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Edição Nº 04 

Petianos e ex-petianos relatam a respeito do impacto do 

PET em sua vida. 

 

 

O ano de 2019 foi bastante 

agitado com a participação dos 

integrantes do grupo PETMAT em 

eventos. 

 

Confira uma pequena parte das atividades realizadas nos projetos 

durante o ano de 2019. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Encontro dos Clubes de Matemática 

Equipe PETMAT 

Equipe do PETMAT no projeto 

Matemática Básica em Perspectiva 

 

 

 
 

Quem somos? 
 

Iniciado em 1979, o Programa de Educação Tutorial (PET) é desenvolvido por grupos de estudantes, 

com tutoria de um docente, organizados a partir de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior do 

país, sendo um grupo por curso, orientado pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, nos moldes da Educação Tutorial. 

 

O programa PETMAT da Universidade Federal de Goiás teve início no ano de 2007, e de lá para cá 

vem desenvolvendo projetos de ensino, pesquisa e extensão. O mesmo é composto por 12 bolsistas, um tutor, 

professores colaboradores de projetos e estagiários do curso de Licenciatura em Matemática. 

 

Confira o relato de um dos 

Petianos a respeito da sua 

participação no mais recente 

projeto, o COMB. 



Edição Nº 04 MATEMÁTICA BÁSICA EM PERSPECTIVA 

(MBP) 

O projeto de Extensão, Matemática Básica 

em Perspectiva (MBP) juntamente com o Programa 

de Educação Tutorial (PET) foi criado em janeiro de 

2011, voltado para o conhecimento matemático 

para atender pessoas da comunidade que ao longo 

de sua jornada escolar deixaram lacunas na 

aprendizagem de conteúdos básicos da 

matemática. 

O MBP tem como objetivo diagnosticar, 

compreender e propor ações acerca do 

conhecimento matemático para pessoas que 

concluíram a Educação Básica. Propõe e fomenta 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão que 

venham a contribuir para a elevação da qualidade 

da formação acadêmica, desta forma proporciona 

aulas voltadas para a comunidade, oferecendo um 

ensino que busque contribuir para potencialização 

da aprendizagem da matemática básica. 

 

Temos um total de 12 encontros, com 3,5 

horas de duração. As aulas são ministradas por 

duplas em conjunto com monitores, para que 

durante o tempo de exercícios eles tirem suas 

dúvidas e realizem um suporte. Reuniões são 

reservadas para discussões acerca das aulas e de 

leituras das narrativas que são produzidas durante a 

mesma, e que contém entre outros, momentos 

importantes que ocorrem e comentários críticos 

que possam auxiliar na melhoria das aulas que 

precederão. 

 
 Petianos e estagiários do projeto 

Este projeto contribui com a 

formação profissional do licenciando nos 

aspectos de sala de aula, ser professor, na 

escrita, e na visão crítica do ensinar e 

aprender matemática. A compreender e a 

lidar com situações que surgem em sala 

durante a aula. 

A cada aula o projeto busca 

melhorar, através das reuniões, o 

desempenho dos ministrantes e 

consequentemente o aprendizado dos 

alunos. Deste modo, pode-se entender a 

grande importância de projetos como este 

para a sociedade, mostrando de outra 

maneira o ensino da matemática em sala 

de aula.  

 

Alunos do projeto Matemática Básica em 

Perspectiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBE DE MATEMÁTICA (CluMat) Edição Nº 04 

O Clube de Matemática (CLUMAT) da 

Universidade Federal de Goiás, atualmente, 

é um projeto que está vinculado ao 

Programa de Educação Tutorial da 

Licenciatura em Matemática (PETMAT). 

São desenvolvidas situações 

desencadeadoras de aprendizagem (SDA), 

que trazem o estudo lógico-histórico dos 

Números e Geometria, possuem como 

embasamento a teoria Histórico-cultural, 

buscando estimular as crianças à 

apropriação dos conhecimentos 

matemáticos por meio de contextos lúdicos, 

o que torna o aprendizado agradável e 

desmistificador. 

