
 

 

“O diabo dos números” 

 

Em continuidade as ações já desenvolvidas, para se atingir as metas estipuladas em nosso 

Plano de Ação, iremos desenvolver mais uma estratégia para o Nivelamento com os 

nossos alunos abaixo do básico na disciplina de matemática. Sendo assim, faremos a 

leitura do livro “O diabo dos números” com os estudantes que apresentam maiores 

dificuldades nas habilidades mais básicas da matemática e assim despertar o interesse dos 

mesmos pela disciplina. 

As leituras serão feitas nas duas primeiras aulas de segunda feira, durante a disciplina da 

Parte Diversificada de Orientação de Estudos, dando continuidade ao Nivelamento. O 

professor Fabio, responsável pelos alunos abaixo do básico em matemática, durante o 

Nivelamento, junto com o PCA de Humanas Leandro, coordenador do projeto 

complementar “Matemática em toda a parte” e a professora Erô, farão a atividade com 

estes alunos na sala de leitura. Ressalta-se, que deverão ser disponibilizados um projetor 

e um telão para esta atividade. 

O objetivo do projeto é apresentar a matemática de modo agradável e que desperte o 

interesse dos alunos pela disciplina através da leitura, por isso, não se tem o objetivo de 

realizar avaliações ou “gerar notas”. Além disso, o livro “O diabo dos números” apresenta 

uma linguagem didática, facilitada, com imagens e uma história instigante sobre 

conteúdos básicos da disciplina, tais como: Raiz quadrada, potencia, números irracionais, 

frações, teorema de Pitágoras etc.  

Esta ação complementar terá início em Setembro de 2018 e terminará no começo de 

Novembro do mesmo ano, contabilizando 18 aulas de Orientação de Estudos para esta 

ação. Salienta-se que os professores Leandro e Erô serão os responsáveis pela condução 

da leitura compartilhada com os alunos e que o professor de matemática Fabio nos dará 

o auxílio para as possíveis dúvidas que surgirem relacionadas a disciplina de matemática 

ao longo da leitura. Desta forma, acredita-se que poderemos estimular os alunos para o 

aprendizado e assim alcançar os objetivos que se almeja em nosso Plano de ação, 

impactando nas avaliações internas e externas realizadas na escola. 

 

Responsáveis pela ação: 

PCA de Humanas Leandro Raphael  

Sala de Leitura Erô 

Professor de Matemática Fábio 


