
Aulas de Reforço de Matemática 
Autor: Victor Eduardo Shimada Belém 

Coordenadora: Lania Stefanoni Ferreira 

Centro Universitário da FEI – SP 

E-mails: vitinho262009@hotmail.com e lstefanoniferreira@yahoo.com.br 

 

Resumo: Este projeto visa à parceria com 

a E. E. Dr. João Firmino Correia de Araújo e 

oferecer aulas de reforço de matemática para 

alunos de 15 a 17 anos de famílias de baixa 

renda. Portanto, através das habilidades e 

competência dos alunos bolsistas da FEI, 

auxiliaremos os jovens, despertando a 

curiosidade e o interesse com o intuito de 

amenizar as dificuldades enfrentadas por eles. 

 

1. Introdução 
Incontestavelmente, a matemática é uma 

ciência presente em nosso dia-a-dia e exerce 

fundamental importância para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, da 

criatividade, criticidade e resolução de 

problemas [1].  

É notória em diversas atividades de nossa 

vida cotidiana e indispensável para a 

compreensão e desenvolvimento do mundo 

contemporâneo. Entretanto, devido à 

precariedade no ensino público, os alunos 

apresentam diversas lacunas no 

desenvolvimento do raciocínio matemático e 

certa dificuldade no aprendizado, o que leva os 

jovens a criarem certo tipo de resistência [2]. 

O que os faz agir dessa forma, é a maneira 

com que as escolas apresentam a matéria. 

Muitas vezes, são aulas descontextualizas, onde 

se valoriza a memorização ao invés do 

aprendizado. Os alunos são obrigados a 

decorarem fórmulas e conceitos, e por este 

motivo, não conseguem adquirir o 

conhecimento necessário.  

Diante desse contexto e, ciente do seu 

compromisso com a qualidade do ensino da 

matemática, especialmente nas escolas de 

Educação Pública de sua região de abrangência, 

a FEI objetiva desenvolver o projeto de 

“Reforço de Matemática”. Nesse projeto, são 

realizadas atividades de forte interação entre os 

alunos bolsistas da FEI, e os alunos da Escola 

João Firmino, entre elas o atendimento aos 

alunos com dificuldade na aprendizagem com 

aulas de reforço gratuitas utilizando-se de 

gincanas, jogos e feiras culturais.  

 

2. Metodologia 
Visto que o objetivo é transmitir aos 

jovens o conhecimento matemático de uma 

maneira fácil, interessante e lúdica. Procuramos 

ensinar as mesmas coisas aprendidas no ensino 

regular, mas, com outras metodologias e assim, 

potencializar o que já foi aprendido na escola. 

Neste contexto ao longo do 1° semestre de 

2015 foi realizado reuniões semanais, na qual se 

discutia o programa de aula e o conteúdo a ser 

ministrado com práticas pedagógicas a serem 

utilizadas, sempre visando que os alunos 

atendidos da escola pública fossem 

protagonistas em suas aprendizagens como 

mostra a imagem a seguir. 

 
 

3. Considerações parciais 
Levando em consideração que o projeto foi 

iniciado no 1° semestre de 2015 com aulas de 

matemática e português, a princípio e, que por 

solicitação dos próprios alunos houve a inclusão 

de física e química no 2° semestre; percebemos 

o interesse dos estudantes em sala de aula, e, 

portanto, consideramos que os resultados são 

promissores visto que a demanda de aumento de 

conteúdos disciplinares adveio do próprio 

público atendido. Assim, é possível presumir 

que, quando conteúdos obrigatórios são 

abordados de maneira lúdica o despertar pelo 

saber e conhecimento é passível de ocorrer. 
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