 

 

 
O CLUMAT é organizado da seguinte 

forma: 

 Terça-feira (matutino): reunião de 

planejamento semanal com coordenador, 

bolsistas e estagiários; 

 Quinta-feira (noite): reunião geral com 

todos os integrantes do CLUMAT, 

coordenador, bolsistas, estagiários e 

professores voluntários do projeto; 

 Segunda (vespertino), quarta, quinta e 

sexta-feira (matutino): realização das 

tarefas nas escolas em turmas de 30 

alunos. 

O projeto foi desenvolvido nas turmas “D”, 

quarto ano, nas seguintes escolas durante este 

ano de 2019: 

 Escola Municipal Jardim Nova Esperança; 

 Escola Municipal Padre Pelágio; 

 Escola Municipal Professora Antônia 

Maranhão do Amaral; 

 Escola Municipal Vera Cruz (Itapuranga). 

No primeiro semestre foram 

desenvolvidas tarefas do bloco de 

números nas três primeiras escolas citadas 

e no segundo semestre foram 

desenvolvidas atividades do bloco de 

geometria. É relevante destacar que 

neste ano tivemos a presença de quatro 

estagiários o ano todo no projeto, o que 

infelizmente não acontece sempre, além 

de uma estagiária no primeiro semestre 

que continuou como voluntária no 

segundo semestre de 2019. O recurso 

humano no CLUMAT é muito importante e 

nosso desejo é que cada vez mais 

pessoas com desejo de trabalhar se 

envolvam e ocupe esse espaço. 

 

Divisão de territórios 

Roda de reflexão 

Destacamos o encargo e a participação de 

todos os integrantes do grupo, Wellington Lima 

Cedro, Daniela Oliveira, Rosélia José, Rosimary 

Rosa, Mayline Regina, Gabriela Salazar, Jackeline 

Rossane, Olavio Carelli, Jordana Meneses, Iogo 

Rafael, Vanessa Mecenas, Francisco de Assis, 

Guilherme Rodrigues, Isabela de Souza, Larissa dos 

Reis e Ironei Junior, que durante todo o ano se 

envolveram por meio de reuniões e encontros nas 

escolas, e empenharam para construir tudo que, 

aqui, foi relatado, e dar sentido a existência deste 

projeto. Agradecemos a todos do projeto Clube de 

Matemática e a todos do PETMAT. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática no Circo Edição Nº 04 

 

 

O projeto matemática no circo, 

idealizado pelo Programa de Educação 

Tutorial (PET) da Licenciatura em Matemática 

em tutoria pelo Professor Doutor Wellington 

Lima Cedro teve seu início no ano de 2009 e 

ainda está em desenvolvimento. 

No primeiro semestre desse ano, devido 

à falta de verba para o custeio das atividades 

do circo Laheto não ocorreram atuações do 

projeto. Mediante a essa situação dedicamos 

esse período para o planejamento, revisão e a 

formulação de novas atividades para serem 

aplicados no semestre seguinte. 

 
No segundo semestre de 2019 o projeto 

aconteceu ocasionalmente às quintas feiras 

no período das 8h30 às 10h e a tarde das 13h 

às 15h30 atendendo um público variado de 

crianças de 5 a 15 anos de idade. Contou 

com a participação de três petianos 

integrantes do PET da matemática e três 

estagiários que auxiliariam e colaboraram com 

a equipe do projeto. 

 

As atividades se iniciaram no dia 29 

de agosto pela manhã e no dia 5 de 

setembro à tarde com a dinâmica 

intitulada “o intruso” que tem como 

objetivo uma interação inicial entre os 

petianos e estagiários e as crianças que 

participam do projeto além de  trabalhar 

a ideia de conjuntos, a atividade seguida 

desta foi a “amaremat” que gira em torno 

das ideias de operações básicas, 

posteriormente “mágica com cartas” 

relacionado às operações básicas, 

“Maratona matemática” conteúdo 

operações básicas, “Twister matemático” 

com o tema de operações básicas, 

“batalha circense” matéria operações 

básicas, “circuito do equilibrista” ideias de 

medidas. 

