
Guia de Ensino
Nosso foco
O principal objetivo dos nossos eventos é promover uma experiência agradável e significativa
para todos os participantes, de forma a ajudá-los a desenvolver uma identidade matemática
positiva. Queremos que os participantes brinquem com a matemática da mesma forma que os
matemáticos brincam com a matemática e tenham sucesso em lidar com questões
desafiadoras de maneira criativa. Brincar também traz a matemática para um espaço seguro e
familiar, o que ajuda a aumentar a confiança do aluno.

Nossos educadores
● Eles são respeitosos, entusiasmados, pacientes e bons ouvintes.
● Eles fazem perguntas orientadoras que promovem a descoberta, sem antecipar ou dar as

respostas.
● Eles sabem quando é apropriado dar dicas e quando não é.
● Eles ajudam os alunos a apreciar e aprender com o fracasso.
● Eles promovem diferentes estratégias e técnicas de resolução de problemas.
● Eles permitem que os alunos escolham os problemas que desejam enfrentar.
● Eles encorajam a colaboração.
● Eles garantem que os alunos digam: “Isso é divertido! Posso fazê-lo!”

O ciclo de solução de problemas e inovação
Este ciclo funciona como um marco para a resolução de problemas e fomento da criatividade.
Incorporar a reflexão ao longo de cada etapa é um elemento essencial.

1. Compreensão: Certifique-se de que os participantes compreendam totalmente o
problema. Avalie a compreensão com perguntas como: O que estamos procurando? O
que estamos tentando fazer? Estamos perdendo informações?

2. Planejamento: Recomende considerar diferentes estratégias, como:
● raciocínio lógico
● reconhecimento de padrões
● trabalhar de trás para diante
● mudar o ponto de vista
● considere casos extremos

● resolver um problema mais simples
● organizar dados
● faça um diagrama
● tente todos os casos
● tentativa e erro inteligentes.

3. Implementação: Apoie os participantes na implementação de suas estratégias e
ajude-os a refletir sobre suas descobertas e observações. Lembre-se de comemorar o
sucesso e valorizar o fracasso. Por exemplo, se uma estratégia não compensar,
pergunte: “O que aprendemos com isso?” Incentive a iteração das três primeiras fases
deste ciclo em busca de uma compreensão mais profunda, estratégias refinadas e
implementação bem-sucedida.

4. Inovação: Quando uma solução for encontrada, pergunte: “Existem mais soluções?” Se
tivermos certeza de que resolvemos um problema por completo ou se parecer que não
estamos progredindo, pergunte: “O que vem a seguir? O que mais podemos descobrir?
Que outras perguntas (relacionadas) podemos fazer?” Ou seja, identifique o problema.
Volte para a primeira fase. Repita.
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Regras de interação para educadores

É importante estar ciente de certos fatores como sexo, idade, deficiências, personalidade,
sentimentos em relação à matemática e outras diferenças, e como isso pode afetar a
participação. Aqui estão algumas dicas gerais para promover uma experiência positiva para
todos.

Alegria
● Em vez de criticar um comentário ou resposta, pergunte: Como você chegou a essa

conclusão?
● Ao elogiar alguém genuinamente, seja específico. Por exemplo, “gostei que você fez

uma pergunta mais simples” ou “gostei da suposição que você fez, mesmo que não seja
verdade”.

● Ao lidar com problemas de comportamento, não deixe que a frustração o torne negativo.
Sempre fale sobre o comportamento impróprio, não sobre a pessoa.

Toque
● Discuta o valor da luta produtiva, que inclui travar, cometer erros e aprender com os

erros.
● Seja paciente ao responder às perguntas. Por exemplo, se um aluno perguntar: “Isso é

correto?” Ele pode responder: “Preciso analisar com cuidado. Podemos pensar sobre
isso juntos?”

● Não apresse os participantes. Deixe-os explorar em seu próprio ritmo.
● Se os alunos estiverem motivados e confiantes, incentive-os a encontrar todas as

soluções para um problema ou quebra-cabeça.

Autonomia
● Incentive a autonomia, permitindo que os alunos escolham o que querem fazer.
● Defina um tom amigável e inclusivo e certifique-se de que as vozes de mulheres e

estudantes de origens marginalizadas sejam ouvidas.
● Crie um ambiente acolhedor.
● Esteja preparado para intervir para aumentar a participação de alunos mais silenciosos.

“Pedro, adoraríamos ouvir a sua voz. Como você abordaria este problema?”

Colaboração
● Incentive os participantes a aprender uns com os outros, explicando suas ideias:

“Julieta, você pode explicar seu raciocínio para Alex?”
● Incentive os alunos a valorizar o trabalho de outras pessoas. Por exemplo, “Alguém

pode compartilhar algo de que você goste sobre a abordagem de Beatriz?” Se ninguém
participar, modele o comportamento desejado e diga algo como: “Algo que gosto no que
você fez é …”

● Incentive o debate: “Você concorda ou discorda da ideia de Raúl? Por que?”
● Esteja atento aos alunos que estão menos inclinados a participar, especialmente

mulheres e alunos de grupos marginalizados.
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Ideias para apoiar a exploração com o ciclo de resolução

Perguntas de abertura
● O que estamos procurando? O que estamos tentando fazer?
● O que você percebe? O que você está perguntando a si mesmo?
● O que já sabemos sobre esse problema? Como podemos lidar com isso?

Perguntas para superar obstáculos ou equívocos
● Há algo sobre esse problema que você não entendeu?
● O que poderia ter dado errado?
● Foi um erro computacional ou esquecemos algo sobre o problema?
● Podemos abordar o problema de uma maneira diferente ou usar outra estratégia?

Perguntas para apoiar o reconhecimento de padrões
● Existe uma maneira de organizar nossas descobertas para melhor entendê-las?
● Podemos fazer uma pergunta mais simples? O que acontece se considerarmos

números ou exemplos menores?
● Temos dados suficientes?
● Depois que o aluno identifica um padrão, ele pode perguntar: “Por que você não tenta

um problema maior ou mais complicado? O padrão ainda funciona?”
● Podemos generalizar essa ideia?

Perguntas para apoiar o raciocínio lógico
● Você pode mostrar por que isso funciona?
● Existe mais de uma solução ou essa solução é única?
● Você pode mostrar que isso é impossível? Enfatize que só aceitamos que algo é

impossível se pudermos explicar por que é impossível.
● Incentive os alunos a fazerem suposições e nomeá-las com o nome do proponente. Por

exemplo, o que você acha da conjectura de Julia?
● Você pode pensar em alguns exemplos? Você pode encontrar um contra-exemplo?
● Como isso se conecta a coisas que vimos antes?

Perguntas para estimular a criatividade
● Como podemos mudar esse problema para torná-lo mais desafiador / simples /

interessante / divertido?
● Você quer criar seus próprios problemas ou quebra-cabeças?
● Que outras questões surgem deste problema? Você gostaria de explorá-los?
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