosto 

2011, com a exposição de aproximadamente 30 trabalhos, no Centro 

Educacional Ribeirão Matilde. Foram oficializadas as seguintes Feiras 

Regionais de Matemática: XV Feira Regional de Matemática da SDR de 

Rio do Sul – Rio do Sul, dia 23 de setembro de 2011, no município de 

Braço do Trombudo , com a exposição de aproximadamente  30  trabalhos; 

VI Feira Regional de Matemática da SDR de Ibirama no  dia 27 de 

setembro de 2011, EEB Cecilia Ax no município de Presidente Getúlio-, 

com a exposição de aproximadamente 25 trabalhos; Araranguá no dia 25 

de agosto de 2011 nas dependências da SDR com aproximadamente 25 

trabalhos. Foi dado procedimento com o item “8”: Composição da 

comissão geral e coordenadores de grupo da Comissão de Avaliação dos 

Trabalhos – Foi aprovada a relação dos integrantes da Comissão Geral da 

Avaliação dos trabalhos. No que se refere ao item “9”: Apresentação das 

diretrizes para a publicação dos Anais da XXVII Feira – O modelo de 

resumo de trabalhos foi aprovado e será publicado no site 

www.furb.br/lmf. O Prof. Hélio Santos Silva irá selecionar 3 modelos de 

resumos de trabalhos publicados nos Anais das Feiras Catarinenses para 

servirem de referência e serão disponibilizados no mesmo site. 

Prosseguindo com o item “10”: Definição do número de trabalhos por 

Feira Regional de Matemática (por SDR) -  A Comissão Central 

Organizadora da XXVI Feira Catarinense de Matemática/2010 informam 

que neste evento foram quatro os trabalhos aprovados que faltaram: 2 

trabalhos da GERED de Lages n°98 e nº148, 1 trabalho da GERED de 
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Joaçaba nº71 e 1 trabalho da GERED de Jaraguá do Sul nº13. Foi definido 

pelos presentes que o número de trabalhos a serem expostos nesta 27ª 

edição Estadual é de, no máximo, 158 trabalhos. Foram homologados para 

a Feira Regional de Matemática de Araranguá (04), Feira Regional de 

Matemática de Blumenau (14), Feira Regional de Matemática de Brusque 

(11), Feira Regional de Matemática de Campos Novos (10), Feira 

Regional de Matemática de Concórdia (14), Feira Regional de Matemática 

de Seara (07),Feira Regional de Matemática de Curitibanos (06), Feira 

Regional de Matemática de Ibirama (06), Feira Regional de Matemática de 

Itajaí (08), Feira Regional de Matemática de Ituporanga (10), Feira 

Municipal de Jaraguá do Sul (05), Feira Regional de Matemática de 

Joaçaba (11), Mostra Regional de Matemática de Joinville (10), Feira 

Regional de Matemática de Lages (04), Feira Regional de Matemática de 

Rio do Sul (11), Feira Regional de Matemática de Taió (06), Feira 

Regional de Matemática de Videira (10) ,Feira Regional de Matemática de 

Timbó (09), Feira Regional de Matemática de Palmitos (02). As Feiras 

Regionais deverão ser realizadas até o dia 07 de outubro de 2011.  O item 

“11”: Discussão e aprovação do regimento da XXVII Feira Catarinense 

de Matemática  - O regimento da XXVII Feira Catarinense de Matemática 

foi aprovado e será publicado no site do LMF: www.furb.br/lmf. O item 

“12”: XXVIII Feira Catarinense de Matemática 2012- A SDR de Ibirama 

através do seu Gerente de Educação oficializou a realização da XXVIII 

Feira Catarinense de Matemática no mês de novembro na cidade de 

Ibirama. O item “13”: Oficialização da II Feira Nacional de Matemática 

– A SDR de Brusque oficializou a realização da II Feira Nacional de 

Matemática, na cidade de Brusque em 2013, através do oficio nº75/11. 

Item “14”: Oficialização da XXIX Feira Catarinense de Matemática – A 

SDR de Ituporanga oficializou a realização da XXIX Feira Catarinense de 

Matemática, no mês de novembro de 2013. Item “15”: Aprovação do 

documento: comunicado aos professores orientadores  - Foi aprovado o 

documento: Comunicado aos Professores Orientadores para ser publicado 

no site www.furb.br/lmf .O item “15”: Assuntos gerais – A Coordenação 

da Comissão Permanente das Feiras de Matemática comunica que a 

GERED de Lages não entregou o relatório da sua Feira Regional de 

Matemática. O Prof. Vilmar informa que a Profª. Doutora  Maria Salett 

Biembengut convidou o Laboratório de Matemática para organizar uma 

Feira de Matemática no The International Community of Teachers of 

Mathematical Modelling and Applications que será realizado no período 
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de 14 a 19 de julho/2013, na cidade de Blumenau. Nesta Feira serão 

expostos cerca de 40 trabalhos de Matemática Aplicada e/ou com 

Interrelação com Outras Disciplinas, para maiores informações: 

www.furb.br/cremm no link ICTMA 16. Sem mais para o momento a 

presente ata foi lida, aprovada, assinada e será arquivada no Laboratório de 

Matemática da FURB.  
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Ata 03/2011 – 3
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de 

Matemática com a Comissão Central Organizadora da XXVII Feira 

Catarinense de Matemática – Blumenau - SC – 08/11/2011 – Aos oito 

dias do mês de novembro de dois mil e onze, reuniram-se na sala I – 305 

do Bloco I, no Campus I da FURB, no horário das 10h às 12h e das 13h às 

16h30min, atendendo a convocação do Coordenador do Laboratório de 

Matemática da FURB (LMF) e da Comissão Permanente das Feiras de 

Matemática, o Professor Vilmar José Zermiani. Contou-se com a presença 

dos seguintes professores: Vilmar José Zermiani – FURB (logo@furb.br); 

Marilice Lorensi – GERED de Concórdia (ensino@cda.sdr.sc.gov.br); 

Dirceu Perin (dl-perin@bol.com.br) Concórdia; Flávio de Carvalho – 

GERED de Videira (flaviocar2@hotmail.com); Cláudia Jung – Secretaria 

de Educação e Esporte de Piratuba (claudiaportjung@gmail.com); Tânia 

Márcia de Souza – Secretaria de Educação de Piratuba; Flávio de Carvalho 

– GERED de Videira; Antonio Alberto Onetta – GERED Curitibanos 

(antonioonetta@sed.sc.gov.br) ;   Elaine Cristina Custódio – SEMED de 

Ilhota (profnane@yahoo.com.br); Nívia Feller – GERED de Blumenau 

(niviafeller@bol.com.br); Sandro  Siquela – GERED de Ibirama; Iraci 

Müller (iracimuller@uol.com.br) – SEMED de Jaraguá do Sul; Luan Yuri 

Schons – acadêmico FURB. Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Informes; 2) Relação dos trabalhos; 3) Aprovação dos integrantes 

de avaliação dos trabalhos do evento; 4) Publicação dos Anais da 

Feira; 5) Assuntos Gerais. Iniciando os trabalhos, o Coordenador da 

reunião, Prof. Vilmar solicitou que todos os presentes fizessem sua 

apresentação. Dando início ao item “1”: Informes - O professor Vilmar 

informa que as professoras Ingrid Dias Belo, Celina Gomes de Chiara e 

Marizoli Regueira Schneider justificaram a sua ausência na reunião. 

Seguindo com o item “2”: Relação dos trabalhos – Foi aprovada a relação 

dos 153 (cento e cinqüenta e três) trabalhos encaminhados pelas GEREDs. 

Prosseguindo com o item “3”: Aprovação dos integrantes de avaliação 

dos trabalhos do evento – Foi aprovada a Relação da Comissão de 

Avaliação da XXVII Feira Catarinense de Matemática. Em relação ao item 

“4”: Publicação dos Anais da Feira - O professor Vilmar informa que os 

Anais da XXVII Feira Catarinense serão distribuídos no ano de 2012.  

Segundo o item “5”: Assuntos gerais – Não teve assuntos gerais. Sem 

mais para o momento a presente ata foi lida, aprovada, assinada e será 

arquivada no Laboratório de Matemática da FURB.  
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Ata 02/2012 – 2
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática (CPFMat) com 

a Comissão Central Organizadora (CCO) da XXVIII Feira Catarinense de Matemática – 

Blumenau-SC – 29/02/2012 – Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, 

reuniram-se no Auditório do Bloco J da FURB – Blumenau/SC, no horário das 10h às 11h30min e 

das 12h30min às 16h, atendendo a convocação do Coordenador do Laboratório de Matemática da 

FURB (LMF) e do Projeto Rede de Feiras de Matemática, o Professor Vilmar José Zermiani. 

