
Guia para Festivais Matemáticos

O que é um Festival Matemático e por que organizá-lo?
Um festival de matemática é um evento para celebrar a matemática. Imagine um espaço aberto com 5 ou
10 ou 30 estações, onde cada estação tem uma atividade. Os alunos circulam livremente pela área,
parando para explorar as atividades que mais chamam a sua atenção - atividades que foram
desenvolvidas com tanto cuidado que todos, independentemente da idade ou origem, podem apreciá-las.
O objetivo é que os alunos digam uns aos outros: “Isso é divertido! Posso fazê-lo! Quando é o próximo?”

Planejamento geral
Considere as seguintes questões antes de organizar um festival de matemática.

● Qual é o meu público?
○ Pense na faixa etária que você deseja servir. Geralmente, as idades entre 10 e 14 anos são

ideais, pois os alunos estão começando a desenvolver sua identidade matemática, mas os
alunos entre 5 e 18 anos também podem aproveitá-la.

● Quantas pessoas eu quero alcançar?
○ Pode ser um evento para 10 pessoas ou para centenas de pessoas.

● Quando eu quero fazer isso?
○ Se você tem experiência, 2 meses de preparação devem ser suficientes. Se você não tiver

experiência, recomendamos de 4 a 6 meses.
● Quem vai me ajudar?

○ Pense em quantos membros sua equipe precisa e o papel que cada um desempenhará
(anfitrião, facilitador, flutuador, assistente, especialista em marketing e rede, etc.).

○ Considere identificar e recrutar facilitadores para cada estação.
● Quanto tempo eu quero que um evento dure?

○ Recomendamos entre 2 e 3 horas.
● Onde eu quero fazer isso?

○ Encontre um espaço amplo, como refeitório ou quadra escolar, de preferência livre, com
mesas e cadeiras disponíveis.

● De quanto dinheiro eu preciso e como faço para obtê-lo?
○ Sugerimos eventos de baixo custo organizados e com a participação de voluntários.
○ Considere usar todos os recursos disponíveis para reduzir custos.
○ Considere o financiamento de suprimentos, aluguel de equipamentos ou instalações,

alimentos e alguma forma de compensar os voluntários.

Facilitadores
A primeira chave para um festival de sucesso é recrutar facilitadores de atividades excelentes. Pense em
professores do ensino básico, professores do ensino superior, estudantes universitários e profissionais
aposentados. Com discrição, você também pode considerar alunos do ensino médio.

Confira nosso Guia de Ensino para estudar nossa abordagem e descobrir quais qualidades você deve
procurar ao recrutar tal equipe. Prepare-se para treinar seus facilitadores com pelo menos duas semanas
de antecedência. Esse treinamento deve se concentrar em facilitadores aprendendo suas atividades e
sabendo como aplicar nossa abordagem pedagógica.
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Atividades
A segunda chave para o sucesso é conseguir atividades de alta qualidade. A combinação de excelentes
educadores e atividades é perfeita para ter um evento inesquecível. Recomendamos as atividades do
Festival de Matemática Julia Robinson porque:

● Elas foram desenvolvidas como atividades de “piso baixo e teto alto” para permitir fácil acesso
para os mais jovens e desafiar os mais avançados.

● Eles estão focados na brincadeira e na descoberta, dando aos alunos a autonomia necessária
para tomar decisões em um ambiente de baixo risco.

● Eles usam manipuladores que promovem o jogo tátil e visual com a matemática.
● São mais de 70 atividades com mais de 30 aplicativos que dão aos alunos a oportunidade de

continuar suas explorações após o festival.
● Eles são acompanhados por guias educacionais.

Logística
● Pessoal

○ Construa uma boa equipe e delegue responsabilidades.
○ Faça um cronograma de lição de casa.

● Localização
○ Evite pagar pelo uso de um local. Fale com os líderes da escola e da comunidade e peça

permissão para usar o seu espaço gratuitamente.
● Inscrição

○ Selecione seu método de inscrição preferido.
○ Use uma isenção de responsabilidade ou autorização para fotos e vídeos.

● Materiais
○ Encontre um local que tenha cadeiras e mesas disponíveis; evite alugá-los.
○ Determine se você precisa comprar produtos manipuláveis   ou jogos.

● Marketing
○ Crie um pôster para as redes sociais com pelo menos um mês de antecedência. Contate-nos

para amostras e nossos logotipos.
○ Converse com líderes escolares e comunitários para promover seu evento.

● Avaliação do evento
○ Elabore questionários de avaliação para voluntários e participantes com o intuito de melhorar

seus próximos eventos.

Despesas
Recomendamos a realização de eventos de baixo custo.

● Determine um orçamento para materiais e recursos.
● Decida se o evento será gratuito ou se você cobrará uma taxa modesta.
● Considere vender espaço publicitário e ter uma área reservada para esses fins.
● Procure o apoio de instituições educacionais e comunitárias.
● Determine como você vai compensar seus voluntários (cartões-presente, camisetas, comida)

Seguir
● Preencha e envie-nos o questionário de avaliação após a aprovação do evento.
● Dê continuidade à experiência do festival. Considere organizar um círculo matemático.
● Identifique e recrute alunos e voluntários para suas próximas atividades matemáticas.
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Cronograma
Tarefas Tempo de espera

Entre em contato com a CYFEMAT ou JRMF. 3-6 meses

Decida o público, a data, a hora, a duração e o local. 3-6 meses

Monte uma equipe de trabalho. 3-6 meses

Determine o orçamento. 3-4 meses

Identifique e garanta fundos para cópias, suprimentos e alimentos. 3-4 meses

Decida se será gratuito ou se será cobrada uma taxa. 3-4 meses

Selecione o método de inscrição com a liberação de responsabilidade. 2-3 meses

Recrute facilitadores e outros voluntários. 1-2 meses

Selecione atividades. 1-2 meses

Escolha um nome para o evento: Festival Matemático do [CIDADE ou PAÍS]. 1-2 meses

Elabore um pôster para promoção por correio (.pdf) e redes sociais (.png). 1-2 meses

Compre materiais (quebra-cabeças, fichas, lápis, labirintos, etc.). 1 mês

Treine facilitadores. 1 mês

Faça cópias e laminados. 1-2 semanas

Envie um lembrete para os inscritos. 1 semana e 1 dia

Prepare o local com mesas, cadeiras, lápis, papel, etc. 2-3 horas

Receba os facilitadores. 1 hora

Prepare a tabela de registro. 1 hora

Remunere os facilitadores e envie o questionário de avaliação. No final do festival

Envie um questionário de avaliação aos participantes. No final do festival

Preencha e devolva o questionário de avaliação do host. No final do festival

Prepare-se para o próximo festival! No final do festival

Aproveite a situação e considere estabelecer um círculo ou clube matemático. Depois do festival
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