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ESCOLA CAIC JORGE HUMBERTO CAMARGO 

 

A Escola CAIC Jorge Humberto Camargo realizou nos dias 10,11,12 e 13 de novembro 

de 2015 II Semana da Matemática, através do Projeto Prazer em Aprender, que tem como 

objetivo incentivar o interesse do aluno pela aprendizagem em Matemática, bem como tornar 

o aluno mais confiante e capaz de realizar suas atividades com autonomia e prepará-los para 

as avaliações externas como a Prova Brasil e o Siapto (Sistema de Avaliação do Tocantins).  

O Projeto foi desenvolvido pelas professoras Vânia Silva Araújo,  Eloene Sousa Pires e 

pelo professor Donato Castro Filho, e envolveu todos os alunos do 3º ano ao 9º ano. O 

trabalho desenvolvido por esse trio de professores junto aos alunos é merecedor de grande 

reconhecimento pois esse método de ensino por meio dos descritores (habilidades) requeridos 

pelo ensino de matemática ano a ano é uma metodologia revolucionária e é notório pelas 

apresentações dos estudantes de que eles realmente assimilaram os conceitos matemáticos 

ensinados em sala de aula. 

A Semana da Matemática contou com a seguinte programação: no dia 10/11 pela 

manhã houve a abertura oficial; no dia 11/11 aconteceu a feira dos descritores do 5º ano no 

período matutino e à tarde houve competições de jogos envolvendo Dama, Xadrez e Torre de 

Hanói; no dia 12/11 foi a vez da feira dos descritores do 9º ano. E para encerrar, no dia 13/11 

aconteceu a Gincana Matemática com perguntas envolvendo os descritores estudados.  

A realização do Projeto alcançou plenamente os objetivos pretendidos.  Os alunos da 

Escola CAIC então na vanguarda da aprendizagem dos conceitos matemáticos, vivenciando a 

matemática de forma criativa e significativa. Parabéns a Professora Vânia, coordenadora do 

projeto, à professora Eloene colaboradora do projeto, ao professor Donato por abraçar essa 

ação tão fantástica de levar os alunos ao conhecimento. Aos alunos, uma salva de palmas pelo 

empenho, dedicação e horas de estudo. Aos parceiros do PIBID (Programa de iniciação 

científica do UFT) do curso de Matemática; aos monitores do Mais Educação, nossos 

agradecimentos pela parceria. Aos demais professores, pela parceria e colaboração que foi 

imprescindível para a realização deste evento, nosso muito obrigada. À Diretora Rozilene pelo 

apoio bem como as coordenadoras pedagógicas e a todos os colaboradores que direta ou 

indiretamente contribuíram para o sucesso deste evento. A todos, muito obrigado! 
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Feira dos Descritores do 5º ano 
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Competições de Jogos Matemáticos 

Torre Hanói 

 

Dama 
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Xadrez 

 

Feira dos Descritores do 9º ano 
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Gincana de Matemática 

 

 

 