Contou-se com a presença dos seguintes professores: Vilmar José Zermiani – Representante da 

FURB (logo@furb.br); Marizoli Regueira Schneider – IFC/Rio do Sul (marizoli@brturbo.com.br); 

Fátima Peres Zago de Oliveira – IFC/Rio do Sul (fatperes@yahoo.com.br); Oscar Emilio Lutdke 

Harthmann – Diretor Geral do IFC/Rio do Sul (oscar@ifc-riodosul.edu.br); Solange Zancanaro – 

Representante da SDR/GERED de Brusque (solangezancanaro@hotmail.com); Luciene Maradon 

Ribeiro – Representante da SDR/GERED de Brusque (gereibrusqueens@sed.sc.gov.br); Katlen 

Daniela Konell – SEMED de Pomerode (ensino@pomerode.sc.gov.br); Elaine Cristina Custódio 

SEMED de Ilhota (profnane@yahoo.com.br); Eliane S. R. Elioterio – SEMED de Pomerode 

(sefe@pomerode.sc.gov.br); Sueli Oliveira Tamanini – SEMED de Timbó 

(sueli.tamanini@timbo.sc.gov.br); Gladis T. L. Boaventura – SEMED de Timbó 

(gladis.boaventura@timbo.sc.gov.br); Cleusa Felisberto Tavares – GERED de Araranguá 

(cleusamaria.f.@hotmail.com); Samira Braidi Valcanaia - GERED de Timbó 

(samira.tio.sdr.sc.gov.br); Ingrid Dias Belo – GERED de Joinville (ingrid@digitaldoor.com.br); 

Rozilene C. Sartori – GERED de Campos Novos (rose.sartori@hotmail.com); Iria P. Tonello – 

GERED de Seara (iriaptonello@sar.sdr.se.gov.br); Mauro A. Rudolf – GERED de Rio do Sul 

(gereiriodosulens@sed.sc.gov.br); Sayonara A. C. Vig – GERED de Taió 

(gereitaioens@sed.sc.gov.br); Flavio de Carvalho – GERED de Videira (flavio@vii.sdr.sc.gov.br); 

Iraci Müller – SEMED de Jaraguá do Sul (Iraci.educacao@jaraguadosul.com.br); Jovino Aragão – 

SEMED de Blumenau (jovinoluiz@blumenau.sc.gov.br); Fátima Lenzi – SENAI de Blumenau 

(fatimal@sc.senai.br); Tatiana Krieger – SENAI de Blumenau (tatianak@sc.senai.br); Dirceu L. 

Perin – GERED de Concórdia (dl-perin@bol.com.br); Marilice Lorenci – GERED de Concórdia 

(malorensi@yahoo.com.br); Márcia P. Busarello – GERED de Taió (marcia.tao.sdr.sc.gov.br); 

Janeth Telles Simas – GERED de Lages (janethsimas@hotmail.com); Ivo Schmitz Filho – GERED 

de Ituporanga (gereiituporangaens@sed.sc.gov.br); Maria Etelvina S. – GERED de Ituporanga 

(gereiituporangaens@sed.sc.gov.br); Muriel Clasen dos Santos Eyng – GERED de Ituporanga 

(murielse@sed.sc.gov.br); Elaine Cristina Custódio – SME Ilhota (profnane@yahoo.com.br); 

Sandro Siquela – GERED de Ibirama (Sandro.ivone@gmail.com); Bruno Loch – GERED de 

Ibirama (brunoloch@hotmail.com); Felomena Jochen – GERED de Ibirama 

(fjochen@yahoo.com.br). Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Informes; 2) 

Apresentação da Logomarca da XXVIII Feira Catarinense de Matemática – Ibirama/2012; 3) 

Discussão e aprovação do regimento da XXVIII Feira Catarinense de Matemática; 4) 

Discussão e aprovação da Ficha de Inscrição dos trabalhos, Comunicado aos Professores 

Orientadores e Carta às GEREDs; 5) Anais da XXVI Feira Catarinense de Matemática – 

Campos Novos/2010; 6) Relatórios das Feiras Municipais e Regionais realizadas em 2011; 7) 

Anais da XXVII Feira Catarinense de Matemática – Piratuba/2011; 8) Oficialização das 

Feiras Municipais e Regionais de Matemática (início); 9) II Feira Nacional se Matemática – 

Brusque/2013; 10) Organização da Feira Matemática do International Conference on the 

Teaching of Mathematical Modeling and Aplications – ICTMA 16 – Blumenau, julho de 2013; 

11) Definição do calendário das reuniões para 2012; 12) XXIX Feira Catarinense de 

Matemática (Ituporanga/2013); 13) Assuntos gerais (Análise da Correspondência da E.B.M. 

Francisco Lanzer – Blumenau/SC; V Seminário sobre as Feiras de Matemática). Iniciando os 

trabalhos, o Coordenador da reunião, Prof. Vilmar solicitou que todos os presentes fizessem sua 

apresentação. Dando início ao item “1”: Informes – O professor Vilmar informa que foi definida 

uma dissertação de Mestrado: “Feiras Catarinenses de Matemática: Contribuições para a Inclusão 
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Escolar de um Grupo de Alunos com Déficit Intelectual”, defendida por uma ex-integrante da 

Comissão Permanente, professora Carla Peres Souza, no Curso de Mestrado em Educação 

Científica e Tecnológica da UFSC. Em seguida foi dado procedimento com o item “2”: 

Apresentação da Logomarca da XXVIII Feira Catarinense de Matemática – Ibirama/2012 – 
A Comissão Central Organizadora de Ibirama fez a apresentação da logomarca da XXVIII Feira 

Catarinense de Matemática. Em seguida, a professora Felomena, representando a Gerência Regional 

de Educação fez a apresentação dos integrantes da CCO da Feira Estadual que estarão envolvidos 

diretamente na organização do evento.  No que se refere ao item “3”: Discussão e aprovação do 

regimento da XXVIII Feira Catarinense de Matemática – Foi feita a apresentação de alguns 

artigos do regimento da XXVIII Feira Catarinense de Matemática que serão objetos de discussão e 

aprovação na próxima reunião da CPFMat com a CCO do evento. Prosseguindo com o item “4”: 

Discussão e aprovação da Ficha de Inscrição dos trabalhos, Comunicado aos Professores 

Orientadores e Carta às GEREDs – Os documentos: Ficha de Inscrição dos Trabalhos e 

Comunicado aos professores orientadores, serão elaborados na próxima reunião para, em seguida, 

serem publicados no site oficial da Feira. A professora Felomena informou que o Gerente Regional 

de Educação, o professor Amadeu Gonçalves, encaminhou um oficio a todos os gerentes regionais 

de educação de Santa Catarina comunicando a data, local e cidade da realização da Feira 

Estadual/2012, bem como informou que as GEREDS que tem interesse em participar do evento 

terão que oficializar a sua Feira Regional junto à Comissão Permanente das Feiras de Matemática, 

bem como organizá-la. Em relação ao item “5”: Anais da XXVI Feira Catarinense de 

Matemática – Campos Novos/2010; – A professora Rozilene da SDR de Campos Novos está 

providenciando a publicação dos Anais do evento. O item “6”: Relatórios das Feiras Municipais e 

Regionais realizadas em 2011; – Foram entregues ao Laboratório de Matemática da FURB os 

relatórios das Feiras Municipais das seguintes cidades: Ilhota, Atalanta, Timbó, Celso Ramos, 

Vargem, Campos Novos, Ibiam, Brunópolis, Jaraguá do Sul, Monte Carlo, Joinville, Pomerode e 

Zortéa. Os relatórios das Feiras Regionais entregues foram das seguintes GEREDs: Itajaí, 

Concórdia, Curitibanos, Blumenau, Ituporanga, Seara, Taió, Lages, Campos Novos, Ibirama, 

Videira, Timbó, Joaçaba, Brusque e Joinville. Falta entregar a GERED de Rio do Sul. No que se 

refere ao item “7”: Anais da XXVII Feira Catarinense de Matemática – Piratuba/2011 – Os 

resumos dos trabalhos dos Anais do evento estão sendo revisados pelo professor Hélio Santos Silva 

da FURB. Prosseguindo com o item “8”: Oficialização das Feiras Municipais e Regionais de 

Matemática (início) – Foram oficializadas as seguintes Feiras Municipais: XIV Feira Municipal de 

Matemática da Joinville – 12/09/2012, nas dependências da E.M. João Costa, as 9h às 12h e das 13h 

