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Resumo 

Este trabalho apresenta um relato de experiência acerca de uma atividade de intervenção 

por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, junto à 

comunidade da Escola Estadual Ismael Iglesias, do município de Caraguatatuba - SP. No 

âmbito de uma proposta da Secretaria de Estado de Educação em São Paulo de promoção 

da cultura de paz nas escolas, essa iniciativa foi denominada “Um dia na escola do meu 

filho”, e o tema escolhido para essa escola foi Direitos Humanos. Esse evento teve o 

formato de Mostra cultural e contou com o envolvimento de alunos e professores que 

abordaram questões relativas ao tema. Como bolsistas de Curso de Licenciatura em 

Matemática, o enfoque foi para a educação como direito fundamental e constitutivo da 

cidadania, por meio de jogos para interação de pais e alunos com essa área do 

conhecimento. A interação entre comunidade e escola permitiu maior aproximação entre o 

conhecimento acadêmico e a realidade social e educacional, fundamentais para que o 

processo educativo tenha significado e contribua para a formação de cidadãos. Uma 

experiência enriquecedora para o incentivo e a valorização do magistério, para integração 

entre ensino superior e educação básica e para articular teoria e prática. 
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Introdução 

 

Em todas as escolas estaduais do Brasil é determinado um dia pela Secretaria da 

Educação para serem desenvolvidas atividades que envolvam toda a comunidade na 

intenção de sensibilizar, prevenir contra a violência e difundir um estilo de vida baseados na 

tolerância, no respeito e na valorização do diálogo. Este evento denominado “Um dia na 

escola do meu filho” teve o formato de Mostra Cultural e aconteceu na Escola Estadual 

Ismael Iglesias no ano de 2013 com o tema Direitos Humanos, por intermédio de 

professores, alunos de Ensino Fundamental II até o Ensino Médio, e futuros professores que 

são bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID. 

A Escola Ismael Iglesias, localizada no bairro Barranco Alto, município de 

Caraguatatuba, é parceira do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo - IFSP no PIBID, iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a educação básica. Desde julho de 2012 seis bolsistas do Curso de 

Licenciatura em Matemática do IFSP campus Caraguatatuba, desenvolvem atividades 

didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da 

escola. A supervisão é realizada desde o princípio pela professora Solange Maria da Silva 

Costa, efetiva na escola pública que fora selecionada após atender ao EDITAL CAPES Nº 

011 /2012. No primeiro ano a professora responsável na licenciatura, denominada 

coordenadora de área foi Marta Senghi Soares sucedida pelo professor Luís Américo 

Monteiro Junior. 

Os futuros professores acompanham a professora participando do planejamento e 

do desenvolvimento do currículo. A professora supervisora contribui para a formação inicial 

dos bolsistas compartilhando da sua experiência e seu modo de trabalhar com os alunos da 

escola básica ao mesmo tempo em que os futuros professores intervém com reflexão e 

articulação da teoria e da prática do processo de ensino-aprendizagem e com a proposição 

de metodologias e tecnologias para enfrentar as dificuldades eventualmente encontradas. 

O propósito desse evento foi consolidado por meio de atividades que abordavam os 

assuntos trabalhados com os alunos durante o ano letivo. Isso porque neste dia de 

confraternização escolar essas atividades puderam ser expressas em diversas linguagens 

como vídeo, teatro, atividades recreativas e outras modalidades com respeito aos direitos 

humanos. E em particular, os bolsistas do PIBID ficaram responsáveis por organizar uma 

sala de jogos em que o enfoque foi voltado para o Direito à Educação. 

No Brasil, o direito à educação é reconhecido na Constituição Federal de 1988 como 

um dos direitos sociais fundamentais a serem garantidos. Este destaque justifica-se porque 

o acesso a um ensino básico de qualidade é pressuposto para que os outros direitos se 
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estabeleçam. Podemos dizer que garantir o direito à educação fundamenta as 

possibilidades de usufruto dos demais direitos constitutivos da cidadania. 

A legislação brasileira aponta também a quem cabe o dever de oferecer a educação 

básica: Estado e família, promovida e incentivada pela sociedade, e define princípios, dos 

quais o primeiro é a igualdade de condições para acesso e permanência dos alunos nas 

escolas. E é com esse olhar que os bolsistas definiram sua atuação na Mostra Cultural, 

propondo atividades de matemática intencionalmente planejadas para que despertasse os 

interesse dos alunos em visitar a sala da matemática. 