 

Após a última atividade citada, foram 

desenvolvidas duas atividades dos estagiários 

colaboradores do projeto relacionadas às 

ideias de medidas e a outra sobre geometria. 

Encerramos o projeto desse ano no dia 28 de 

novembro com a atividade “matemática em 

cena” um teatro interativo com as crianças 

cujo objetivo era uma revisão geral sobres 

conceitos básicos de geometria, figuras 

geométricas, área entre outros. 

 

 

Matemática em Cena 

Bolsistas e estagiários do projeto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Círculo de Oficina de Matemática 

Básica (COMB) 
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Este segundo ano de atuação, a 

equipe do COMB, Círculo de Oficinas de 

Matemática Básica, foi composta por três 

bolsistas Emanuel Gomes Peixoto 

HypatiaIndira Calderón Rojas Matheus 

Mendes de Castro,nove estagiários, nosso 

tutor o professor Dr Wellington Lima Cedro 

e tivemos o apoio e parceria dos 

professores Carlos Peixoto, Murany de 

Fátima Botelho Souza, Fábio Moreira de 

Araujo e Marcelo Rigonatto. 

O primeiro momento foi para definir as 

escolas parceiras do projeto do Círculos de 

Oficinas de Matemática Básica, e buscar outras 

para aderir  à parceria. Assim ficaram definidas 

a Escola Municipal Coronel Getulino, com duas 

turmas multisseriadas de ensino fundamental II 

para o primeiro e segundo semestres, a Escola 

Estadual Damiana Da Cunha, com uma turma 

de primeiro ano de ensino médio, para o 

primeiro semestre, a Escola Municipal Vila Rosa, 

com uma turma multisseriada de ensino 

fundamental II no segundo semestre e a Escola 

Estadual Jardim Vila Boa, com uma turma de 

primeiro ano de ensino médio no segundo 

semestre. 

O segundo momento foi para a 

elaboração do planejamento com datas 

e horários para levar a cabo às oficinas 

em cada turma. A produção dos jogos 

lúdicos foi definida conforme a matéria 

que cada professor já havia aplicado na 

sala de aula, após a confecção do 

material, foi feito o teste de jogabilidade 

para assim determinar o tempo de cada 

partida e dificuldade para o nível teórico 

da classe a ser aplicada. Em nossas 

reuniões semanais discutíamos, a equipe 

toda, os resultados obtidos pelos alunos, 

as dificuldades encontradas por eles, se a 

estratégia prevista foi utilizada, o tempo 

de cada partida, e as deficiências do 

jogo não previstas encontradas durante a 

aplicação, para assim poder levar ao 

professor responsável pela turma um 

feedback dos resultados sobre as 

dificuldades enfrentadas pelos alunos 

com a atividade lúdica sobre a matéria. 

Nossa participação neste 

ano foi mais abrangente, já que 

conseguimos atingir um número 

muito maior de alunos e ter parceria 

com duas escolas a mais. Podemos 

enxergar um desenvolvimento em 

nossa formação acadêmica, 

considerando o aumento 

significativo no número de 

estagiários, o que contribui para a 

formação de futuros professores, 

além da participação em eventos 

científicos e acadêmicos como o VI 

-EnGEM realizado em Jataí GO, 

Congresso  EJA realizado em São 

Paulo, XVI CONPEEX da UFG, IV 

CEMEG do IME UFG. 