às 16h; IV Feira Municipal de Matemática de Ilhota – 15/08/2012, nas dependências da Associação 

dos Servidores Públicos Municipais (Rua Manoel Felizardo de Souza, nº 459), com 

aproximadamente 21 trabalhos; IV Feira Municipal de Matemática de Monte Carlo – 12/07/2012 

(das 9h às 13h30min), nas dependências da EEB Professora Virginia Paulina da Silva Gonçalves; 

IV Feira Municipal de Matemática de Brunópolis – 24/08/2012, nas dependências do Ginásio de 

Esporte da EEB Nadir Becker; III Feira Municipal de Matemática de Zortéa – 03/08/2012, nas 

dependências da EEB Major Cipriano Rodrigues de Almeida; IV Feira Municipal de Matemática de 

Ibiam – 10/08/2012, nas dependências do Centro Educacional Eliziane Titon; IX Feira Municipal de 

Matemática de Atalanta - 14/08/2012 (das 13h30min às 17h30min), nas dependências da Escola de 

Educação Básica “Dr. Frederico Rolla” (Bairro Centro); XII Feira Municipal de Matemática de 

Pomerode – 16/08/2012 (das 8h às 17h), nas dependências do Pavilhão de Eventos; III Feira 

Municipal de Matemática de Jaraguá do Sul – 14/09/2012, com a expectativa de 115 trabalhos, nas 

dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Albano Kanzler” (Bairro Nova 

Brasília); IV Feira Municipal de Matemática de Vargem – 17/08/2012 (das13h às 17h), nas 

dependências da EEB Deputado Augusto Bresola; IV Feira Municipal de Matemática de Celso 

Ramos – 31/08/2012; III Feira Municipal de Matemática de Campos Novos – 09/08/2012; X Feira 

Municipal de Matemática de Timbó – 23/08/2012, nas dependências do Pavilhão Municipal de 
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Eventos Henry Paul (Rua Julio Scheidemantel – Centro). Foram oficializadas as seguintes Feira 

Regionais: XI Feira Regional de Matemática  da Itajaí – 14/09/2012, nas dependencias do Ginásio 

de Esportes da Escola de Educação Básica Professor Pedro Paulo Philippi (Rua Jorge Mattos, s/n, 

Centro, Itjaí/SC), com disponibilidade de 50 trabalhos. V Feira Regional de Matemática de Taió – 

21/09/2012, nas dependências da EEB Padre João Kominek de Santa Terezinha; XI Mostra 

Regional de Matemática de Joinville – 20/09/2012, nas dependências da EEB Osvaldo Aranha (Rua 

Lindóia, 103, bairro Glória, Joinville/SC), com aproximadamente 50 trabalhos; IX Feira Regional 

de Matemática de Curitibanos – 21/09/2012, com aproximadamente 40 trabalhos, nas dependências 

do Parque de Exposição Pouso do Tropeira; VII Feira Regional de Matemática de Ibirama – 

24/08/2012, com aproximadamente 40 trabalhos, nas dependências da Escola Municipal “Christa 

Sedlacek”; XIII Feira Regional de Matemática de Joaçaba – 2//08/2012, nas dependências da EEB 

Governador Celso Ramos; IV Feira Regional de Matemática de Seara – 28/09/2012, nas 

dependências da EEB Luiz Sanches Bezerra da Trindande, na município de Xavantina; XIV Feira 

Regional de Brusque – mês de setembro; VIII Feira Regional de Matemática de Campos Novos – 

14/09/2012, com aproximadamente 60 trabalhos, nas dependências do Ginásio de Esportes da EEB 

Henrique Rupp Junior; XIV Feira Regional de Matemática de Ituporanga – 29/08/2012, com 

aproximadamente 85 trabalhos, nas dependências da EEB Roberto Moritz (Rua Lauro Mello, nº 470 

– Centro); X Feira Regional de Matemática de Videira – 24 e 25/08/2012 em Arrio Trinta/SC; III 

Feira Regional de Matemática de Lages – 22 e 23/08/2012, nas dependências da EEB Rubens de 

Arruda Ramos; XVI Feira Regional de Matemática de Concórdia – 12/09/2012, com 

aproximadamente 40 trabalhos, nas dependências da EEB Vidal Ramos Junior; IV Feira Regional 

de Matemática de Timbó – 20/09/2012; XXVIII Feira Regional de Matemática de Blumenau – 

28/09/2012, nas dependências do Salão Paroquial da Igreja do Baú Baixo (Rua Bernardinho 

Francisco de Souza, Bairro Baú Baixo, Ilhota/SC), com aproximadamente 70 trabalhos. Em relação 

ao item “9”: II Feira Nacional de Matemática – Brusque/2013 – O professor Vilmar fez a 

apresentação dos integrantes da CCO da Organização da II Feira Nacional de Matemática (II 

FNMat). Em seguida, a CCO da II FNMat definiu que a mesma será realizada nos dias 17, 18 e 19 

de julho de 2013, nas dependências do Colégio Cultura, na cidade de Brusque/SC. No que se refere 

ao item “10”: Organização da Feira Matemática do International Conference on the Teaching 

of Mathematical Modeling and Aplications – ICTMA 16 – Blumenau, julho de 2013 – A 

coordenadora do ICTMA 16, professora Maria Salete Biembengut, estabeleceu a data de 

organização da Feira de Matemática deste evento como sendo no período matutino do dia 17 de 

julho de 2013.  O item “11”: Definição do calendário das reuniões para 2012 – A próxima 

reunião da CPFMat com a CCO de Ibirama será realizada nos dias 12 e 13 de julho, nas 

dependências da GERED de Ibirama. Em relação ao item “12”: XXIX Feira Catarinense de 

Matemática (Ituporanga/2013) – O Gerente Regional de Educação da SDR de Ituporanga, 

professor Ivo Schmitz Filho, afirmou que a SDR de Ituporanga irá sediar a XXIX Feira Catarinense 

de Matemática no mês de novembro de 2013, nas dependências do Centro de Eventos da Festa da 

Cebola na cidade de Ituporanga/SC. Finalizando, com o item “13”: Assuntos gerais (Análise da 

Correspondência da E.B.M. Francisco Lanzer – Blumenau/SC; V Seminário sobre as Feiras 

de Matemática) – Em relação à Correspondência da E.B.M. Francisco Lanzer, foi deliberado pela 

premiação do trabalho como Menção Honrosa. O V Seminário irá ocorrer nos dias 13, 14 e 15 de 

março de 2013, nas dependências da Unidade Urbana do IFC da cidade de Rio do Sul/SC. Sem 

mais para o momento eu, Gabriela Schaefer, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata que, após lida, 

aprovada e assinada será arquivada no Laboratório de Matemática da FURB. 
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Ata 03/2012 – 3
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática (CPFMat) com 

a Comissão Central Organizadora (CCO) da XXVIII Feira Catarinense de Matemática – 

Blumenau-SC – 12/07/2012 e 13/07/2012 – Aos doze e treze dias do mês de julho de dois mil e 

doze, reuniram-se no Auditório do IFC – Campus de Ibirama/SC,  no horário das 10 às 12h e das 

13h30min às 20h (dia 12/07) e das 8h30min às 12h (dia 13/07), atendendo a convocação do 

Coordenador do Laboratório de Matemática da FURB (LMF) e do Gerente de Educação da SDR de 

Ibirama, respectivamente, o Professor Vilmar José Zermiani e Amadeu Gonçalves . Contou-se com 

a presença dos seguintes professores: Vilmar José Zermiani – Representante da FURB 

(logo@furb.br); Sandro Siquela – GERED de Ibirama (sandro.ivone@gmail.com); Bruno Loch – 

GERED de Ibirama (brunoloch@hotmail.com); Felomena Jochen – GERED de Ibirama 

(fjochen@yahoo.com.br); Amadeu Gonçalves - SDR de Ibirama (amadeu@sed.sc.gov.br); 

Margarida Filagrana – GERED de Ibirama (kufi06@yahoo.com.br); Valmira de Sêna Fusinato – 

SEMED de Ibirama (educacao@ibirama.sc.gov.br); Maria Goreti Bracht – SDR de Ibirama 

(mbgoreti@hotmail.com); Jean Ednei Koepsel – SDR de Ibirama (jeankoepsel@iir.sdr.sc.gov.br); 

Leonir Lunelli – GERED de Ibirama (leonir@iir.sdr.sc.gov.br); Neusa Angioletti – GERED de 

Ibirama (neugio@gmail.com); Douglas H. – IFC/Ibirama (dh.mtm@hotmail.com); Marineusa S. 