Com as atividades de jogos planejadas e depois trabalhadas com as turmas durante 

as aulas, percebeu-se a significativa contribuição que os jogos tiveram para os alunos em 

diversos aspectos educacionais. E para esse evento, pensou-se em utilizá-los para a 

interação dos pais com os filhos e toda a comunidade, já que nesse dia a escola contaria 

com a presença de parentes e conhecidos de todos os alunos. 

Sabendo da importância do jogo e da relação da escola com a comunidade, o 

objetivo do presente trabalho é apresentar a significativa influência do PIBID na escola com 

uma experiência de uma atividade extraescolar de interação dos alunos com seus pais, 

voltada para utilização de jogos como recurso didático, e com a intenção de evidenciar a sua 

importância no processo de ensino-aprendizagem. O interesse dessa atividade foi 

justamente proporcionar interação entre alunos e seus pais para trabalhar a aprendizagem 

matemática, já que muitos dos jogos poderiam ser desenvolvidos com duas ou mais 

pessoas ao mesmo tempo, e instigando assim um maior interesse nos pais sobre a vida 

escolar de seus filhos. 

 

Desenvolvimento 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID é uma política 

pública de extensão universitária dos cursos de Licenciatura, concebido pelo Ministério da 

Educação e fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

- CAPES. Com ações direcionadas à comunidade, sem desvincular o Ensino e a Pesquisa, 

os objetivos desse programa são voltados para o senso crítico, igualdade de direitos, 

valores democráticos e da profissão do docente, ao passo que se pretende: 

 

 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 

 contribuir para a valorização do magistério; 
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 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 

educação básica; 

 inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. (BRASIL, 2014). 

 

Dentro dessa perspectiva de formação docente e com a colaboração da escola para 

ser o local de reflexão da prática de educar no processo de ensino-aprendizagem, a 

extensão pelo PIBID permite que os futuros professores participem de eventos realizados no 

ambiente escolar de modo que possam promover entretenimento com os alunos, tendo 

propósitos educacionais com o envolvimento de toda a comunidade, já que 

 

Na extensão universitária, ocorre uma troca de conhecimentos em que a 

universidade também aprende com a comunidade sobre seus valores e 

cultura. Assim, a universidade pode planejar e executar as atividades de 

extensão respeitando e não violando esses valores e cultura. (NUNES E 

SILVA, 2011, p.123-124). 

 

Diversificar o modo como o professor e a escola podem trabalhar com os alunos 

para inseri-los neste ambiente de maneira que propiciem a construção do conhecimento e, 

ao mesmo tempo, garanta seu direito à cidadania pela educação, é uma das possíveis 

intervenções que os futuros professores bolsistas do PIBID podem realizar na escola. 

Segundo Grando (2000, p.11), 

 

A organização de uma sociedade mais justa, unida, capaz de defender seus 

direitos e cumprir seus deveres, depende de cidadãos que a constituem. É 

preciso conscientizar futuros professores de Matemática de que, mais 

importante que “ensinar Matemática”, é formar cidadãos que sejam capazes 
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de se expressar matematicamente, que saibam criar e manipular conceitos 

matemáticos segundo suas necessidade atuais, de vida em sociedade. 

 

O direito à educação deve ser garantido e efetivado por meio de medidas de 

universalização do acesso e da permanência, e deve ser para o aluno uma experiência 

enriquecedora do ponto de vista humano, político e social. Uma educação só pode ser 

considerada de qualidade quando é ofertada igualmente a todos. Entre outros aspectos, 

adequar metodologias para o ensino da Matemática pode ser importante aliado para garantir 

o acesso à educação. 

Dentre os variados recursos que podem ser trabalhados com os alunos, Groenwald e 

Timm (2000) afirmam que “Os jogos são educativos, sendo assim, requerem um plano de 

ação que permita a aprendizagem de conceitos matemáticos e culturais de uma maneira 

geral.” E Grando (2000, p.23) chama a atenção para que 

 

[...] é necessário que a escola esteja atenta à importância do processo 

imaginativo na constituição do pensamento abstrato, ou seja, é importante 

notar que a ação regida por regras - jogo - é determinada pelas idéias do 

indivíduo e não pelos objetos. Por isso sua capacidade de elaborar 

estratégias, previsões, exceções e análise de possibilidades a cerca da 

situação de jogo, perfaz um caminho que leva à abstração. Portanto, a 

escola deve estar preocupada em propiciar situações de ensino que 

possibilitem aos seus alunos percorrerem este caminho, valorizando a 

utilização de jogos nas atividades escolares. 

