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Neste trabalho relatamos uma das atividades realizadas, pelo 

PIBID/MATEMÁTICA/CCT/UFCG, na Escola Estadual de Ensino Médio e 

Profissionalizante Dr. Elpídio de Almeida, da cidade de Campina Grande, onde objetivamos 

colaborar com a melhoria do ensino aprendizagem dos discentes por meio de uma didática 

diferenciada e dinâmica. Nosso projeto foi aplicado em diferentes turmas do 2° ano do Ensino 

Médio da Escola mencionada e nossa metodologia consistiu em realizar oficinas, revisando os 

conteúdos matemáticos de trigonometria e geometria espacial com a utilização de diferentes 

materiais manipuláveis. Para trabalhar os conteúdos de trigonometria, utilizamos jogos 

trigonométricos e ciclo trigonométrico confeccionados em CD e para trabalharmos o conteúdo 

de geometria espacial, utilizamos poliedros confeccionados em cartolina e dobraduras de 

papel. Surgiram várias dúvidas interessantes, o que nos deu oportunidade de voltar ao 

conteúdo trabalhado e reforçar os conceitos. A forma de avaliação utilizada consistiu em 

acompanhamento contínuo nas atividades práticas e na aplicação de duas listas de exercícios 

abordando os conteúdos revisados. Durante a aplicação dos materiais concretos e das listas de 

exercícios foi notória a participação e o interesse dos alunos. Também acreditamos que a 

aprendizagem dos alunos que cursaram as oficinas tenha sido satisfatória, já que na primeira 

lista de exercícios 72,3% dos alunos obtiveram nota acima de 7,0 e na segunda lista de 

exercícios o percentual que ficaram acima da média chegou a 82%. Além disso, ressaltamos a 

importância da realização dessas oficinas para a formação dos bolsistas de iniciação à 

docência, por terem a oportunidade de consolidar alguns conteúdos matemáticos do Ensino 

Médio, bem como trabalhar com materiais manipuláveis no ensino de matemática.  
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