Coelho – GERED de Ibirama (marineusasc@sed.sc.gov.br); Fernando Taques – IFC/Ibirama 

(Fernando.taques@ibirama-ifc.edu.br); Célia B. – GERED de Ibirama (celiabeltra@hotmail.com); 

Eliana Santos – GERED de Itajaí (santos.eliana25@gmail.com); Renato João Rebelo – GERED de 

Itajaí (profrenato.rebelo@yahoo.com.br); Nádia Maria de Souza Paulo – GERED de Itajaí 

(nadiamaria@iai.sdr.gov.br); Marizoli Regueira Schneider – IFC/Rio do Sul 

(marizoli@brturbo.com.br); Fátima Peres Zago de Oliveira – IFC/Rio do Sul 

(fatperes@yahoo.com.br); Paula Andréa Grawieski Civiero – IFC/Rio do Sul 

(paula_civiero@yahoo.com.br); Oscar Emilio Lutdke Harthmann – Diretor Geral do IFC/Rio do Sul 

(oscar@ifc-riodosul.edu.br); Tarita Martins – GERED de Rio do Sul (taritalhuf@yahoo.com.br); 

Veruschka R. M. A – IFC/Rio do Sul (veruschka@ifc-riodosul.edu.br); Gilberto Mazoco Jubini – 

IFC/Rio do Sul (gilberto@ifc-riodosul.edu.br); Solange Zancanaro – Representante da 

SDR/GERED de Brusque (solangezancanaro@hotmail.com); Geovani Garcia – SEME de Brusque 

(profggmatic@gmail.com); Luciene Maradon Ribeiro – Representante da SDR/GERED de Brusque 

(gereibrusqueens@sed.sc.gov.br); Regiane Pedrini Fischer – SEME de Brusque 

(ensinofundamental@brusque.sc.gov.br); Elaine Cristina Custódio SEMED de Ilhota 

(profnane@yahoo.com.br); Sueli Oliveira Tamanini – SEMED de Timbó 

(sueli.tamanini@timbo.sc.gov.br); Gladis T. L. Boaventura – SEMED de Timbó 

(gladis.boaventura@timbo.sc.gov.br); Samira Braidi Valcanaia - GERED de Timbó 

(samira.tio.sdr.sc.gov.br); Ingrid Dias Belo – GERED de Joinville (ingrid@digitaldoor.com.br); 

Celina Gomes de Chiara – SEMED de Joinville (celina@joinville.sc.gov.br); Antônio Alberto 

Onetta – GERED de Curitibanos (antonioonetta@sed.sc.gov.br); Sayonara A. C. Vig – GERED de 

Taió (gereitaioens@sed.sc.gov.br); Flavio de Carvalho – GERED de Videira 

(flavio@vii.sdr.sc.gov.br); Iraci Müller – SEMED de Jaraguá do Sul 

(Iraci.educacao@jaraguadosul.com.br); Jovino Aragão – SEMED de Blumenau 

(jovinoluiz@blumenau.sc.gov.br); Márcia P. Busarello – GERED de Taió 

(marcia.tao.sdr.sc.gov.br); Janeth Telles Simas – GERED de Lages (janethsimas@hotmail.com); 

Rosângela Maria Dalagnol Parizzi – GERED de Joaçaba (roparizzi@yahoo.com.br); Itamar Favetti 
– GERED de Joaçaba (favetti2011@yahoo.com.br); Maria Elizabete Rigo Lemos – GERED de 

Campos Novos (beterigo@hotmail.com); Rozilene Chiochetta Sartori – GERED de Campos Novos 

(rose.sartori@hotmail.com); Maria Etelvina S. – GERED de Ituporanga 

(gereiituporangaens@sed.sc.gov.br); Eliane Eleotério – SED de Pomerode 

(sefe@pomerode.sc.gov.br); Rosi Martendal – GERED de Ituporanga 

(rosimartendal@hotmail.com); Clarice Vechi – SESC (urdelim@sesc-sc.com.br); Dinorá Baldu – 

UDESC (dinora.faveri.udesc.br). Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Informes; 2) 
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Apresentação do processo de inscrição dos trabalhos (Jean – SDR de Ibirama); 3) Discussão e 

aprovação do regimento da XXVIII Feira Catarinense de Matemática; 4) II Feira Nacional de 

Matemática/Brusque – 2013; 5) Apresentação das diretrizes para a publicação dos Anais da II 

FNMat ; 6) V Seminário sobre Feiras de Matemática – IFC – Rio do Sul – 2013; 7) Definição 

do número de trabalhos por Feira Regional de Matemática (por SDR); 8) Aprovação do 

documento: comunicado aos professores orientadores; 9) Oficialização das Feiras de 

Matemática 2012 (término); 10) Anais da XXVII Feira Catarinense de Matemática – 

Piratuba/2011; 11) XXIX Feira Catarinense de Matemática 2013 - Ituporanga; 12) 

Composição da Comissão Geral de Avaliação dos trabalhos; 13) Carta de Ibirama (solicitação 

de inclusão das Feiras de Matemática no calendário escolar da SED); 14) Feira de Matemática 

do ICTMA/2013; 15) Assuntos gerais (pastas coloridas); 16) Visita ao local do evento. 

Iniciando os trabalhos, o Coordenador da reunião, Prof. Vilmar solicitou que todos os presentes 

fizessem sua apresentação. Dando início ao item “1”: Informes – O professor Amadeu informa que 

a data da XXVIII Feira Catarinense de Matemática terá de ser alterada para os dias 17, 18 e 19 de 

outubro de 2012. Em seguida foi dado procedimento com o item “2”: Apresentação do processo 

de inscrição dos trabalhos – Os professores Fátima, Gilberto, Marizoli e Veruschka discutiram 

sobre os principais aspectos relativos as inscrições dos trabalhos através do sistema ficou definido 

que: a) vai ser gerado um login e senha por GERED ao representante que realizará as inscrições; b) 

a tabela da relação dos trabalhos inscritos estará disponível para a CCO e representante da GERED 

durante o processo das inscrições, após a homologação estará nos sites: SDR de Ibirama 

(www.sc.gov.br/sdr/ibirama), IFC Rio do Sul ) (www.ifc-riodosul.edu.br) e FURB 

(WWW.furb.br/lmf), ao anexar os resumos salva-los com o nome do título do trabalho . O professor 

Vilmar solicita que na medida em que os trabalhos forem inscritos e aprovados, as informações dos 

mesmos sejam repassadas imediatamente para a tabela de relação de trabalhos, que contém as 

seguintes informações: categoria, título, modalidade, unidade escolar, nome do professor orientador 

com endereço eletrônico e nome dos alunos expositores. O mesmo salienta que os dados contidos 

nesta tabela são de fundamental importância para a elaboração da logística da avaliação dos 

trabalhos, do alojamento, alimentação e na confecção das plaquetas de identificação dos trabalhos. 

No que se refere ao item “3”: Discussão e aprovação do regimento da XXVIII Feira 

Catarinense de Matemática – O regimento da XXVIII Feira Catarinense de Matemática foi 

parcialmente aprovado, isto é, falta definir alguns parceiros que irão dar apoio à organização do 

evento (anexo 1). Foi constituída uma Comissão composta pelos professores: Vilmar José Zermiani 

e Felomena Jochen para a elaboração final. Em seguida, o regimento será publicado no site 

www.furb.br/lmf, guia Eventos. Prosseguindo com o item “4”: II Feira Nacional de 

Matemática/Brusque – 2013 - A Comissão Central Organizadora (CCO) da II FNMat fez alguns 

comentários sobre a organização do evento, dentre eles, destacamos: a) a II FNMat será realizada 

nos dias 16, 17 e 18 de julho, nas dependências do Colégio Cultura, na cidade de Brusque/SC; b) a 

exposição de trabalhos está limitada a 70 trabalhos. Em seguida, apresentaram o cartaz do evento. A 

CCO apresentou os nomes e as instituições de origem dos integrantes do Comitê Científico, que tem 

como uma de suas atribuições a seleção de trabalhos. O professor Vilmar informa que foi 

deliberado pelo Comitê Científico que todos os trabalhos indicados pela Comissão de Avaliação de 

Feiras Estaduais de Santa Catarina e Bahia, passarão pelo processo de seleção, isto é, poderão ser 

aprovados ou não. Os trabalhos inscritos das demais unidades federativas do Brasil passarão pelo 

mesmo processo. Foram apresentados também, as atribuições deste Comitê e os critérios que os 

mesmos se fundamentarão para a seleção dos trabalhos. Prosseguindo com o item “5”: 

Apresentação das diretrizes para a publicação dos Anais da II FNMat – O professor Vilmar fez 

a apresentação do documento “diretrizes para elaboração de resumo estendido” da II FNMat, que o 

Comitê aprovou. Tais mudanças justificasse face o credenciamento dos Anais da II FNMat junto ao 

