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Inscriçõespara
merendaatédia31

Palestrasobre
cursosdaUSP

OSingularAngloABCpro-
movedia31,às14h30,uma

palestragratuitacomoprofessor
RicardoRicciUvinha,pesquisador
daEscoladeArtes,CiênciaseHu-
manidadesdaUSP-LestenoAnglo
VestibularesdeSãoCaetano(Rua
CarlosdeCampos,36,Centro).O
objetivoéapresentaros10cursos
oferecidosnoCampusLestee
orientarosvestibulandos.Asins-
criçõesdevemserfeitaspelotelefo-
ne11-4990-4193atédia29.

Forampremiadosneste
sábadoemCampinas(SP)

osganhadorespaulistasdaOlim-
píadaBrasileiradeMatemática
dasEscolasPúblicas(OBMEP)em
2006.Osestudantesreceberam
medalhasdeouro,prata,bronzee
mençõeshonrosas.Osprofesso-
resquetiverammaisalunospre-
miadosnacompetiçãoganharam
umcursodeaperfeiçoamento.
Osmunicípioscommelhor
desempenholevaramtroféus.

ALimpurb,emparceria
comaAgênciadeCoopera-

çãoInternacionaldoJapãoestá
realizandooprojetodegerencia-
mentoderesíduossólidosdaCapi-
talcomumtrabalhodeEducação
Ambientalcomprofessoresealu-
nosdaredemunicipaldassubpre-
feiturasdeCapeladoSocorroe
M’BoiMirim,naZonaSul.Noinício
de2008,oplanoseráampliado
pararegiãodeBrasilândiaeCa-
choeirinha.

Oraciocínio
lógicoéabase

dacompreensãode
todasascoisas”,
IVANSCOTELARI

EMONICASCOTELA,PROFESSORES,

AUTORESDAAULADEHOJE

Campeões
homenageados

EducaçãoAmbiental
naredemunicipal

Desafiosmatemáticos

>pais & mestres

Asescolaspúblicasde
EnsinoInfantileFundamen-

taltêmatéodia31parafazeroca-
dastronoProgramaNacionalde
AlimentaçãoEscolar,administra-
dopeloFundoNacionaldeDesen-
volvimentodaEducação(FNDE),
nositewww.educacenso.inep.gov.
br.Asjácadastradastêmomesmo
prazoparaenviarasinformações
relativasa2007aoInstitutoNa-
cionaldeEstudosePesquisasEdu-
cacionaisAnísioTeixeira.

Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

>pódegiz OMuseudeArqueologiaeEtnologiadaUSPrealizaterça-feira(28)treinamentogratuitopara
professores de Ensino Fundamentel e Médio sobre Arqueologia. Informações 11-3091-4905
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MARIAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

Mesmocomtodaasuacomplexida-
de, a matemática pode ser resumi-
da em uma única palavra: raciocí-
nio.Épormeiodopensamento,al-
gumas vezes bastante abstrato,
que os mistérios dessa ciência po-
dem ser desvendados. Estes segre-
dosintrigaramemaravilharaminú-
meras pessoas no decorrer dos sé-
culos, trazendoaténós as idéias de
filósofos e de grandes pensadores
do passado, tais como Aristóteles,
Pitágoras,Descartes,entreoutros.

ApropostadestaauladoJT,publi-
cadaem parceria com o Núcleo de
Comunicação e Educação(NCE/
USP),coordenadopeloprofessorIs-
mar de Oliveira Soares, é instigar o
aluno a reconhecer a importância
do raciocínio matemático como
formadeampliaracriatividade.

Aaulafoielaboradapelosprofes-
soresIvanTavaresScotelarideSou-
za e Mônica Carril Ferré Tavares
Scotelari.

INTRODUÇÃO

1 O contato com essas idéias
nos leva a um mundo que

muitosacreditamseráridoepouco
atraente. Essa impressão inicial

não corresponde à realidade. Nos-
sa civilização surgiu e se desenvol-
veu firmemente apoiada nos pila-
res erguidos pela matemática.
Construçõesmonumentaiseincrí-
veis obras de engenharia concebi-
dasporpovosantigoscomochine-
ses, egípcios, gregos e romanos até
hoje nos impressionam. Esses po-
vosvalorizavamereverenciavamo
conhecimentomatemático.

Hojeemdia,comograndeavan-
çotecnológicoconseguidopeloho-
mem com as inúmeras máquinas
que facilitam nossa vida, temos a
impressão da pouca necessidade
de dominarmos a arte de racioci-
narmatematicamente.

Calculadoras e programas de
computadornosaliviamestetraba-
lho.Porqueentãonosdarmosatan-
to esforço? – perguntariam alguns.
A resposta a essa pergunta está no
fatodequeoexercíciomentalorigi-
nado do raciocínio nos aguça a
menteeamplianossacriatividade.
Essaatividadefornecesubsídiospa-
ra uma vida moderna cada vez
maisvariadaecomplexa.