 

“Ao entrar no PETMAT,                                                        
em 2015,estavaaindano modo ABI 
do curso e começava a refletir se 
queriaLicenciatura ou Bacharelado, 
com o grupo e todos os projetos 
dentro dele percebi que realmente 
ser professora licenciada era meu 
objetivo.Participei, em média, por 
1 ano em cada um dos projetos, os 
quais me proporcionaram 
inúmeros aprendizados teóricos e 
práticos para minha profissão 

docente e para minha vida pessoal, 
eles reforçaram em mim a 
importância de se ensinar a 
matemática levando em 
consideração o sujeito e o 
ambiente em que ele está inserido, 
me foi proporcionado um 
amadurecimento tanto na fala, 
quanto no posicionamento, em 
frente aos alunos e em 
apresentações científicas. Só tenho 
a agradecer esta família que é o 

PETMAT e desejar que cada um que 
entrar para ela possa aproveitar ao 
máximo esse ambiente 
colaborativo e enriquecedor. ” 

 
 

Ana Carolina de 
Paula Gonçalves 

 

 

 

 

 

Fala aí Petianos!! 

“O PETMAT me possibilitou a 

vivenciar o trabalho em grupo, a 

escrita de trabalhos acadêmicos, 

a vivência de diversos ambientes 

da universidade, o contato com 

vários tipos de pessoas, de 

pensamentos, me levou a ser 

criativo e crítico. Além disso, 

contribuiu com grande 

significado na minha construção 

como indivíduo de uma 

sociedade.” 

Adriano de Morais 

Rainha 

“O meu primeiro contato com o 

  mundo acadêmico foi por meio 

  do PETMAT. Sempre falo que 

  entrei primeiro no PETMAT 

para depois entrar no curso de Matemática. 

Brincadeiras à parte, o PETMAT me 

proporcionou um aprendizado muito grande, 

pois aprendi a escrever artigos acadêmicos, 

me tornei mais pró ativa, e passei a ter um 

outro olhar em relação ao papel do professor 

em sala de aula. Para mim o PETMAT é mais 

que um programa, esse grupo se tornou a 

minha segunda família. “ 

IzabelaJakeline Lopes de Paiva 

“O Clube de Matemática vem contribuindo para minha formação docente que não 

seria possível apenas cursando a grade curricular obrigatória. Permitindo que eu devolva 

acomunicação na sala de aula, desenvolva e pense atividades que facilita a aprendizagem dos alunos, 

troquei experiências com professores mestres e doutores que atuam nas escolas públicas de Goiânia, 

fazer estudos de diversos autores que o projeto usar para criar novas atividades para o projeto, etc. 

Um dos vários pontos positivos nesse projeto que deixou gravado em minha mente foi presenciar em 

todas as vezes que iniciamos o clube em turma e a mudança dos alunos tem no decorrer das aulas que 

já primeira aula a maioria passam a ter a matemática como a predileta e como todos ficam 

envolvidos e animados com cada atividade realizada.    

 

 

Iogo Rafael Moreira Mendes 
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16º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da 

UFG (CONPEEX) 

Este ano o período do evento foi de 16 a 23 de 

outubro e a programação iniciou-se com a uma 

conferência de abertura e a participação de 

convidados que debateram a temática do evento. 

Para, além disso, ocorreram seminários, simpósios 

temáticos e um momento reservado ao Programa de 

Educação Tutorial (PET). 

O dia 18 (sexta feira) o grupo do PET MAT 

participou do “Momento PET”, com a participação de 

petianos egressos, dando depoimentos das suas 

experiências acadêmicas e do impacto que o projeto 

de extensão teve nas suas vidas laborais e como 

representante do PET MAT Mayline foi a convidada a 

depor na mesa redonda. 

 Os quatro projetos do PET MAT apresentaram 

pôsteres durante os dias do evento. 

 COMB: “Dificuldades na realização das quatro 

operações fundamentais da Matemática nos 

alunos da EJA”. Faz uma análise dos erros 

cometidos na hora de realizar operações 

matemáticas através do jogo “Dama 

Matemática” para desmistificar a ideia de que 

errar é algo vergonhoso e repassar a ideia que 

o erro é uma etapa do aprendizado. 