ISBN. A professora Veruschka do IFC de Rio do Sul ficou de elaborar alguns exemplos de como 

elaborar o resumo estendido para ser submetido a apreciação do Comitê Científico. Em relação ao 
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item “6”: V Seminário sobre Feiras de Matemática – IFC – Rio do Sul – 2013 – A professora 

Fátima fez a apresentação da dinâmica em que irá acontecer o V Seminário sobre Gestão e 

Avaliação das Feiras de Matemática, que será realizado nos dias 13, 14 e 15 de março na cidade de 

Rio do Sul. Este Seminário tem como objetivos: Promover a capacitação de dirigentes educacionais, 

professores e estudantes das redes pública e privada de ensino, para a organização de Feiras de 

Matemática, orientação e avaliação de trabalhos; Propor subsídios teórico-metodológicos para a 

organização da II Feira Nacional de Matemática. Este Seminário pretende atingir diretamente 

professores e estudantes da Educação Básica, Educação Especial e Educação Superior, bem como 

dirigentes educacionais das 27 unidades federativas do Brasil. Em relação ao item “7”: Definição 

do número de trabalhos por Feira Regional de Matemática (por SDR) – Foi definido pelos 

presentes que o número de trabalhos a serem expostos nesta 28ª edição Estadual é de, no máximo, 

162 trabalhos. Foram homologados para a Feira Regional de Matemática de Blumenau (15), Feira 

Regional de Matemática de Brusque (12), Feira Regional de Matemática de Campos Novos (10), 

Feira Regional de Matemática de Concórdia (11), Feira Regional de Matemática de Curitibanos 

(07), Feira Regional de Matemática de Ibirama (11), Feira Regional de Matemática de Itajaí (09), 

Feira Regional de Matemática de Ituporanga (11), Feira Municipal de Jaraguá do Sul (06), Feira 

Regional de Matemática de Joaçaba (12), Feira Regional de Matemática de Joinville (10), Feira 

Regional de Matemática de Lages (04), Feira Regional de Matemática de Rio do Sul (11), Feira 

Regional de Matemática de Seara (07), Feira Regional de Matemática de Taió (07), Feira Regional 

de Matemática de Timbó (08), Feira Regional de Matemática de Videira (11). O item “8”: 

Aprovação do documento: comunicado aos professores orientadores – Foi discutido e aprovado 

o documento: “comunicado aos professores orientadores” que será encaminhado, na primeira 

semana do mês de outubro, via e-mail, para os representantes das GEREDs e professores 

orientadores de trabalhos (anexo 2). No que se refere ao item “9”: Oficialização das Feiras de 

Matemática 2012 (término) – Além das 13 Feiras Municipais e 16 Feiras Regionais oficializadas 

na reunião anterior, foi oficializada a realização da XII Feira Regional de Matemática da SDR de 

Rio do Sul, que será realizada no dia 14 de setembro de 2012, no município de Agronômica. No que 

se refere ao item “10”: Anais da XXVII Feira Catarinense de Matemática – Piratuba/2011 – O 

professor Vilmar que o professor Helio Santos Silva, que é o Coordenador Geral da publicação da 

XXVIII Feira Catarinense de Matemática está participando de um congresso na Itália. Ele afirmou 

que está na fase final de elaboração para, em breve, ser encaminhado para impressão e acabamento 

na Editora e Gráfica Odorizzi Ltda. O item “11”: XXIX Feira Catarinense de Matemática 2013 - 

Ituporanga – A equipe da GERED/SDR de Ituporanga fez algumas considerações sobre a XXIX 

Feira Catarinense de Matemática, que será realizada nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2013, na 

cidade de Ituporanga/SC. Em relação ao item “12”: Composição da Comissão Geral de Avaliação 

dos trabalhos – Foi constituída a Comissão Geral de Avaliação dos trabalhos, bem como, os 

Coordenadores de Grupo de Avaliadores. A Coordenação Geral de Avaliação irá reunir-se nos 

meses de setembro e primeira semana de outubro, para a montagem de ficha de avaliação, ATA dos 

coordenadores de grupo, bem como, toda a logística da avaliação de trabalhos da Feira (anexo 3). 

Em relação ao item “13”: Carta de Ibirama – Foi elaborado e aprovado o conteúdo da “carta de 

Ibirama” que tem como propósito a inclusão das Feiras de Matemática no calendário escolar da 

SED - Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina. Esta carta será entregue às autoridades 

durante a abertura da XXVIII Feira Catarinense de Matemática (17/10/2012) (anexo 4). No que se 

refere ao item “14”: Feira de Matemática do ICTMA/2013 – O professor Vilmar solicita que 

organizará uma Feira de Matemática no ICTMA 16 (International Conference On The Teaching Of 

Mathematical Modelling And Aplications). Nesta Feira serão expostos no máximo 32 trabalhos, 

envolvendo trabalhos da Educação Infantil ao Ensino Superior nas modalidades de Matemática 

Aplicada e/ou Interrelação da Matemática com outras disciplinas (anexo 5). Sobre o item “15”: 

Assuntos gerais – Não houve assuntos gerais. Finalizando, com o item “16”: Visita ao local do 

evento – A CCO de Ibirama convidou todos os presentes para conhecerem o local em que será 
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realizada a XXVIII Feira Catarinense de Matemática: Centro de Eventos de Ibirama (Rua Marques 

do Herval nº 246, Ibirama/SC). Sem mais para o momento eu, Jean Ednei Koepsel, Secretário ad 

hoc, lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e assinada será arquivada no Laboratório de 

Matemática da FURB. 
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Ata 05/2012 – 5
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática (CPFMat) com 

a Comissão Central Organizadora (CCO) da XXVIII Feira Catarinense de Matemática – 

Blumenau-SC – 18/09/2012 – Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e doze, reuniram-

se na GERED de Ibirama,  no horário das 10h30min às 11h30min e das 13h às 15h30min, 

atendendo a convocação do Coordenador do Laboratório de Matemática da FURB (LMF) e do 

Gerente de Educação da SDR de Ibirama, respectivamente, o Professor Vilmar José Zermiani e 

Amadeu Gonçalves . Contou-se com a presença dos seguintes professores: Vilmar José Zermiani – 

Representante da FURB (logo@furb.br); Sandro Siquela – GERED de Ibirama 

(sandro.ivone@gmail.com); Bruno Loch – GERED de Ibirama (brunoloch@hotmail.com); 

Felomena Jochen – GERED de Ibirama (fjochen@yahoo.com.br); Amadeu Gonçalves - SDR de 

Ibirama (amadeu@sed.sc.gov.br); Margarida Filagrana – GERED de Ibirama 

(kufi06@yahoo.com.br); Valmira de Sêna Fusinato – SEMED de Ibirama 

(educacao@ibirama.sc.gov.br); Maria Goreti Bracht – SDR de Ibirama (mbgoreti@hotmail.com); 

Jean Ednei Koepsel – SDR de Ibirama (jeankoepsel@iir.sdr.sc.gov.br); Neusa Angioletti – GERED 

de Ibirama (neugio@gmail.com); Marineusa S. Coelho – GERED de Ibirama 

(marineusasc@sed.sc.gov.br); Célia B. – GERED de Ibirama (celiabeltra@hotmail.com); Eliana 

Santos – GERED de Itajaí (santos.eliana25@gmail.com); Renato João Rebelo – GERED de Itajaí 

(profrenato.rebelo@yahoo.com.br); Nádia Maria de Souza Paulo – GERED de Itajaí 

(nadiamaria@iai.sdr.gov.br); Marizoli Regueira Schneider – IFC/Rio do Sul 

(marizoli@brturbo.com.br); Fátima Peres Zago de Oliveira – IFC/Rio do Sul 

(fatperes@yahoo.com.br); Paula Andréa Grawieski Civiero – IFC/Rio do Sul 

(paula_civiero@yahoo.com.br); Oscar Emilio Lutdke Harthmann – Diretor Geral do IFC/Rio do Sul 

(oscar@ifc-riodosul.edu.br); Tarita Martins – GERED de Rio do Sul (taritalhuf@yahoo.com.br); 

Veruschka R. M. A – IFC/Rio do Sul (veruschka@ifc-riodosul.edu.br); Gilberto Mazoco Jubini – 

IFC/Rio do Sul (gilberto@ifc-riodosul.edu.br); Solange Zancanaro – Representante da 

SDR/GERED de Brusque (solangezancanaro@hotmail.com); Geovani Garcia – SEME de Brusque 

(profggmatic@gmail.com); Luciene Maradon Ribeiro – Representante da SDR/GERED de Brusque 

