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"MATEMÁTICA UM DESAFIO PARA MUDAR O MUNDO " 



 

OBJETIVO GERAL 

Estimular o desenvolvimento da competência e do raciocínio lógico e 

matemático, dos  alunos do  3º ano do ensino médio , por meio de  atividade motivadora 

na elaboração  de desafios matemáticos, melhorando assim seu desenvolvimento 

cognitivo e as  habilidades necessárias e  estruturantes requeridas  ao ano vigente  por 

intermédio da proposição da resolução destes  desafios matemáticos em situações 

colaborativas.   

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Aumentar a capacidade de raciocínio lógico do aluno no nível de proficiência;  abaixo 

do básico , estimulando seu  pensamento e sua  capacidade de criação , desenvolvendo  

seu lado critico protagonizando suas ações em conjunto com alunos do nível básico e 

adequado de tal forma que a  capacidade cognitiva de cada grupo se eleve em cada 

nível de  proficiência  em um trabalho em conjunto, visando  melhoria de resultados  nas 

avaliações internas e externas , com grupos produtivos ( alunos com diferentes níveis de 

proficiência ) 

 

Justificativa  

Fazer com que o aluno se aproprie da matemática como parte de sua vida dando maior 

importância aos cálculos, tendo com sigo o verdadeiro significado de aprender 

matemática. A partir de aplicação prática o aluno será capaz de visualizar e concretizar 

o abstrato   cálculo matemático realizado em sala de aula, mudando seu conceito do 

por que e para que  aprender  a matemática.     

 

EQUIPE  DE DESENVOLVIMENTO E PÚBLICO ALVO   



A equipe de organização e desenvolvimento será constituída  pelos professores de 

ciências da natureza, matemática  e sua tecnologias com um trabalho voltado 

especificamente às turmas do 3º ano do ensino médio desta unidade escolar.  

 

COMISSÃO ORGANIZADORA  

O organizador geral do projeto será o professor coordenador de área PCA de exatas, 

supervisionado pelo coordenador geral da unidade escolar.   Cada sala será 

representada por dois professores, sendo estes obrigatoriamente um de matemática e 

outro de disciplinas a fins ou diversificadas. Estes, organizarão sua sala por equipes (de 

3 a 5 componentes) de tal forma que  um deles seja nomeado líder estando este 

obrigatoriamente no nível de proficiência adequado ou avançado. Fica estabelecido pela 

comissão que a equipe deve ser mista em seu nível de proficiência (grupo produtivo ) , 

cabendo aos professores responsáveis pela sala montar cada equipe  da melhor forma 

possível respeitando o protagonismo e a individualidade entre os pares.   

 

Equipe avaliadora  

Os professores da área de ciências da natureza , matemática e suas tecnologias  serão  

responsável por avaliar, os desafios na fase final do projeto( um desafio por ano/serie). 

Fica estabelecido que os professores que compõe a equipe de avaliação  não podem 

fazer parte da comissão  organizadora. Estes serão incumbidos de apontar  o melhor 

desafio matemático proposto  entre as equipes dos terceiros anos do ensino médio. 

Determinando qual dos desafios merecem o título de melhor desafio matemático 

proposto pelos grupos , seguindo os seguintes critérios : 

 

 

 

 

Critérios de avaliação  

 



 Organização  

 Originalidade  

 Desenvolvimento  

 Clareza  

 Apresentação  

 Impacto social  

 Nome / Lema  

 

Um  desafio para mudar o mundo  

Cada equipe deverá  elaborar /criar/ propor  um desafio matemático com cálculos 

detalhados de sua resolução   de tal forma que  esteja relacionada ao contexto no qual 

o aluno está  inserido, ou uma região conhecida publicamente( qualquer lugar ou 

situação que seja de conhecimento da comunidade, exemplo; onde a matemática está 

presente no descarte indevido  de lixo na região? Como deixar a escola mais acessível 

aos deficientes? Qual impacto que os altos salários dos governantes causam ao pais? 

Etc.. ).  Mostrar   a partir dos  desafios que a matemática está  presente em nosso dia a 

dia e em nossa vida.  

 

EQUIPE   

Cada equipe deverá ter um nome e um  lema . O Nome que identifica a equipe; 

deve ser curto e apresentar o perfil da turma. 

Os componentes de cada Equipe deverão idealizar, um nome que identifique o grupo 

de alunos que a compõe, seja por uma característica ou interesse comum, ou apenas 

um nome de caráter criativo e original, desde que não se utilizem de nomes ou 

expressões inadequadas. O Lema é uma frase de motivação, curta, que sintetiza em 

palavras o perfil, os anseios, as intenções e os objetivos do grupo, dentro da proposta 

de sua equipe. O  Lema deverá ter, no máximo, dez (10) palavras. 

 

APRESENTAÇÃO DOS DESAFIOS  



Cada um dos desafios devem ser apresentados em forma de debate à sua sala mediante 

orientação e supervisão de seus professores responsáveis, antes de apresentar a 

resolução discutir entre a sala  qual seria a melhor solução, após breve discussão 

apresentar a solução do grupo. Esta apresentação deve constar todo o desenvolvimento, 

lema , nome da equipe   e o motivo pelo qual escolheu aquele desafio, assim como todo 

o processo de elaboração constando,  imagens, gráficos e resolução detalhada do 

desafio proposto . A  equipe deve apresentar em sala de aula  seu desafio aos dois 

professores representantes, estes deverão escolher o melhor desafio matemático para 

representar sua turma diante da proposição dos outros  terceiros anos na fase final . 

Cada turma ( ano/série )  terá uma equipe representante que chegará na fase final de 

apresentação . Os professores da equipe avaliadora determinarão o vencedor do desafio 

matemático.  

 

DESENVOLVIMENTO   E  CRONOGRAMA   

Será nomeada   uma comissão avaliadora e outra que atuará  como  mediador e 

representante de cada ano /série, segundo a atribuição de sala que foi concebida ao 

professor da turma dos terceiros anos. Em ATPCA de exatas  será dada formação quanto 

a execução e  desenvolvimento do projeto, "MATEMÁTICA ,UM DESAFIO PARA MUDAR 

O MUNDO " ,que se dará entre as datas de 16/04 à 15/06, ficando estabelecido que os 

professores deverão trabalhar em uma aula semanal de matemática e uma quinzenal 

das disciplinas a fins ou diversificada, cada professor responsável deverá levantar dados 

e montar portfólio de sua turma no que se refere ao desenvolvimento das atividades e 

a evolução da aprendizagem e interesse na disciplina de matemática e disciplinas a fins  

dos alunos. A fase final de avaliação será apresentada no pátio apenas aos terceiros 

anos, sendo esta, em dia de ATPCA pra que todos os professores de ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias estejam presentes para avaliação final do projeto.      

 

 

      



 

     

 

 

 

 

 