 

 

 CLUB: ”Uma cidade geométrica”. 

Apresenta um pouco da ação 

desenvolvida pelo projeto nas 

escolas municipais em Goiânia, com 

a atividade Matematicolândia, 

tornando aos alunos mais 

observadores, críticos e perceptivos 

a o que os rodeia. 

 CIRCO: “Matemática em cena: 

quando a Matemática une ao 

circo”. Relata uma das atividades 

realizadas no circo Laheto como 

objetivo de apresentar novas formas 

geométricas e vivenciar o circo por 

meio do teatro. 

 MBP: “Uma visão de ensino em 

Matemática”. Descreve como o 

projeto de tutoria contribui na 

formação profissional do licenciando 

ao mesmo tempo em que atende a 

pessoas da comunidade que 

possuem lacunas na aprendizagem 

de conteúdos básicos da 

matemática. 

 

 
1° Encontro dos Clubes de Matemática 

 
O 1° Encontro dos Clubes de Matemática 

aconteceu no período de 6 a 9 de novembro, no 

Campus Quirinópolis da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG). O evento reuniu os Clubes de 

Matemática das seguintes instituições: USP, UFMS, 

UFG, UEG e UFRN.  

 
O Encontrou contou com palestras, mesas 

redondas e atividades aplicadas a 800 crianças de 

oito escolas das cidades de Quirinópolis, Itarumã e 

Inaciolândia, divididas em dois dias nos turnos, 

matutino e vespertino. Foi um grande marco para a 

Educação Matemática, pois mostrou a importância 

de se ter um espaço diversificado para formação de 

professores, na qual o processo de aprendizagem da 

criança é valorizado através de atividades lúdicas 

baseadas na teoria histórico-cultural. 
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Atividade Tanteira 



 

 

 

As Jornadas de Jovens Pesquisadores da Associação de 

Universidades Grupo Montevidéu (AUGM) 

Neste ano foi sediado pela Universidade Federal 

de São Carlos – UFSCar a XXVII Jornadas de Jovens 

Pesquisadores, com o tema central “A Ciência e a 

Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação 

Social”. O PETMAT esteve representado pelo bolsista 

Emanuel Gomes Peixoto, que apresentou o trabalho 

intitulado “Uma via de mão dupla: Extensão Universitária 

na Educação de Jovens e Adultos”, na modalidade 

pôster. O trabalho busca entender como a Extensão 

Universitária potencializa ações como a do Projeto 

Círculo de Oficinas de Matemática Básica na Educação 

de Jovens e Adultos, valorizando a função social e 

educativa que a Universidade estabelece na 

sociedade. 

 

As Jornadas de Jovens 

Pesquisadores da Associação de 

Universidades Grupo Montevidéu (AUGM) 

reúne anualmente centenas de 

pesquisadores das várias universidades 

membro da Associação. As Jornadas 

estão orientadas a promover, desde 

cedo, o relacionamento entre jovens 

pesquisadores dos países da região, 

promovendo o desenvolvimento de 

redes interpessoais e científico-

acadêmicas. Dessa maneira, possibilitam 

a formação de grupos regionais de 

pesquisa científica, atendendo uma das 

prioridades da Associação: a formação 

de profissionais qualificados e cidadãos 

comprometidos com a realidade atual 

da América Latina. 

 

A Associação de 

Universidades Grupo 

Montevidéu, fundada em 

agosto de 1991, é uma rede de 

universidades públicas e 

autônomas da Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 

Uruguai, que compartilham suas 

vocações, seu caráter público e 

suas similaridades em estruturas 

acadêmicas e níveis 

equivalentes de serviços. 

