
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

DPE1123 
 

PIBID: PROJETO REAPRENDENDO A MATEMÁTICA 
 
 
 

JAIRSLAN DIÓGINES RIBEIRO DA SILVA 
HEBERT HIPÓLITO FERREIRA JÚNIOR 

FABIANA GRAZIELE FARIAS 
jairsland@gmail.com 

MATEMÁTICA (LICENCIATURA)/FÍSICA (LICENCIATURA) NOTURNO 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
LUIZ ALBERTO MAURICIO 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

PIBID: Projeto Reaprendendo a Matemática Após a inclusão do programa Pibid na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Professor Walther de Oliveira, os alunos bolsistas 
diagnosticaram através de uma prova diagnóstica, junto ao supervisor, uma grande dificuldade 
dos alunos do nono ano em relação à Matemática. E, em sua maioria, o problema principal 
eram os conteúdos estudados em anos anteriores. Nessa prova foram aplicados dez exercícios 
com os conteúdos já estudados. Participaram dez alunos pré-definidos pelo supervisor. Os 
resultados obtidos não foram satisfatórios então, foi constatada a necessidade de organizar um 
projeto onde fossem elaboradas aulas de apoio com a orientação dos alunos bolsistas e do 
supervisor do programa Pibid. Visando que esses alunos ingressem em escolas públicas e 
privadas, onde seu rendimento escolar em provas é exigido para acesso. Constatou-se que a 
maior dificuldade dos alunos era a compreensão das perguntas e a forma correta de 
desenvolvê-las. Os envolvidos no projeto tendem a se motivarem a leitura e a melhor 
compreensão de questões e, assim, desenvolvê-las de forma correta, aproximando aos 
resultados esperados. O objetivo deste trabalho é de introduzir os alunos no Ensino Médio com 
os conhecimentos fundamentais da Matemática, organizar as ideias de compreensão de 
questões e orientá-los sobre as provas de Escolas Publicas e Privadas, onde seu rendimento 
lhe concede bolsas de estudos e de Escolas Públicas, como ‘Centro Paula Souza’, ‘EMEFM 
Prof. José Ezequiel de Souza’ e o ‘Colégio Juarez Wanderley – Colégio Embraer’, onde o 
vínculo é através de provas ou notas gerais do Ensino Fundamental. Em um primeiro momento 
foi realizada uma prova diagnóstica com os alunos, cujos conteúdos abordados eram os 
conceitos básicos dos anos anteriores do Ensino Fundamental. Os resultados obtidos foram 
representados em um gráfico construído pelos alunos bolsistas. Em seguida, foi elaborado um 
cronograma de aulas de acordo com a necessidade dos estudantes. A cada semana foi 
apresentado um conteúdo pré-definido, realizado por cada um dos bolsistas. Para a execução 
do projeto foram utilizados recursos dispostos pela Unidade Escolar e pelo Programa PIBID, 
tais como: livros didáticos, materiais multimídias e materiais escolares. Ao fim de cada aula os 
alunos recebiam uma lista de exercícios para complementar a teoria estudada. Foi observada 
durante o decorrer do projeto uma melhora gradativa, porém significativa. No início, cerca de 
20% dos alunos participantes atingiam a média escolar e, ao final, aproximadamente 60%. Os 
resultados esperados sobre o projeto foram satisfatórios. Os alunos participantes foram 
comprometidos com os teores apresentados. Em uma nova prova diagnóstica final, pôde ser 
analisado o aumento na aprendizagem. Esses resultados também foram apresentados em um 
gráfico preparado pelos alunos bolsistas, para análise entre este e o primeiro apresentado. O 
projeto foi suficiente para que fosse ressaltada a necessidade da compreensão de assuntos 
abordados. Conclui-se, portanto, que esta dificuldade cessada as formas de aprendizagem 
ficam mais visíveis aos alunos. 