(gereibrusqueens@sed.sc.gov.br); Regiane Pedrini Fischer – SEME de Brusque 

(ensinofundamental@brusque.sc.gov.br); Elaine Cristina Custódio SEMED de Ilhota 

(profnane@yahoo.com.br); Sueli Oliveira Tamanini – SEMED de Timbó 

(sueli.tamanini@timbo.sc.gov.br); Gladis T. L. Boaventura – SEMED de Timbó 

(gladis.boaventura@timbo.sc.gov.br); Samira Braidi Valcanaia - GERED de Timbó 

(samira.tio.sdr.sc.gov.br); Ingrid Dias Belo – GERED de Joinville (ingrid@digitaldoor.com.br); 

Celina Gomes de Chiara – SEMED de Joinville (celina@joinville.sc.gov.br); Antônio Alberto 

Onetta – GERED de Curitibanos (antonioonetta@sed.sc.gov.br); Sayonara A. C. Vig – GERED de 

Taió (gereitaioens@sed.sc.gov.br); Flavio de Carvalho – GERED de Videira 

(flavio@vii.sdr.sc.gov.br); Iraci Müller – SEMED de Jaraguá do Sul 

(Iraci.educacao@jaraguadosul.com.br); Jovino Aragão – SEMED de Blumenau 

(jovinoluiz@blumenau.sc.gov.br); Márcia P. Busarello – GERED de Taió 

(marcia.tao.sdr.sc.gov.br); Janeth Telles Simas – GERED de Lages (janethsimas@hotmail.com); 

Rosângela Maria Dalagnol Parizzi – GERED de Joaçaba (roparizzi@yahoo.com.br); Itamar Favetti 

– GERED de Joaçaba (favetti2011@yahoo.com.br); Maria Elizabete Rigo Lemos – GERED de 

Campos Novos (beterigo@hotmail.com); Rozilene Chiochetta Sartori – GERED de Campos Novos 
(rose.sartori@hotmail.com); Maria Etelvina S. – GERED de Ituporanga 

(gereiituporangaens@sed.sc.gov.br); Eliane Eleotério – SED de Pomerode 

(sefe@pomerode.sc.gov.br); Rosi Martendal – GERED de Ituporanga 

(rosimartendal@hotmail.com); Clarice Vechi – SESC (urdelim@sesc-sc.com.br); Dinorá Baldu – 

UDESC (dinora.faveri.udesc.br). Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Informes; 2) 

Alteração da data da XXVIII Feira Catarinense de Matemática; 3) Organização da XXVIII 

Feira Catarinense de Matemática; 4) Inscrição de trabalhos; 5) Composição da Comissão de 
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Avaliação; 6) Feira de Matemática do ICTMA; 7) V Seminário Nacional sobre Avaliação e 

Gestão de Ferias de Matemática; 8) Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos, o Coordenador da 

reunião, Prof. Vilmar solicitou que todos os presentes fizessem sua apresentação. Dando início ao 

item “1”: Informes – ............. Em seguida foi dado procedimento com o item “2”: Alteração da 

data da XXVIII Feira Catarinense de Matemática – .............. No que se refere ao item “3”: 

Organização da XXVIII Feira Catarinense de Matemática – ................... Prosseguindo com o 

item “4”: Inscrição de trabalhos - .............. Prosseguindo com o item “5”: Composição da 

Comissão de Avaliação – ............... Em relação ao item “6”: Feira de Matemática do ICTMA – 

.............. Em relação ao item “7”: V Seminário Nacional sobre Avaliação e Gestão de Ferias de 

Matemática – ................ O item “8”: Assuntos gerais – ................. Sem mais para o momento eu, 

Jean Ednei Koepsel, Secretário ad hoc, lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e assinada será 

arquivada no Laboratório de Matemática da FURB. 
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Ata 06/2012 – 6
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática (CPFMat) com 

a Comissão Central Organizadora (CCO) da XXVIII Feira Catarinense de Matemática – 

Blumenau-SC – 31/10/2012 – Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e doze, 

reuniram-se nas dependências das salas I305 e J205 do campus I FURB,  no horário das 10h às 

11h30min e das 13h às 16h30min, respectivamente, atendendo a convocação do Coordenador do 

Laboratório de Matemática da FURB (LMF), o Professor Vilmar José Zermiani. Contou-se com a 

presença dos seguintes professores: Vilmar José Zermiani – Representante da FURB; 

(logo@furb.br); Nadia Maria de Souza Paula- GERED de Itajaí (gereiitajaiens@sed.sc.gov.br); 

Sandro Siquela – GERED de Ibirama (sandro.ivone@gmail.com); Gonçalves - SDR de Ibirama 

(amadeu@sed.sc.gov.br); Margarida Filagrana – GERED de Ibirama (kufi06@yahoo.com.br); 

Valmira de Sêna Fusinato – SEMED de Ibirama (educacao@ibirama.sc.gov.br); Eliana Santos – 

GERED de Itajaí (santos.eliana25@gmail.com); Nádia Maria de Souza Paulo – GERED de Itajaí 

(nadiamaria@iai.sdr.gov.br); Fátima Peres Zago de Oliveira – IFC/Rio do Sul 

(fatperes@yahoo.com.br); Paula Andréa Grawieski Civiero – IFC/Rio do Sul 

(paula_civiero@yahoo.com.br); Samira Braidi Valcanaia - GERED de Timbó 

(samira.tio.sdr.sc.gov.br); Ingrid Dias Belo – GERED de Joinville (ingrid@digitaldoor.com.br); 

Celina Gomes de Chiara – SEMED de Joinville (celina@joinville.sc.gov.br); Flavio de Carvalho – 

GERED de Videira (flavio@vii.sdr.sc.gov.br); Jovino Aragão – SEMED de Blumenau 

(jovinoluiz@blumenau.sc.gov.br); Maria Stela Busarello Theis – GERED de Blumenau 

(mariastelat@gmail.com); Márcia P. Busarello – GERED de Taió (marcia.tao.sdr.sc.gov.br); Janeth 

Telles Simas – GERED de Lages (janethsimas@hotmail.com); Rosângela Maria Dalagnol Parizzi – 

GERED de Joaçaba (roparizzi@yahoo.com.br); Maria Elizabete Rigo Lemos – GERED de Campos 

Novos (beterigo@hotmail.com); Rozilene Chiochetta Sartori – GERED de Campos Novos 

(rose.sartori@hotmail.com); Maria Etelvina S. – GERED de Ituporanga 

(gereiituporangaens@sed.sc.gov.br); Ivo Schmitz Filho – GERED de Ituporanga; Eliane Eleotério – 

SED de Pomerode (sefe@pomerode.sc.gov.br); Rosi Martendal – GERED de Ituporanga 

(rosimartendal@hotmail.com); Roseli Búrigo – IFC Sombrio (roseburigo@pop.com.br); Elizete 

Maria Bossamai Ribeiro – IFC Sombrio (elizetepossamai@gmail.com); Therta Coelho Seles – 

GERED de Lages; José Rogério Luiz – GERED de Joaçaba (jose_rogerioluiz@yahoo.com.br); 

Grazieli Cristina Bilibio (cristina_bilibio@hotmail.com); Gabriela Schaefer 

(gabrielaschaefer@hotmail.com) Para deliberar sobre a ordem do dia: 1) Informes; 2) Composição 

da tabela “Relação de trabalhos por categoria/GERED; 3) Organização da XXVIII Feira 

Catarinense de Matemática (informações sobre alojamento, alimentação, premiação, brindes, 

etc.; 4) Aprovação da ficha de avaliação de trabalhos; 5) Composição da Comissão de 

Avaliação; 6) Feira de Matemática do ICTMA; 7) V Seminário (Nacional De Avaliação e 

Gestão Das Ferias de Matemática; 8) Entrega dos relatórios das Feiras Municipais e 

Regionais de Matemática/2012; 9) Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos, o Coordenador da 

reunião, Prof. Vilmar solicitou que todos os presentes fizessem sua apresentação. Dando início ao 

item “1”: Informes – O Professor Vilmar informa que no dia 29/10/12 foi assinado um convênio 

entre a FURB e o Instituto Federal Catarinense para a gestão de Feiras de Matemática em âmbito 

nacional. Em seguida foi dado procedimento com o item “2”: Composição da tabela “Relação de 

trabalhos por categoria/GERED – Foi apresentada a tabela da relação de trabalhos por categoria 

elaborada pelo IFC de Rio do Sul e corrigido os erros de digitação efetuados pelo professores 

orientadores dos trabalhos durante o processo de inscrição de trabalhos. A tabela foi aprovada pelos 

presentes e será publicada nos sites do LMF (www.furb.br/lmf), da SDR de Ibirama 

(http://www.sc.gov.br/sdr/ibirama) e do IFC de Rio do Sul (www.ifc-riodosul.edu.br). No que se 

refere ao item “3”: Organização da XXVIII Feira Catarinense de Matemática (informações 

sobre alojamento, alimentação, premiação, brindes, etc.) – Para os expositores que optaram pelo 

alojamento gratuito, o mesmo será ofertado em duas escolas do município de Ibirama: E.E.B. 