OBJETIVO

2 Osdesafiosmatemáticos,de-
vidamente adaptados ao ní-

vel dos alunos, podem ser utiliza-
dos sem estarem necessariamen-
teatreladosaosconteúdosdesuas
séries. Dessa maneira, o raciocí-
nio puro e simples (é, portanto,
bastanteprazeroso)podeserprati-
cado. A satisfação obtida com a
conclusão das questões estimula
oalunoanãosótentardesafiosem
níveis mais elevados, mas tam-
bém a acompanhar seu professor
no raciocínio elaborado durante
suaaula.

MATERIAL

3 Na sala de informática será
utilizado o software “Desa-

fios Matemáticos”, que apresenta
30desafiosdivididosem3níveisde
dificuldade.Estesoftwareégratui-
to podendo ser adquirido no site
da Escola Estadual Celso Abbade
Mourão. Além desses desafios, é
possível,peloprograma,inseriraté
1 mil problemas divididos em 50
grupos,de acordo com os critérios
doprofessor.

DESENVOLVIMENTO

4 Primeiromomento
Nasaladeinformática,opro-

fessor deverá dividir os alunos em
grupos para utilizar os desafios já

existentes no programa. Cada
questão apresenta um enunciado,
abaixodesteumalacunaparaares-
postaeumasériedebotõesrelacio-
nados com a sua resolução. Um
destes botões recebe o nome de
“Ajuda”.

Aoacioná-loseráexibidaaoalu-
no uma mensagem que o auxiliará
noraciocíniodaqueledesafio.

Uma vez que seus alunos te-
nham se familiarizado com o fun-
cionamentodoprograma,oprofes-
sorpoderáelemesmocriarseusde-
safiosouadaptá-losapartirdepági-
nas encontradas na internet. Com
isso,estaráoferecendoquestõesde
acordocomoníveldeseusalunos.

OsiteGoogleé bastante eficien-
te para realizar essa busca. É extre-
mamente proveitoso organizar os
alunosemgruposparaaresolução
dos desafios. A troca de idéias de-
senvolveoraciocínio,estimulando
o envolvimento com o programa e
comaaula.

Segundo momento: O profes-
sorpoderápromoverumadisputa
entreclasses,entremeninoseme-
ninas ou entre alunos de números
ímpares e pares mediante a pon-
tuação/tempo conseguida pelos
grupos.

Seria interessante também que
ele estimulasse os alunos de uma
classe para que elaborassem per-
guntas para outra e vice-versa ou
aindaqueos própriosalunos fizes-
sempesquisasnainterneteprodu-
zissemdesafiosquefossemutiliza-
dosemsuassalas.

Uma boa disposição dos alunos
na sala de informática é alternar as
equipesdeacordocomsuascarac-
terísticas(meninos-meninasouím-
pares-pares).Issoserámaiseficien-
te ainda se os desafios forem dife-
rentes,porémdomesmonível.

MULTIPLICANDO

5 O programa tem todas as in-
formações necessárias para

disponibilizar os desafiosem pági-
nas de internet (online). Com isso,
alunos de outras escolas poderão
conhecere usufruirdessas ativida-
des.Ositedaescolaestadual“Celso
Abbade Mourão” oferece gratuita-
mente espaço para as avaliações
produzidascomosprogramascria-
dosnaescola.

PAPELDOEDUCADOR

6 Aprincipal funçãodoprofes-
sor-educomunicadorémoti-

varosalunosparaasoluçãodosde-

safios.
Uma seleção eficiente de ques-

tõespodeserumfatorcapazdeele-
var a auto-estima de seus alunos e
desmistificaraidéiadequeaMate-
mática é um bicho-de-sete-cabe-
ças.Suacompreensãoestá intima-
mente ligada ao ato de pensar de
formalógicaeobjetiva.

BIBLIOGRAFIA

7 NIEDERAUER, Juliano e
AGUIAR, Marla Fernanda

Caumode.DesafioseEnigmas.No-
vera:SãoPaulo:2007.

DICADESITE

8 OsitedaEscolaEstadualCel-
soAbbadeMourão,deRibei-

rão Preto, interior de São Paulo –
www.professorinterativo.com.br
–, além de disponibilizar o down-
load gratuito do software “Desa-
fios Matemáticos”, traz outras di-
cas de atividades que podem ser
desenvolvidas no universo das es-
colaspúblicas.

Equipedeconsultoria educomu-
nicativado NCE-USP: Izabel
Leão,Ana Paula Ignácio, Car-
menGattás,Luci FerrazeSale-
teSoares.
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