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Resumo 

Na perspectiva de contribuir com a formação continuada, o grupo de professores do 

Laboratório de Matemática (Labmat), da Universidade de Passo Fundo (UPF), 

desenvolve atividades pedagógicas de matemática com professores da Educação 

Básica. Tais ações fazem parte do Programa de Apoio Pedagógico ao Processo de 

Ensino-aprendizagem da Vice Reitoria de Extensão da UPF e visam atender as 

necessidades de formação e atualização de professores dos municípios da região de 

abrangência da Instituição. No presente texto será apresentada a experiência 

vivenciada por duas professoras que transpõem os resultados de suas pesquisas na 

área da Educação Matemática para os processos de formação inicial e continuada.  

Os pressupostos que fundamentam a pesquisa e a extensão estão baseados na teoria 
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Histórico-cultural e na Didática da Matemática, sendo que as atividades são 

desenvolvidas no formato de minicursos propostos conforme projetos das escolas ou 

secretarias educacionais. A importância destas ações está na possibilidade de 

qualificar a prática de professores da Educação Básica e a formação inicial de 

licenciandos, na medida em que a metodologia utilizada também alimenta as 

disciplinas prático-pedagógicas do Curso de Matemática (L) da UPF. Essa dinâmica 

tem evidenciado potencialidades e novas problemáticas para a pesquisa acadêmica.   
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