Gertrud Achinger e E.E.B. Walmor Ribeiro e a alimentação será no Salão Paroquial Santo Huberto. 
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Maiores informações sobre alojamento e alimentação, com a professora Margarida da GERED de 

Ibirama – 47 3357-2261. Para a premiação dos trabalhos serão necessários 185 troféus (88 

destaques e 97 menção honrosa) e 495 medalhas. Já para os avaliadores, neste ano, os mesmos não 

serão contemplados com um brinde. Foi repassado para CCO de Ibirama o arquivo: “plaquetas de 

identificação dos trabalhos’’, “relação de trabalhos por categoria”, “comissão de avaliação”, 

“orientação aos professores orientadores de trabalhos” e a “carta de Ibirama”. Este último 

documento será impresso pela GERED de Ibirama para que sejam coletadas as assinaturas para que 

o mesmo seja entregue às autoridades durante a abertura da Feira. Prosseguindo com o item “4”: 

Aprovação da ficha de avaliação de trabalhos – Foi apresentada e aprovada a ficha de avaliação 

de trabalhos. Prosseguindo com o item “5”: Composição da Comissão de Avaliação – Foi 

apresentada e aprovada a composição da Comissão de Avaliação (coordenadores de grupos de 

avaliadores e avaliadores de trabalhos). Este documento será disponibilizado nos sites do LMF, da 

SDR de Ibirama e do IFC de Rio do Sul. Em relação ao item “6”: Feira de Matemática do 

ICTMA – O professor Vilmar informa que encaminhou para a Coordenadora do ICTMA, no dia 

08/10/12, o resumo e o pôster de 30 trabalhos. O Comitê Científico do ICTMA fará uma análise dos 

resumos e dos pôsteres, onde dará sugestões ou não de modificações para, em seguida, dar um 

parecer favorável ou não à apresentação dos trabalhos na Feira de Matemática do ICTMA. Em 

relação ao item “7”: V Seminário Nacional De Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática – 

A professora Fátima informa que o V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de 

Matemática, será realizado nos dias 13, 14 e 15 de março de 2013, nas dependências do CEDUP do 

município de Rio Do Sul. Este seminário tem como propósito disseminar a proposta didático-

pedagógica da rede de férias de matemática para todas as unidades federativas do Brasil. No item 

“8”: Entrega dos relatórios das Feiras Municipais e Regionais de Matemática/2012 – Foram 

entregues os relatórios das Feiras Regionais de Matemática/2012 das seguintes Feiras: III Feira 

Regional de Matemática de Lages – 21 e 22 de agosto de 2012, nas dependências da E. E. B. de 

Lages; IV Feira Regional de Timbó – 29 de agosto de 2012, nas dependências da E. E. B. 

Prof.ºJúlio Scheidemantal; XIII Feira Regional de Matemática de Joaçaba – 23 de agosto de 2012, 

nas dependências da E.E.B. Governador Celso Ramos; IX Feira Regional de Matemática de 

Curitibanos – 14 de setembro de 2012, nas dependências da E. E. B. Sólon Rosa (Santa Cecília); 

XVI Feira Regional de Matemática de Itajaí – 11 de setembro de 2012, nas dependências da E. E. 

B. Prof.º Henrique da Silva Fontes; XV Feira Regional de Matemática de Concórdia – 19 de 

setembro de 2012, nas dependências da E.E.B. Deodoro; VIII Feira Regional de Matemática de 

Campos Novos – 14 de setembro de 2012, nas dependências da E.E.B. Henrique Rupp Junior; X 

Feira Regional de Videira – 24 e 25 de agosto de 2012, nas dependências da E.E.B. Governador 

Bornhausen (Arroio Trinta); XIV Feira Regional de Matemática de Ituporanga – 29 de agosto de 

2012, nas dependências da E.E.B. Roberto Moritz (Ituporanga); V Feira Regional de Matemática de 

Taió – 14 de setembro de 2012, nas dependências da E.E.B. Padre João Kominek (Santa 

Terezinha); XI Mostra Regional de Matemática de Joinville – 20 de setembro de 2012, nas 

dependências da E.E.B. Osvaldo Aranha. Foram entregues os relatórios das Feiras Municipais de 

Matemática/2012 das seguintes Feiras: X Feira Municipal de Matemática de Timbó – 23 de agosto 

de 2012, nas dependências da E. M. Erwin Prade; XIV Feira Municipal de Matemática de Joinville 

– 12 de setembro de 2012, nas dependências da E.M. João Costa; IV Feira Municipal de 

Matemática de Monte Carlo – 15 de agosto de 2012; nas dependências da E. E. B. E. Profª Virgínia 

P. das S. Gonçalves; III Feira Municipal de Matemática de Campos Novos – 09 de agosto de 2012, 

nas dependências do Grupo Escolar Municipal Deputado Waldemar Rupp; IV Feira Municipal de 

Matemática de Ibiam – 10 de agosto de 2012, nas dependências do Centro Educacional Eliziane 

Titon; II Feira Municiapal de Matemática de Zortéa – 10 de agosto de 2012, nas dependências da 

E.E.B. Major C. R. de Almeida;  IV Feira Municipal de Matemática de Ilhota – 15 de agosto de 

2012, nas dependências do Salão Paroquial da Igreja São Pio X; IV Feira Municipal de Matemática 

de Celso Ramos – 31 de agosto de 2012, nas dependências do Ginásio de Esportes; IV Feira 
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Municipal de Matemática de Brunópolis – 24 de agosto de 2012, nas dependências da E. E. B. 

Nadir Becker; X Feira Municipal de Matemática de Atalanta – 14 de agosto de 2012, nas 

dependências da E.E.B. Dr. Frederico Rolla; XII Feira Municipal de Matemática de Pomerode – 16 

de agosto de 2012, nas dependências do Parque Municipal e Eventos e Pomerode. O item “9”: 

Assuntos gerais – Não tiveram assuntos gerais. Sem mais para o momento eu, Gabriela Schaefer, 

Secretário ad Doc, lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e assinada será arquivada no 

Laboratório de Matemática da FURB.  
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Ata 07/2012 – 7
a
 Reunião da Comissão Permanente das Feiras de Matemática (CPFMat) com 

a Comissão Central Organizadora (CCO) da XXVIII Feira Catarinense de Matemática – 

Blumenau-SC – 14/11/2012 – Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e doze, 

reuniram-se nas dependências da GERED de Ibirama,  no horário das 10h às 11h30min e das 13h às 

16h30min, atendendo a convocação do Coordenador do Laboratório de Matemática da FURB 

(LMF), o Professor Vilmar José Zermiani. Contou-se com a presença dos seguintes professores: 

Vilmar José Zermiani – Representante da FURB; (logo@furb.br); Sandro Siquela – GERED de 

Ibirama (sandro.ivone@gmail.com); Amadeu Gonçalves - SDR de Ibirama 

(amadeu@sed.sc.gov.br); Margarida Filagrana – GERED de Ibirama (kufi06@yahoo.com.br); 

Tarita Martins – GERED Rio do Sul (tarita@sed.sc.gov.br); Samira BraidiValcanaia - GERED de 

Timbó (samira.tio.sdr.sc.gov.br); Ingrid Dias Belo – GERED de Joinville 

(ingrid@digitaldoor.com.br); Celina Gomes de Chiara – SEMED de Joinville 

(celina@joinville.sc.gov.br); Flavio de Carvalho – GERED de Videira (flavio@vii.sdr.sc.gov.br); 

Maria Stela BusarelloTheis – GERED de Blumenau (gereiblumenauens@sed.sc.gov,br);Márcia P. 