 

A Associação foi criada com intuito de 

dar respostas a enfrentamentos vivenciados na 

academia no mundo inteiro. Um conjunto de 

universidades e acadêmicos compreendeu a 

necessidade de trabalhar pela excelência, 

qualidade, relevância e cumprir com as 

exigências que a educação superior pública 

requeria. Dessa forma, segundo o que está 

descrito em seu sítio na internet, no decorrer 

dos anos a consolidação da Associação 

ocorreu devido ao compartilhamento de 

maneira solidária, de recursos humanos 

altamente qualificados, bem como da 

infraestrutura das universidades, construindo 

dessa forma um espaço acadêmico comum 

onde os obstáculos são superados e as 

possibilidades de ação multiplicadas. 

 

Na  XXVII Jornadas de Jovens 

Pesquisadores não foram diferentes, A 

estudante da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Mariana Fulanette Corrêa, 

teve seu trabalho premiado intitulado 

"Jogos adaptados: uma ferramenta de 

Educação Alimentar e Nutricional em 

Atividades de Extensão". Dentre esses e 

outros a UFG obteve um saldo muito 

positivo em sua participação no evento, 

intercambiando conhecimentos e 

estabelecendo parcerias e laços com 

universidades do Brasil e de toda 

América Latina. 
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IV Colóquio dos Estudantes de Matemática e 

Estatística (IV CEMEG) 

 
No dia 05/11 ao dia 08/11 ocorreu na Universidade Federal de Goiás, o IV CEMEG, 

que reúne estudantes de matemática e estatística do Estado de Goiás, que tem como 

objetivo trocas de experiências, debates, discussões e também a divulgação de trabalhos 

de pesquisa, extensão e ensino realizados pelos estudantes em suas instituições. 

 Na ocasião, o grupo PETMAT idealizou a apresentação de dois relatos de 

experiências a respeito da atividade do projeto Matemática no Circo, escritos por 

petianos, ex-voluntária e uma estagiaria. 

 

Também foi realizada uma oficina voltada para a Educação de Jovens Adultos, no olhar 

do projeto COMB, conduzida pelos petianos e por um dos estagiários. A oficina tinha vagas para 

20 alunos e atendeu 24 estudantes de matemática, quanto da licenciatura, quanto do 

bacharelado. 

 

VII Encontro Goiano de Educação 

Matemática (VII ENGEM) 

 
O VII Encontro Goiano de Educação Matemática (VII ENGEM), promovido pela 

Sociedade brasileira de Educação Matemática, ocorreu entre os dias 22 e 24 de maio de 2019 

na cidade de Jataí, realizado no Campus da UFG de Jataí. O Encontro reuniu educadores da 

área de matemática de todo o estado de Goiás, estudantes da graduação, a prefeitura da 

cidade de Jataí e professores da Unicamp.  

O Programa de Educação Tutorial da Licenciatura em Matemática (PETMAT) da UFG foi 

representado pelos bolsistas e pelo Tutor do Programa. Foram apresentados um relato de 

experiência intitulado "UM OLHAR SOBRE O PROJETO MATEMÁTICA NO CIRCO" apresentado 

por Iogo Rafael, IzabelaJ akeline, Adriano Rainha e Rafael Oliveira, Uma oficina realizada por 

Izabela Jakeline e Emanuel Peixoto ondulada "POSSIBILIDADES FORMATIVAS NA EJA POR MEIO 

DO USO DE JOGOS MATEMÁTICOS ESTRATÉGICOS", além de um pôster apresentado pelos 

bolsistas Emanuel Peixoto, Matheus Mendes e Hypatia Indira chamado "REFLEXÕES SOBRE 

JOGOS ESTRATÉGICOS E MATEMÁTICOS COMO DESENCADEADORES DE APRENDIZAGEM DOS 

ESTUDANTES DA EJA". 
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Petianos e voluntaria apresentando 

trabalho no IV CEMEG 



 

XI Encontro Nacional dos Programas de 

Educação Tutorial (XI ENAPETMAT) 

 O décimo primeiro encontro nacional dos 

PETs-Mat foi realizado na Universidade de 

Brasília, dos dias 15 de novembro à 17 de 

novembro. No evento tivemos o encontro de 

petianos, além da presença de alguns tutores, 

e também foram ministradas oficinas, 

minicursos, gincanas, apresentação oral de 

pôsteres e um passeio pela capital de nosso 

país. 

