
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável pelo projeto: PCA 

Leandro Raphael Vicente e 

professores da Área de Ciências 

Humanas 

Ação Complementar ao MMR 



“A matemática em toda a parte” 

 

 

Justificativa 

 

Infelizmente, as avaliações nacionais e internacionais indicam dificuldades nas 

aprendizagens referentes a área de matemática no Brasil, no ranking 

internacional, que inclui 70 países do mundo, o nosso país ocupa a baixa posição 

de 66ª. Obviamente, a matemática não é a única das áreas que enfrentam 

grandes desafios no âmbito escolar, porém, segundo o PISA (Programa 

Internacional da Avaliação de Alunos) a matemática é a que apresenta maior 

porcentagem de estudantes a baixo do básico no país, fincando a baixo das 

ciências e leitura. 

Para alguns especialistas, são vários os motivos que podem gerar tais índices, 

sendo eles: metodologias de ensino excludentes, a formação dos professores, 

ausência de uma participação efetiva da família, falta de percepção ao conectar 

a matemática com o cotidiano, etc. De um modo geral, não se pode culpar, 

apenas, um único agente, neste caso, o professor de matemática, mas, é 

importante que se faça um trabalho em equipe e que se encare o problema como 

algo a ser solucionado por todos, cada um com seu papel e responsabilidade. 

Em nossa escola já estão sendo realizadas algumas ações importantes, que tem 

como objetivo melhorar os índices coletados no último SARESP e outras 

avaliações realizadas, tais como: Nivelamento, formação continuada, tutoria, 

projetos interdisciplinares, Olimpíadas de matemática, avaliações contínuas etc. 

Destaca-se que a nossa maior prioridade atualmente é passar de 45,6% de 

nossos alunos abaixo do básico em matemática para 40%, diminuindo assim em 

5% do nosso índice.  

Neste sentido, os professores de Ciências Humanas, em conjunto aos 

professores de Ciências da Natureza e Matemática, organizaram uma ação 

complementar que visa mostrar a importância da matemática no cotidiano e a 

sua relação com a realidade. Desta forma, o projeto “matemática em toda parte” 

configura-se em ação complementar ao MMR e ao projeto “Matemática, um 



desafio para mudar o mundo”, que foi elaborado e desenvolvido pelos 

professores de matemática e Ciências da Natureza com os alunos da 3ª série do 

Ensino Médio. 

 

 

Objetivos 

 

 Mostrar a importância da matemática no cotidiano 

 Desenvolver um trabalho interdisciplinar, que envolve a matemática e outras 

disciplinas do Currículo 

 Encarar a matemática como um tipo de linguagem que visa compreender a 

natureza e o mundo dos homens 

 Relacionar os conteúdos e habilidades desenvolvidos na matemática em 

diversas profissões escolhidas pelos estudantes em seus projetos de vida 

 Estimular os estudantes para aprenderem matemática e a valorizarem esta 

disciplina 

 Contribuir para o alcance das metas no Plano de ação. 

 

 

 

Organização 

 

 

Os professores de Ciências Humanas apresentarão aos alunos de todas as 

séries um slide sobre a importância da matemática no cotidiano, fazendo uso de 

vídeos ilustrativos e charges que visam apresentar a temática de modo lúdico, 

interessante e didático para os estudantes. Desta forma, pretende-se mostrar 

que a matemática está em toda a parte e assim motivar os alunos a perceberem 

tal relação e significado desta linguagem para melhor compreender o mundo em 

que vivem. 

Os professores Gilcimar, Marcia, Valéria, Alessandro e Meire são os 

responsáveis pela apresentação do slide em todas as series sob a coordenação 

do PCA Leandro, que desenvolveu o slide em conjunto ao professor José de 



matemática e o PCA Adão. Com o objetivo de atender todas as séries, sem o 

prejuízo de aulas da BNC (Base Nacional Curricular) e seus agendamentos, 

decidiu-se em conjunto pelo desenvolvimento desta ação nas aulas das 

disciplinas diversificadas, sendo elas: Mundo do Trabalho, Preparação 

acadêmica e Projeto de Vida. Desta forma, os professores Gilcimar e Alessandro 

ficarão responsáveis pelas 3ª séries, as professoras Valéria e Meire pelos 2ª 

séries e Leandro, Alessandro, Gilcimar e Meire nas 1ª séries do EM. 

Foram agendadas, antecipadamente, as salas de vídeo, data show e televisores 

pelos professores e PCA Leandro para a apresentação do projeto que dará início 

a semana no dia 4 de junho até, aproximadamente, o dia 15 de junho de 2018. 

Ao termino da ação pretende-se compartilhar com toda a equipe escolar os 

resultados da mesma através de relatório e fotografias dos momentos, que serão 

assim divulgados no site da escola, redes sociais e ATPCG. 
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