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INTRODUÇÃO:
O Laboratório de Matemática - Labmat, vinculado ao curso de Matemática (L) da
Universidade de Passo Fundo, vem desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e
extensão desde a década de 1970. Com o objetivo de contribuir com a formação inicial
e continuada de professores, além de proporcionar apoio teórico-metodológico para
disciplinas de cursos da UPF, o Labmat também realiza assessorias pedagógicas, cursos
de formação continuada e eventos para debater e refletir sobre a Educação
Matemática. No ano de 2017, dentre outras atividades, o grupo de professores do
Labmat realizou assessorias aos professores das escolas dos sistemas públicos da
educação básica de Passo Fundo e região. As assessorias visam qualificar os processos
de ensino e aprendizagem, estabelecendo trocas de experiências entre as escolas e a
Universidade.

DESENVOLVIMENTO:
Neste relato de caso apresenta-se o trabalho desenvolvido na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Jardim América, no município de Passo Fundo, realizado no
primeiro semestre deste ano. Nessa atividade participaram dois grupos de professores
em momentos distinto, sendo um deles constituido de professores dos anos finais e
outro dos anos iniciais do ensino fundamental. Nos dois grupos o tema desenvolvido
foi o uso de jogos como recurso metodológico para o ensino e a aprendizagem,
fundamentado em pressupostos de Leontiev (2001), Piaget(1975) e Grando(2008).
Inicialmente os professores foram questionados sobre suas concepções acerca do
ensino da matemática e o uso de jogos. A partir das manifestações dos professores foi
discutida a questão da utilização do jogo para além da atividade lúdica, destacando-o
como uma tendência metodológica, bem como suas contribuições como recurso

didático. De acordo com Almeida, "A educação lúdica está distante da concepção
ingênua de passatempo, brincadeira vulgar, diversão superficial. Ela é uma ação
inerente na criança, no adolescente, no jovem e no adulto e aparece sempre como
uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na
elaboração constante do pensamento individual em permutações com o pensamento
coletivo." (2003, p. 13). A partir desta ideia, foram apresentando algumas sugestões de
jogos e suas possibilidades no ensino e aprendizagem de matemática, destacando
alguns cuidados que o professor deve observar no uso dessa estratégia pedagógica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A atividade de formação continuada reforçou a importância da aproximação do Curso
de Matemática com os professores da Educação Básica, na medida em que
proporcionou diálogo e troca de experiências proporcionando a qualificação do ensino
da matemática. A realização da atividade foi considerada produtiva tendo em vista que
houve solicitação de continuidade desse estudo pelos professores participantes.
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ANEXOS:
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se
necessário.

