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Contribuir para a elevação do cabedal de conhecimentos matemáticos dos alunos das escolas 

parceiras é um dos objetivos do Subprojeto de Licenciatura em Matemática do PIBID/UFCG 

– Campus Campina. Para avaliar nossas ações e saber se este objetivo está sendo alcançado, 

selecionamos turmas da Escola Estadual de Ensino Médio e Profissionalizante Dr. Elpídio de 

Almeida e da Escola Estadual de Ensino Médio Severino Cabral, da cidade de Campina 

Grande-PB, para realizarmos um estudo descritivo das médias semestrais e finais obtidas 

pelos alunos destas escolas.  Além disso, selecionamos aleatoriamente duas turmas (uma de 

cada uma das escolas parceiras) e comparamos as médias destas turmas do primeiro semestre 

de 2013 (sem atuação do PIBID) com as médias do segundo semestre destas mesmas turmas 

(com a atuação do PIBID). Todos os dados foram obtidos através das cadernetas de registros 

de notas, cedidas pelos professores supervisores vinculados ao PIBID/UFCG. Para realizar 

esse estudo, utilizamos o programa Microsoft Office Excel 2007, que permite construir 

tabelas e gráficos, ajudando para uma melhor interpretação e leitura dos dados. Com base 

nessa análise descritiva, verificamos que: na turma da escola Elpídio de Almeida a média do 

primeiro semestre foi 5,9 e no segundo semestre a média foi 7,9, (o que corresponde um 

aumento de 33,9%); na turma da escola Severino Cabral, a média no primeiro semestre foi 5,8 

e no segundo semestre passou para 8,3, (correspondendo um aumento de 43,1%). Portanto, 

acreditamos ter obtido indícios quantitativos de que a atuação do subprojeto de Licenciatura 

em Matemática do PIBID/UFCG - Campus Campina Grande esteja contribuindo de forma 

positiva no desempenho dos alunos das escolas parceiras, o que vem de encontro aos 

objetivos do nosso subprojeto. 
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