 

Dessa forma, os jogos podem ser instrumentos importantes para auxiliar na 

estratégia de educação que abranja tanto o conteúdo matemático, como situações em que 

envolvam valores dos direitos humanos. Já que, durante o jogo o aluno está imerso na 

atmosfera lúdica e de competição em que verbaliza opiniões, toma decisões, faz cálculos 

mentais, antecipa jogadas e interagem com outras pessoas, aprendendo assim muito mais 

que somente os conteúdos matemáticos e sim uma gama de outras coisas extremamente 

necessárias para o pleno desenvolvimento de qualquer ser humano, estimulando a 

capacidade cognitiva, favorecendo as relações afetivas, sociais, trabalhando os valores 

morais e culturais. 

E para se verificar a eficácia desse recurso didático, pesquisas têm fundamentado a 

sua importância a partir de experiências com alunos. Da mesma forma, o conhecimento 

deste trabalho realizado na escola Ismael Iglesias, possibilita uma visão sobre a relação dos 
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alunos com os jogos matemáticos, porém, mais do que isso, oferece uma perspectiva de 

como pode fluir de maneira satisfatória um ambiente de confraternização escolar. 

 

Metodologia 

 

A experiência foi desenvolvida com os alunos e os seus pais com o intuito de chamar 

a sua atenção para o ambiente escolar e ao mesmo tempo divulgar a importância do PIBID 

na escola. Pensou-se em desmitificar a ideia da matemática como algo difícil, chato ou sem 

relação com a vida real. Para isso, optou-se pelo trabalho com jogos como recurso que 

favorece a aprendizagem de conteúdos matemáticos de maneira lúdica e atrativa. 

A princípio procurou-se selecionar e criar jogos que abordassem os conteúdos das 

séries do Ensino Fundamental II até o Ensino Médio, oferecendo alternativas à maneira 

como trabalha com mais frequência no dia a dia em sala de aula. Foram produzidos três 

jogos de geometria, um de números decimais, fracionários e porcentagem; outro de álgebra 

e também um de função de 2º Grau. Escolheu-se também alguns jogos e atividades do 

laboratório de matemática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São 

Paulo campus Caraguatatuba, que requereriam das pessoas que visitassem a sala o uso do 

raciocínio lógico matemático. 

 

Figura 1: Bolsistas do PIBID organizando a sala de jogos de Matemática 
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A escola foi ambientada de tal forma que cada disciplina tivesse uma sala para 

trabalhar e apresentar seus trabalhos. Na sala da matemática foram expostos os jogos e as 

atividades que foram pesquisadas e selecionadas anteriormente pelos alunos participantes 

do programa PIBID e pela professora supervisora. Foram preparadas atividades voltadas 

para todos os anos, entre elas os jogos: 

 

Geometria 

 

Jogo: Dominó das quatro cores 

Objetivos: o aluno deve usar as várias peças para formar um quadrado. A princípio deve-se 

orientar o aluno a usar apenas uma cor até o nível em que ele consiga formar o quadrado 

com todas as cores e peças. Trabalhar competências e habilidades como utilização do 

raciocínio dedutivo e indutivo. Possibilitar ao aluno melhor organização de seu pensamento, 

a fim de desenvolver estruturas conceituais por intermédio das relações entre diversos 

significados. 

Materiais utilizados: E.V.A (quatro cores), tesoura, régua, lápis. De cada cor de E.V.A deve-

se construir: 2 peças de 15cm de comprimento por 5cm de altura, 2 peças de 5cm por 10cm 

e 3 peças de 5cm por 5cm. 

 

Jogo: Tirinhas das propriedades 

Objetivos: relacionar as formas geométricas com as suas definições. 

Materiais utilizados: papel cartão, tesoura, canetas coloridas. 

 

Jogo: Trilha de figuras geométricas 

Objetivos: fixar os conceitos de cálculo de área, perímetro e propriedades das figuras 

geométricas. 

Materiais utilizados: E.V.A. (três cores), tesoura, cola e um dado. 

 

Número decimal, fração e porcentagem 

 

Jogo: Cesta de decimais, frações e porcentagem 

Objetivos: fixar os conceitos de decimais, porcentagem e frações. 

Materiais utilizados: papel cartão (duas cores), tesoura, canetas coloridas. 
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Álgebra 

 

Jogo: Matix  

Objetivos: introduzir e fixar o conceito de álgebra. Explora a aritmética com expressões 

envolvendo números inteiros e incentivando o cálculo mental. 

Materiais utilizados: Um tabuleiro de dama, E.V.A., canetas coloridas. 

