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RESUMO
Opresenteprojetoconsisteemumtrabalhosocial,
quetemcomoobjetivoidentificarasdificuldades
matemáticas e propor ações de atendimento para grupos minoritários viáveis,
paraimplementaçãonosegundosemestrede2021. Logo, a proposta visa amparar os alunos com
dificuldades no ensino matemático nas turmas do sexto ano do ensino fundamental II, em
umadeterminada escola pública de Pará de Minas, dando todo suporte, fazendo com que haja
umamelhor compreensão dos conteúdos que possuem pendências, além dos conteúdos advindos
do PET neste período de ensino emergencial remoto.
PALAVRAS - CHAVE: Ação Social. Matemática. Intervenção Pedagógica. Avaliação.
EnsinoFundamental.Educação.Ensino Remoto.
ABSTRACT
Thepresentprojectconsistsofasocialwork,whichaimstoidentifymathematicaldifficultiesandproposes
erviceactionsforviableminoritygroups,forimplementationinthesecondsemesterof
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2021. Therefore, theproposalaimstosupportstudentswithdifficulties in mathematicalteaching intheir
classes ofthesixthyearofelementaryschool II, in a specificpublicschool in Pará de
Minas,givingfullsupport,
making
it
possibletohave
a
betterunderstandingofthecontentsthathavependingissues, in additiontothecontentsthat come from
PET in thisremoteemergencyteachingperiod.
KEYWORDS: Social action. Math. PedagogicalIntervention. Assessment. ElementarySchool.
Education.RemoteTeaching.

1 INTRODUÇÃO
Em tempos de pandemia, a nossa sociedade vem enfrentando problemas psicológicos
esociais, e as crianças não ficam de fora. Com tudo isso e tantas mudanças fica claro que o
ensinoaprendizado foi afetado. As atividades escolares em tempos de isolamento social são
realizadasmuitas das vezes mediante plataformas virtuais (Google Meet, Whatsapp, Zoom, etc),
além
disso,emMinasGeraisascriançasutilizamoPETcomoauxílionorteadordoprocessodeensinoaprendizage
m.
Sabe-se

que

o

PETé

hoje

a

principal

ferramentautilizada

pelos

estudantes

nasatividadesnãopresenciaiseédivididoemtrêscategorias:ensinofundamental(anosiniciais),ensinofund
amental (anos finais) e ensino médio. A Secretaria de Estado da Educação de Minas
Geraisdisponibilizou uma cartilha contendo diversas informações sobre o PET para que a
comunidadeescolarpossaacessá-la no siteoficial do Ministério daEducação eCultura.
É de conhecimento geral que a Matemática é concebida com muita resistência e temor
pelagrandemaioriadosalunos,nosdiferentesníveisdeeducaçãoeinfelizmentenaescolaemquestãofoi
constatado que muitos alunos vieram do ensino fundamental I para o ensino fundamental II semo
conhecimento básico matemático. Com isso, o objetivo deste projeto é trabalhar de forma
ativa,lecionando diretamente com os estudantes do sexto ano do ensino fundamental II, de uma
escolaestadual dacidadedeParádeMinas.
O ano escolar em questão não foi escolhido aleatoriamente, pois a ruptura na transição
quehá entre o ensino fundamental I para o ensino fundamental II é um momento bastante delicado
paraos estudantes.A transição entre asetapas daEducaçãoBásica e suas fasesrequer formas
dearticulação das dimensões orgânica e sequencial que assegurem aos educandos, sem tensões
erupturas,acontinuidadedeseusprocessospeculiaresdeaprendizagemedesenvolvimento.(BRASIL,200
8)
Além do mais, o conteúdo de Matemática também foi escolhido de forma estratégica,
poishabitualmenteosestudantesencontramumgrandegraudedificuldadeeconflitocomessadisciplina,até
mesmo pelo fato delaser umamatéria cumulativa.
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2 METODOLOGIA
Para o presente trabalho foi criada uma sala no aplicativo Google Meet, realizando
umareunião (bate-papo) bem descontraída com os alunos e seus responsáveis, a professora regente e
agestora da instituição. No primeiro momento foram mostrados os objetivos e a justificativa
doprojeto, após isso se iniciou a conversa, a fim de obter as informações necessárias, para elaborar
damelhorforma apropostadaintervenção pedagógicaeficazparapróximaetapado projeto.
O bate-papo foi bem produtivo, alguns responsáveis deram sugestões, falaram sobre
asdificuldades com os alunos em casa e deram total apoio para a realização do projeto. Além deles
osprotagonistas do projeto, os alunos, também deram suas opiniões, expondo suas dificuldades
enecessidades.
Após a coleta dessas informações, programa-se para que as aulas aconteçam
semanalmente(uma vez na semana) com o objetivo de explicar os conteúdos referentes ao ano
anterior que aindanão foram fixados e de forma complementar reforçar e abordar os conteúdos do
PET. Para que issoocorraserá aberta uma sala naplataformado Google Meet.