Busarello – GERED de Taió (marcia.tao.sdr.sc.gov.br); Rozilene Chiochetta Sartori – GERED de 

Campos Novos (rozilene.csartori@hotmail.com); Eliane Eleotério – SED de Pomerode 

(sefe@pomerode.sc.gov.br);RosiMartendal – GERED de Ituporanga (rosimartendal@hotmail.com); 

Célia Beltramini – GERED Ibirama (celiabeltra@hotmail.com); Guilherme Schwinden Gehrke – 

GERED Ibirama (guilherme_schwinden_gehrke@hotmail.com); Hélio dos Santos Silva – FURB 

(heliosil@furb.br); Neusa Angioletti – GERED Ibirama (neuangio@gmail.com); Cassiane Laurindo 

Garcia – GERED Ituporanga (cassi@sed.sc.gov.br); Morgana Scheller – IFC Rio do Sul 

(morganascheller@yahoo.com.br); Melania Pavanello – GERED Ibirama 

(melaniapavanello@hotmail.com); Bruno Loch – GERED Ibirama (brunoloch@hotmail.com); 

Maria Goreti Bracht – GERED Ibirama (mbgoreti@hotmail.com); Sayonara A. Cipriani Vignola – 

GEREI Taió (gereitaioens@sed.sc.gov.br); Leonir Lunelli – SDR de Ibirama 

(leonir@irr.sdr.sc.gov.br) Para deliberar sobre a ordem do dia:1) Informes; 2) Ofícios da E. E. B. 

Marcos Konder - Ilhota e do Colégio Cultura – Brusque; 3)Avaliação da XXVIII Feira 

Catarinense de Matemática – Ibirama/2012; 4) Distribuição (por GERED) dos Anais da 

XXVII Feira Catarinense de Matemática – Piratuba/2011; 5)Apresentação das GEREDs e 

SEMEDs que não entregaram os relatórios das Feiras de Matemática realizadas em 2012; 6) 

Encaminhamentos da data e programação da XXIX Feira Catarinense de Matemática – 

Ituporanga/2013; 7) Definição do calendário/2013 de reuniões da Comissão Permanente das 

Feiras de Matemática; 8) Encaminhamentos do Regimento à XXIX Feira Catarinense de 

Matemática para o setor jurídico da SDR de Ituporanga; 9) Sistema de Inscrições dos 

trabalhos da XXIX Feira Catarinense de Matemática; 10) Carta de Ibirama; 11) Assuntos 

gerais.Iniciando os trabalhos, o Coordenador da reunião, Prof. Vilmar solicitou que todos os 

presentes fizessem sua apresentação. Dando início ao item “1”: Informes – Não houve informes. 

Em seguida foi dado procedimento com o item “2”: Ofícios da E. E. B. Marcos Konder - Ilhota e 

do Colégio Cultura – Brusque–O professor Vilmar leu os ofícios encaminhados pelas duas 

unidades escolares, bem como, leu o parecer da Comissão de Avaliação de Trabalhos da Feira. O 

primeiro, diz que o trabalho nº 21 “Matematizando a Solidariedade” foi apresentado por 03 alunos 

expositores e não 02 alunos como constam no regimento do evento. Já o segundo ofício, justificou 

que em nenhum momento durante a exposição dos trabalhos, o trabalho foi explicado nos estandes 
por 03 alunos e pediram desculpas pelo ocorrido. Já a Comissão Geral da Avaliação de Trabalhos 

da Feira Catarinense, reunida no dia 23/11/12, deliberou por: “O trabalho nº 21 do Colégio Cultura 

com o nome: “Matematizando na Solidariedade”, por decisão da Comissão de Avaliação, não foi 

desclassificado, mesmo que durante as apresentações participou o 3º aluno que não estava inscrito. 

Sendo assim, a Comissão manteve a decisão colegiada dos avaliadores, isto é, o trabalho foi 

classificado como Destaque da XXVIII Feira Catarinense de Matemática.”. Foi deliberado que o 

regimento das feiras municipais e regionais de matemática deve seguir o regimento da Feira 
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Catarinense de Matemática. No que se refere ao item “3”: Avaliação da XXVIII Feira 

Catarinense de Matemática – Ibirama/2012 – O professor Vilmar informa que foram aplicados 

questionários aos professores orientadores de trabalhos e alunos expositores. Os resultados dos 

questionários serão tabulados, analisados e interpretados à luz do referencial teórica da Rede de 

Feiras de Matemática. Em relação a categoria Educação Especial, foi deliberado a composição de 

uma comissão constituída de profissionais que atuam na área de Educação Especial das GEREDs de 

Ituporanga, Rio do Sul, Taió e Ibirama, para deliberarem sobre processo de inscrição e avaliação 

dos mesmos. Na 1ª reunião para a organização da XXIX Feira Catarinense de Matemática serão 

definidos os critérios para a composição da coordenação geral da avaliação, coordenadores de grupo 

de avaliação, bem como da composição dos Integrantes da Comissão Permanente das Feiras de 

Matemática. A SDR de Ituporanga irá submeter o Regimento das Feiras Catarinenses à apreciação 

da sua Assessoria Jurídica. Na mesma reunião, será rediscutido o processo de inscrição de 

trabalhos, definida a data, a programação e o número de trabalhos que serão expostos na XXIX 

Feira Catarinense de Matemática, assim como, será apresentada a Comissão Central Organizadora 

do Evento.  Prosseguindo com o item “4”: Distribuição (por GERED) dos Anais da XXVII Feira 

Catarinense de Matemática – Piratuba/2011–A coordenação do Laboratório de Matemática da 

FURB distribuiu os Anais da XXVII Feira Catarinense de Matemática – Piratuba/2011 aos 

representantes das GEREDs que fizeram presença. Da mesma forma, a representante da GERED de 

Campos Novos, Professora Rozilene entregou os Anais da XXVI Feira Catarinense de Matemática 

– Campos Novos/2010, na forma de CD-Rom. Prosseguindo com o item “5”: Apresentação das 

GEREDs e SEMEDs que não entregaram os relatórios das Feiras de Matemática realizadas 

em 2012–Todas as GEREDs que organizaram Feiras Municipais e Regionais em 2012, entregaram 

o Relatório das mesmas. Em relação ao item “6”:Encaminhamentos da data e programação da 

XXIX Feira Catarinense de Matemática – Ituporanga/2013 – A XXIX Feira Catarinense de 

Matemática será realizada nos dias 24 e 25 de outubro de 2013, nas dependências do Parque de 

Eventos da Festa da Cebola da cidade de Ituporanga. Em relação ao item “7”: Definição do 

calendário/2013 de reuniões da Comissão Permanente das Feiras de Matemática– A próxima 

reunião será realizada no dia 28 no mês de fevereiro de 2013 na GERED de Ituporanga. Já a 

segunda reunião será realizada nos dias 17 e 18 de julho de 2013 na FURB, em Blumenau. No item 

“8”: Encaminhamentos do Regimento à XXIX Feira Catarinense de Matemática para o setor 

jurídico da SDR de Ituporanga – O setor jurídico da SDR de Ituporanga fará uma análise do 

regimento da XXIX Feira Catarinense de Matemática e submeterá o mesmo a apreciação da 

Comissão Permanente das Feiras de Matemática e a CCO da XXIX Feira Catarinense, que se 

reunirá nos dias 17 e 18 de julho de 2013. Os regimentos das Feiras Municipais e Regionais de 

Matemática/2013 terão que ser adaptados ao Regimento da XXIX Feira Catarinense de Matemática. 

O item “9”: Sistema de Inscrições dos trabalhos da XXIX Feira Catarinense de Matemática – 

O sistema de inscrição de trabalhos da 29ª Edição Estadual será discutida na próxima reunião. Em 

relação ao item “10”: Carta de Ibirama – Foi deliberado por esta Assembléia que o professor 

Amadeu Gonçalves (Gerente Regional de Educação de Ibirama) irá entregar juntamente com os 

integrantes da CCO da XXIX Feira Catarinense de Matemática – Ituporanga 2013 a “Carta de 

Ibirama” ao Sr. Secretário de Estado da Educação – Profº. Dr. Eduardo Deschamps. A Assembléia 

Geral da Avaliação XXVIII Feira Catarinense de Matemática deliberou que as atas das reuniões 

serão encaminhadas somente para os professores e dirigentes regionais que participaram desta 

reunião. No item “11”: Assuntos gerais – O professor Vilmar apresentou o documento “Orientação 

aos trabalhos indicados para a II FNMat”, entregue aos professores responsáveis dos trinta e um 

trabalhos que a Comissão de Avaliação indicou para participarem do processo de seleção da II Feira 

Nacional de Matemática. O Comitê Científico dos Anais da XXVIII Feira Catarinense de 

Matemática será constituído pelos seguintes professores (as): Profª. Dra. Veruschka R. M. 

Andreolla (IFC), Profª. Dra. Elizete Possamai (IFC), Profª. Dra. Roseli Búrigo (IFC) e o Profº. Dr. 

Hélio Santos Silva (FURB). A ATA desta reunião será encaminhada ao Comitê Científico para a 
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publicação dos Anais da XXVIII Feira Catarinense de Matemática – Ibirama/2012.Sem mais para o 

momento eu, Neusa Angioletti, Secretária, lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e assinada 

será arquivada no Laboratório de Matemática da FURB. 
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