    Para este o grupo PETMAT realizou a 

apresentação de um pôster sobre a formação 

de professores a partir das atividades de 

extensão realizadas pelo PETMAT- UFG. 

Em um primeiro momento, realizou-se 

uma palestra de abertura com a professora 

KetiTenenblat, introduzindo ideias iniciais de 

geometria diferencial, logo depois deste 

momento uma atividade proposta pelo 

PETMAT-UnB que consistia em termos conversas 

com petianos de diversos lugares do Brasil. E 

após o almoço, a primeira parte de um 

minicurso ministrado pelo professor Robert 

Morris, do Instituto de Matemática Pura e 

Aplicada (IMPA), falando sobre combinatória. 

E mais para o fim da tarde, diversas oficinas 

como KravMagá e Conga, o que se mostrou 

bastante divertido e aumentou a integração 

entre os PETs.  

 No segundo dia, pela manhã ocorreu a 

apresentação oral de pôsteres, e dentre eles 

Sabrina e Ana Paula mostraram de maneira 

integral e sucinta as atividades desenvolvidas 

pelo PETMAT-UFG. Após esse momento, a 

segunda parte do minicurso sobre 

combinatória foi ministrada pelo professor do 

IMPA. 

 

 

Após o almoço, uma roda de conversa, 

coordenada por duas tutoras e um petiano da 

UnB, contando um pouco sobre sua experiência 

com o PET e tudo que aprenderam durante esta 

caminhada. E então foi realizado o passeio 

turístico pela cidade de Brasília, o que foi 

bastante proveitoso, agregando ainda mais 

para esta incrível experiência que foi o 

ENAPETMAT.  

    No terceiro dia, finaliza-se com uma 

Palestra ministrada pela professora Erondina 

Barbosa (UNICEF/SEEDF) sobre “O diálogo como 

o princípio para aprendizagem matemática e o 

enfrentamento da cultura do fracasso escolar”. 

Apresentando dados alarmantes sobre a 

desistência escolar coletados pela UNICEF, a 

professora debateu com os petianos os graves 

problemas de reprovações de crianças nos 

anos iniciais do colégio e também sobre as 

diferentes formas de ensino e didáticas que 

podem ser abordados em sala de aula, e 

também, falou sobre sua experiência como 

professora em escolas públicas. Este momento 

foi de grande engrandecimento para todos 

participantes, como futuros professores, que 

com certeza também enfrentarão as 

dificuldades por ela apresentadas.  

   Pode-se ver então que o XI- 

ENAPETMAT foi bastante proveitoso para os 

petianos, tanto para conhecermos um pouco 

das áreas da matemática pura e educação 

matemática, mas também um pouco da 

história de Brasília, o que é muito 

engrandecedor na formação pessoal. 
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Participantes do XI ENAPETMAT 

Apresentação das petianas 

do PETMAT UFG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro Nacional de Educação 

Matemática (ENEM) 

 O Encontro Nacional 

de Educação Matemática 

(ENEM) aconteceu nos dias 

14,15,16 e 17 de julho de 

2019, todo o evento ocorreu 

na Arena Pantanal na 

cidade de Cuiabá capital 

do Mato Grosso e contou 

com a participação de 

quatro membros do 

Programa de Extensão 

Tutorial da Matemática 

(PETMAT). 