2.1 PERGUNTASQUEFORAMREALIZADASNOBATE-PAPO:
1. Oqueestãoaprendendocomasaulasremotas?
2. Vocêstêmcompreendido facilmenteosconteúdosdematemática?
3. Oqueacham deuma aula diferenciadasobreosconteúdosmatemáticos do PET?
4. Vocêsestãotendo dificuldadesemrelação atecnologia?
5. Vocêsachamque algumasaulasdereforçoemmatemáticaseriamúteis?
6. Vocêsestãodedicandoalgumashorasdodiaparaosestudos?

7. Vocêsrealizamasatividadespormeiodeinstrumentostecnológicosdospaisoupossuemseusprópri
os?
8. Sabemdealgum colega deturmaquenãopossuiacessoà internetparaparticipardasaulas?
9. Vocêspossuemdomíniosobreo conteúdotrabalhadonoanoanterior?
10. Vocêssentemfaltada escola, edainteraçãoqueelatraziaparavocês?

3 DESENVOLVIMENTO
Inicialmente implementou-se uma sondagem sobre as dificuldades e os desafios que
osalunos estão enfrentando neste período pandêmico. Depois de algumas reuniões com a
professoraorientadora deste projeto foi intitulada a realização da intervenção de maneira remota,
utilizandocomomeiodetransmissãodasaulasoaplicativoGoogleMeet,comoobjetivodeajudarosalunos
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numa melhor aprendizagem, enfrentando os desafios impostos pelo ensino emergencial
remoto.Apósisso, foi decidida aescolhada escola parceiraedas turmasparaparticipardo projeto.
A instituição parceira do referido projeto é uma escola estadual situada na cidade de Pará
deMinas-MGeparaarealizaçãodomesmofoienviadaumacartadeapresentação(anexoII),alémde

uma

autorização da própriaFaculdade de Pará de Minas- FAPAM para a concessão do direitode imagem
dos alunos e responsáveis (anexo I), para assim obter a participação e a gravação dasfuturasaulas
deintervenção.
Comoapoioeparticipaçãodetodoshouveentãooprimeirocontatocomosalunosmediante

um

bate-papo onde ficou evidente que o ensino remoto emergencial gerou uma defasagemno conteúdo
de operações básicas de matemática, divisão e multiplicação com mais algarismoseque o suporte
principal dos alunos em casa são os seus responsáveis, porém foi destacado quemuitos não
conseguem ajudar na realização de determinados exercícios. Há alguns alunos quepossuem a
vantagem de ter familiares que têm uma maior facilidade com a matemática e queoferecem esse
suporte, já outros têm a condição financeira de obter um auxílio mediante a uma
aulaparticulareaindaháalunosquenãoconseguemnenhumsuporteanãoserooferecidopelaprofessorarege
nte equeinfelizmentenemsempre éo suficiente.
Foi constatado também que a maioria dos alunos sente falta de ter contato com os
demaiscolegas e com a professora para interagirem, trocarem conhecimentos, etc. Devido ao
contextopandêmico,essecontatofoicortado,comissoascriançassofremeconsequentementesedesestimul
am de estudar e de ter um horário para realizar as atividades. Por isso, o projeto tambémterá um
momento para que os alunos possam ter um pouco mais de contato entre eles, buscandoreatarum
pouco do contato perdido comas aulas não presenciais.
Jáemrelaçãoaoconteúdomatemático,oquemaisfoicolocadonobate-papofoiadificuldades
alunoscom

