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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PRESENCIAL – DEB  

 

Identificação do Subprojeto 

Área da 
licenciatura 

Matemática 

  
Modalidade do 

curso  
[ X ] Presencial 
[ ] A distância  

  

Campus/polo1 Cidade Universitária Paulo VI 

  

Município São Luís UF MA 

    

Nº de bolsas de 
iniciação à 

docência 

30 Nº de bolsas 
de supervisão2 

6 Nº de bolsas de 
coordenação de 

área3 

2 

  
 
 
 
 
 

Níveis e modalidades de ensino4 
  

Nível(is) de ensino [ ] educação infantil 
[ x ] ensino fundamental 
[ x ] ensino médio 

  
Modalidade(s) de 

ensino 
[ x ] educação regular 
[ ] educação profissional técnica de nível médio 
[ ] educação de jovens e adultos              
[ ] educação especial        
[ ] educação escolar indígena 
[ ] educação do campo 
[ ] educação quilombola 

 

 
Justificativa e objetivo da proposta, apenas quando se tratar de cadastro de subprojeto 
interdisciplinar 

Não cabe 
 

  
 
 
 
 

                                                 
1
 Se o subprojeto envolver curso presencial, indicar o campus. Se envolver curso a distância, inserir o nome do polo. 

2
 A quantidade de supervisores deve obedecer à seguinte regra: cada professor deve supervisionar entre 5 e 10 bolsistas de 

iniciação à docência.  
3
 A quantidade de coordenadores será determinada pela quantidade de bolsas de iniciação à docência informada. 

4
Marcar um ou mais níveis e modalidades de ensino abrangidos pelo subprojeto. 
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Ações do Subprojeto 
 
Nome da ação 1 

Modelagem Matemática 

  
Descrição da ação com a respectiva justificativa 

 
Oportunizar a contextualização e descontextualização dos conhecimentos matemáticos, bem 
como o estabelecimento de elos entre a Matemática e outras ciências, será propostos aos 
futuros professores oficinais para a elaborações e aplicações de situações-problema que 
destaquem objetos matemáticos em ação objetivando conduzir o seu aluno em potencial à 
reconhecer e resolver problemas do seu cotidiano com saberes que lhes são apresentados na 
Educação Básica. 
 

 
Nome da ação 2 

Resolução de Problemas 

 
Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Ao longo do processo de formação inicial, e também continuada, o professor deverá compreender 
a importância dessa estratégia. Ele deverá adquirir a habilidade de resolver situações-problema, 
saber validar procedimentos e resultados, desenvolver formas de raciocínio como: intuição, 
indução, dedução, analogia, estimativa e utilizar conceitos e procedimentos matemáticos. Para 
que tal perspectiva se efetive, na prática docente, o professor deverá utilizar procedimentos de 
investigação. 

 
Nome da ação 3 

TICS no Ensino da Matemática 

 
Descrição da ação com a respectiva justificativa 

O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) apresenta-se como importante 
estratégia para o ensino da Matemática na medida em que oportunizar ao futuro docente inserir 
no ambiente de aprendizagem o uso de recursos, tais como: softwares livres (Geogebra e Scilab) 
e multimídias (projeções de filmes e documentários), que dinamizam a manipulação de objetos 
matemáticos sejam estes algébricos ou geométricos motivando os sujeitos envolvidos neste 
processo. 

 
Nome da ação 4 

O lúdico no ensino da Matemática 

 
Descrição da ação com a respectiva justificativa 

O desenvolvimento criativo de conhecimentos matemáticos, através de jogos, música e dança. 
No intuito de educar, ensinar, de forma não usual buscando o estabelecimento de relações 
consigo, com o outro e, com o mundo. O primeiro significado do uso de jogos em processos 
educativos é o de ser lúdico (aprender enquanto se diverte). Neste sentido a inserção destes tipos 
de ações em um processo didático promove a mobilização e a articulação de saberes 
(matemáticos, ou não). 
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Coordenador(es) de área do subprojeto 

 
Nome e CPF do(s) professor(es) que assumirá(ão) a coordenação de área 

Nome Lattes CPF 

Mauro Guterres Barbosa http://lattes.cnpq.br/6202191980533317 44460996391 

Elinaldo Morais Coutinho http://lattes.cnpq.br/4948158604503683 27172554353 

 
 
 
 
Escolas de Aplicação 
 

Nome INEP 

Centro de Ensino Cidade de São Luís 21021910 

Centro de Ensino Menino Jesus de Praga 21021643 

Centro de Ensino Paulo VI 21257582 

UEB Newton Neves 21022151 

Centro de Ensino Erasmo Dias 21007446 

Unidade Integrada Artur Azevedo 21215545 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