 

A abertura oficial 

aconteceu no dia 14 de julho às 

17h00, logo após ocorrerá a 

conferência de abertura que 

contou com a participação do 

Prof. Dr. Dario Fiorentini (Unicamp) 

que em sua fala abordou o tema 

Educação Matemática com as 

escolas da Educação Básica: 

Interfaces entre pesquisa e salas 

de aula. No dia 15 participamos 

no primeiro horário da manhã dos 

relatos de experiências e mesas 

redondas, após o almoço 

participamos de mais sessões 

orais e relatos de experiência. 

 

No período da tarde 

participamos de uma 

palestra com a Profa. 

Gladys Denise Wielewski 

(UFMT) que abordou o 

tema  “História da 

Educação Matemática no 

Brasil: possibilidades de 

pesquisas” e ainda neste 

mesmo dia no período 

noturno participamos de 

uma palestra sobre micro e 

macro exclusões no 

ambiente escolar que foi 

excepcionalmente 

construtiva e provocou 

profundas reflexões em nós 

quanto alunos da 

graduação em matemática 

licenciatura e futuros 

educadores.  

 

No dia 16 no primeiro 

horário da manhã 

participamos de um 

minicurso intitulado 

“Sentidos à matemático” 

ministrado pelo graduando 

em licenciatura Jose Vitor 

Bicalho Diniz o foco do 

minicurso era tratar sobre as 

experiências sensoriais e 

como trabalhar isso em sala 

de aula para abordar temos 

como a inclusão do cego e 

provocar reflexões nos 

alunos tendo como público 

alvo alunos do Ensino 

Fundamental II. 

 

No dia 17 no primeiro 

horário da manhã 

participamos da 

apresentação de pôsteres e 

prestigiamos nossa 

companheira na graduação 

Vanessa Mecenas Dias que foi 

orientada pelo nosso atual 

tutor do PET Wellington Lima 

Cedro trazendo o tema, 

analisando a produção 

bibliográfica de um grupo de 

pesquisa sobre a formação 

inicial e continuada dos 

professores que ensinam 

matemática, logos após esse 

momento encerramos nossa 

participação no evento. 
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O Impacto do Novo projeto na formação do Petiano 

 

O projeto Círculo de Oficinas de Matemática Básica foi criado 

no ano de 2018, tendo como foco atuar na Educação de Jovens e 

Adultos em algumas escolas de Goiânia e região metropolitana. Como 

petiano, estive desde seu início incumbido, juto de outros dois 

petianos, da tarefa de dar concretude a ideia trazida pelo 

Professor e tutor do Petmat, Wellington Cedro. Este começo talvez 

tenha sido a fase mais desafiadora, e também na minha perspectiva, 

onde obtive maior crescimento na minha formação como educador 

matemático de Jovens e Adultos, por estar em constante contato com 

o estudo teórico sobre o tema, mas também de iniciar na 

perspectiva prática um projeto, com as ferramentas adquiridas até 

o momento na minha formação.  

 

Foi neste primeiro ano que definimos a priore como seriam 

pautadas as ações do COMB, que entre acertos e erros, ganhou sua 

identidade e autenticidade pelo trabalho com Jogos Matemáticos 

Estratégicos. Conseguimos adentrar e fixar nosso trabalho em duas 

escolas em Goiânia. No segundo ano, por outro lado, percebo que foi 

o ano que o projeto obteve maior crescimento, chegando ao fim de 

2019 manter ações em três escolas com mais de 10 estagiários.  

Nesse sentido, acredito que o COMB tem a oferecer a formação de 

professores não só a sensibilidade crítica para lidar com público 

EJA, mas também possibilita ao professor ter em mão ferramentas e 

meios que lhe possibilitem fomentar uma melhoria real no ensino da 

matemática em sua escola ou região. A formação do educador 

matemático de jovens e adultos se dá concatenando teoria à prática 

educativa, formando assim grandes sujeitos que podem vir a fazer a 

diferença na sociedade.  

 

Emanuel Gomes Peixoto  

 

“A formação do 

educador matemático 

de jovens e adultos se 

dá concatenando teoria 

à prática educativa.” 
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