as

operações

fundamentais,

principalmente

dos

multiplicação

e

divisãocommaisalgarismos,quesãoconsideradasoperaçõesbasesparaosconteúdosquevirãoposteriorme
nte. Uma defasagem que está sendo carregada desde o ensino fundamental I e com issoas atividades
do PET ficam sendo mais complexas de resolver e acabam gerando mais dúvidas,
logoapropostaterácomofocoprincipalretomaressesconteúdosqueestão“pendentes”,alémdereforçaro
PET fazendo com que os conteúdos sigam juntos.
Por fim nota-se que a maior parte dos alunos têm acesso às aulas e ao PET pelo
computadorou celular próprio e/ou dos responsáveis, então percebe-se que a intervenção tem que
ser realizadanum momento em que os responsáveis possam estar em casa para que esses alunos
participem
esanemsuasdúvidas,alémdeobterematividadescomplementaresparamaioremelhorcompreensão.
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4 CONSIDERAÇÕESFINAIS
Portanto, com a implementação do projeto, espera-se que a maioria dos alunos consigam
terum aproveitamento positivo, com aprendizagem significativa das intervenções pedagógicas a
seremrealizadas. É de suma importância conseguir uma boa fixação dos conteúdos sanando as
dúvidas,tendo como princípio que esta matemática básica irá acompanhar estes determinados alunos
parasempre, influenciando diretamente na vida de cada um. Para, além disso, com a implementação
doprojetoestimular o raciocínio lógico e aautonomia dos alunos.
É fundamental chamar a atenção destes discentes para a necessidade de estudar,
buscandoassim que eles criem uma paixão e um hábito pelo aprendizado. O professor dentre tantas
funçõesque possui, pode e deve incentivar e estimular o aluno a ser autodidata, visto que, nem
sempre osalunosrecebem esseestímulo em casa.
Conclui-se que, além de ser uma ótima experiência para os alunos, também será de
grandevalia para os autores deste projeto, pois infelizmente com a pandemia os estágios presenciais
deregência não foram realizados (nem mesmo através de aulas remotas) e com essa proposta
deintervençãoosfuturosdocentespoderãoterumpoucodeexperiêncianarealizaçãodeumaaulacoma
presençadosalunos, mesmo que deformaremota.
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AnexoI

TERMODEAUTORIZAÇÃODEUSODEIMAGEMEVOZ
Eu_
_,nacionalidade_

_,

profissionalem(de)

,

portador

do

CPF

sob nº_

_,RGsob o nº
_, residentee
domiciliado

à Rua

_, nº_
-

Bairro

_

_,
_,

na

cidade

de

,AUTORIZO,aConfrariaNossaSenhoradaPiedadeda
Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Pará de Minas, mantenedora da Faculdade de Paráde
Minas – FAPAM, com sede à RuaRicardo Marinho, 110–BairroSão Geraldo, na cidade dePará de
Minas/MG, inscritano CPNJsob

onº20.923.264/0001-24, a usar minha imagem e voz,

queseráveiculadanoportal virtualeducacionale/ourepositóriosde redessociaisdesua mantida.
A presente autorização é concedida a título gratuito e livre de qualquerônus, abrangendo o
usodaimageme vozdo profisisonal acima indicadoemtodo o território nacionale noexterior.
A utilização da imagem e voz será exclusivamente para fins acadêmicos e disseminação
deconteúdoeducacional,nãohavendo,portanto,ousoemquaisqueratividadescomercialoudemarketing.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que concordo e autorizo expressamente
autilização de minha imagem e voz, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos
àimagem,vozou à qualqueroutro.
,

de

de2021.

AssinaturaporextensodoProfissionalouAssinaturaeletrônicado
documentoemPDF.
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Anexo II

Declaração
Declaro para os devidos fins que os alunos abaixo relacionados são integrantes do grupo de
ProjetoIntegrador,denominado:“INTERVENÇÃOPEDAGÓGICAREMOTA:REVISÃODECONTEÚDOSM
ATEMÁTICOS BÁSICOS FUNDAMENTAIS E AUXÍLIO NO PROGRAMA DE PLANO DE
ESTUDOTUTORADO(PET)NO6ºANODOENSINOFUNDAMENTALII”,no 1º semestre de2021.
Aluno

RegistroAc
adêmico

Curso

Período

Ana Laura
VasconcelosAlmeida

10278

Matemática

7°

LuanaMariaPereira

10296

Pedagogia

7°

MateusNogueiraFaria

10639

Matemática

7°

DiegoJosédaSilva

09262

Matemática

7°

AlineAparecidadeSousa

11122

Matemática

7°

Orientadora: DanielaAlvesdaSilveiraMoura

Por ser verdade, firmo o
presente.ParádeMinas,19demaiode
2021
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