 

Função do 2º grau 

 

Jogo: Quatro é o limite 

Objetivos: fixar o conceito de Função e relacionar a função com o gráfico. Trabalhar 

competências e habilidades de leitura, escrita e argumentação, além de trabalhar as funções 

de 2º grau. 

Fazer 17 cartas contendo: 4 funções do 2º grau, 4 zeros das funções, 4 gráficos, 4 vértices e 

1 que não faz parte dos quartetos. 

Materiais utilizados: Papel cartão, tesoura, cola. 

 

Todos esses jogos já haviam sido previamente trabalhados em sala de aula pela 

professora. Também foram expostas figuras espaciais feitas com canudos, confeccionadas 

pelos alunos quando foi trabalhada a geometria espacial. 

Conforme os alunos se aproximavam da sala de exposição da matemática, eram 

convidados a entrar e participar. Não existia uma ordem dos jogos, os alunos eram livres 

para escolher os jogos e desafios que mais os interessavam. Ao passo que se notava o 

interesse dos participantes por determinados jogos, um dos monitores da sala ou mesmo a 

própria professora explicava como o jogo funcionava e o aluno tinha a liberdade de escolher 

a atividade que desejasse. 
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Figura 2: Alunos da escola se interagindo com os jogos na sala da Matemática. 

 

A sala da Matemática foi bem movimentada. Compareceram alunos de todas as 

idades com seus pais e também irmãos. Eles entravam observando cada jogo e tiravam 

suas dúvidas, sendo que a maioria deles se interessava em jogar. Alguns dos bolsistas do 

PIBID também jogaram com eles, inclusive em um dos casos um aluno ganhou com uma 

pontuação bem maior. 

Durante as atividades ou após os alunos terminarem de jogar, os monitores os 

encorajavam a pensar sobre o que acabaram de fazer e seus pais os incentivavam para que 

eles respondessem. Um exemplo de atividade foi a torre de Hanói, um dos jogos do 

laboratório do campus. Após o aluno terminar de passar os discos de um pino para o outro 

ele era instigado a pensar, com perguntas como: “Existe somente uma forma de realizar 

aquela tarefa?” ou então, “qual seria o mínimo de movimentos para realizar esta tarefa?”. O 

empenho na participação foi notado em pais e filhos tanto no momento das jogadas quanto 

posteriormente, no momento de reflexão dessas jogadas e sobre os propósitos dos jogos, 

além de acompanhados por admiração das novidades dessa sala disposta por jogos de 

matemática e que ao mesmo tempo ofereciam diversão. 
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Resultados 

 

Conseguiu-se uma interação maior entre pais e alunos na escola e com os 

professores. Trabalhou-se o cálculo mental, raciocínio lógico, capacidade de interação entre 

os colegas, melhor organização do pensamento, e foram explorados a autonomia do aluno 

bem como a defesa do cálculo sem medo de errar. 

Em conformidade com as expectativas para esse evento, as atividades propostas 

realmente foram muito bem recebidas pelos alunos. Foram bem participativos, os resultados 

foram mais que satisfatórios e percebeu-se a ansiedade deles para uma a próxima 

atividade. Os pais também apresentaram significativo interesse em participar e fizeram 

bastantes perguntas. 

Percebeu-se que os alunos que em sala de aula são pouco participativos e 

indisciplinados, quando estão em uma situação de aprendizagem diferenciada como essa, 

comportam-se de maneira muito diferente: procuram interagir sem receio de cometer erros, 

sentem-se mais à vontade para se expressarem, ainda mais por estarem na presença e 

cumplicidade dos pais. Acredita-se nessa mudança por ser algo que lhes desperta o 

interesse, e por aliviar o medo que os alunos têm de errar durante as aulas. Pode-se 

perceber que é possível desenvolver os conteúdos matemáticos com alegria e vontade, o 

que muitas vezes é impossível da maneira tradicional. 

Nota-se a importância do desenvolvimento de ações e atividades, por meio de 

recursos que tornem esse processo de ensino-aprendizagem mais significativo.  

Entendemos que um dos desafios da escola atual é vincular a educação escolar, o 

trabalho com o conhecimento e a ciência ao trabalho e às práticas sociais. Esse trabalho 

deve estar comprometido com a dimensão ética, ao exercício dos direitos humanos e à 

prática da responsabilidade social.  A Mostra Cultural pôde proporcionar uma reflexão ainda 

maior sobre a importância do envolvimento dos pais e da comunidade como um fator 

humanizador na educação de cidadãos. 
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