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ANEXO I - FORMULÁRIO PARA PROPOSIÇÃO DE PROJETO DE ENSINO 
 
1.  IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1 Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG 
1.2 Câmpus/Departamento: Câmpus Senador Canedo/Departamento de Áreas 
Acadêmicas 
1.3 Título do Projeto de Ensino: Aperfeiçoando as quatro operações matemáticas na 
modalidade EaD. 
1.4 Integrantes:  
Prof. Me. Marcos Tsujii (coordenador) 
Profa. Dra. Aline Rezende Belo Alves (colaborador) 
Prof. Me. Alfredo Oliveira Assis (colaborador) 
Prof. Dr. Deangelis Damasceno (colaborador) 
Prof. Dr. Diogo Gonçalves Dias (colaborador) 
Prof. Esp. Frederico Mercadante (colaborador) 
Prof. Me. Hugo Cesar Peixoto (colaborador) 
 
- Serão ofertadas 20 vagas para alunos do Câmpus Senador Canedo do IFG, 
preferencialmente de 1º Ano do Ensino Médio. 
 
1.5 Período de realização: Maio/2020 – Junho/2020. 
1.6 Eixo temático: Permanência e êxito dos estudantes em todos os níveis e modalidades 
de ensino do IFG. 
1.7 Carga horária: 27 horas. 
1.8 Pré-requisitos: I) os docentes deverão apresentar os certificados: Curso de 
Ambientação para EaD: Conhecendo o Moodle, oferecido pela Diretoria de Educação a 
Distância da Pró-Reitoria de Ensino do IFG, com carga horária de 20 horas e Curso de 
Formação para Docência no Ambiente Virtual Moodle, oferecido pela Diretoria de Educação 
a Distância da Pró-Reitoria de Ensino do IFG, com carga horária de 40 horas; II) os 
candidatos deverão apresentar o certificado do Curso de Ambientação para EaD: 
Conhecendo o Moodle, oferecido pela Diretoria de Educação a Distância da Pró-Reitoria 
de Ensino do IFG, com carga horária de 20 horas e estar matriculados em um dos cursos 
do Câmpus Senador Canedo do IFG. 
1.9 Resumo: O objetivo deste projeto de ensino é solucionar o déficit de conhecimento 
básico em matemática elementar do Ensino Fundamental que alunos ingressantes do IFG 
eventualmente possuam, tendo em vista a necessidade do uso sistemático dessa 
habilidade em diversas disciplinas de nossos cursos. Essa falta de nivelamento gera um 
baixo rendimento generalizado nas disciplinas dependentes da matemática. Além disso, 
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como objetivo secundário e igualmente importante, promover inclusão dos envolvidos no 
processo de ensino-aprendizagem à modalidade de Educação a Distância – EaD e à 
plataforma Moodle. Como resultado, espera-se que os estudantes sejam capazes de 
resolver a defasagem de conteúdo de anos anteriores para que possam ressignificar seu 
processo de construção do conhecimento e se tornem protagonistas de sua aprendizagem. 
1.9 Palavras-chave: Reprovação; evasão; habilidade; competência básica; ensino a 
distância. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 

Um dos principais desafios da escola do século XXI é garantir a permanência do 
educando em sala de aula. Os altos índices de reprovação no decorrer do processo 
educativo, aliado à exclusão digital, contribuem e atuam como um dos principais 
motivadores para o crescimento da taxa de evasão escolar. Melhor ainda,  

 
[...] a evasão e reprovação escolar – que podem ser entendidas como a negação 
do direito a educação – são, em maior ou menor medida, uma constante no cenário 
educacional brasileiro [que] não dependem única e exclusivamente da vontade 
individual, mas são fenômenos decorrentes de dois fatores: 1. Da maneira como a 
escola se organiza e, dentro disso, da postura adotada pelos professores em 
relação não apenas ao aluno, mas, inclusive, à história desse aluno; 2. De qual 
herança cultural, social e econômica o aluno dispõe como base para seu 
desenvolvimento intelectual (FORNARI, 2010, p. 122). 

 
No intuito de minimizar as taxas de evasão escolar e promover a inclusão digital, bem 

como os índices de retenção dos alunos do Ensino Médio desta instituição de ensino, a 
saber, Câmpus Senador Canedo do IFG, propõe-se a execução deste projeto de ensino, 
considerando tanto o cenário da pandemia, amplamente divulgado pelos meios de 
comunicação, quanto as necessidades individuais e coletivas dos educandos. 

Dentre os documentos oficiais de ensino que orientam o processo de ensino-
aprendizagem atualmente, encontram-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 
(Lei nº 9.394/96), os Parâmetros Nacionais Curriculares – PCN e as Orientações 
Curriculares e as Matrizes Curriculares de Referência. Em todos eles, verifica-se a 
discussão quanto à importância da contextualização dos saberes e conteúdos curriculares, 
bem como o ensino por competências e habilidades. 

 
Entende-se por competências cognitivas as modalidades estruturais da inteligência 
- ações e operações que o sujeito utiliza para estabelecer relações com e entre os 
objetos, situações, fenômenos e pessoas que deseja conhecer. As habilidades 
instrumentais referem-se, especificamente, ao plano do "saber fazer" e decorrem, 
diretamente, do nível estrutural das competências já adquiridas e que se 
transformam em habilidades (PESTANA, 1999, p. 9). 
 

Ressalta-se que este breve projeto busca amparar os alunos na construção de suas 
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habilidades matemáticas instrumentais que subsidiarão todo o aprendizado das disciplinas 
dos núcleos base e técnico que se pautam na linguagem numérica para se desenvolver. 
Contudo, ainda será iniciado o processo de leitura e interpretação de textos para maior 
autonomia na aplicação da linguagem matemática a outros contextos.  

Concomitantemente, o isolamento social imposto pelo governo devido à pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19), declarada em 11 de março de 2020 pela Organização 
Mundial de Saúde, que motivou a Resolução 12/2020-REI-CONSUP/REITORIA/IFG, a 
Resolução 17/2020-REI-CONSUP/REITORIA/IFG, a Portaria Normativa 3/2020-
REITORIA/IFG e a Portaria Normativa 8/2020-REITORIA/IFG, faz com que seja necessária 
a inclusão do corpo discente à modalidade de EaD, à plataforma Moodle, considerando 
suas limitações, tais como acesso à internet, velocidade de conexão ou espaços 
adequados em seus locais de reclusão sanitária. 

Segundo Oliveira (2003), apud Silva (2019),  
 

a modalidade EaD – dentre suas particularidades – assumia papel de recurso a 
favor do ensino do aluno, pois se tratava de um instrumento importante para atender 
a grandes contingências de alunos de forma mais efetiva quanto à flexibilização das 
mudanças exigidas pela sociedade (SILVA, 2019, p.277). 

 
O IFG possui uma estrutura tecnológica que satisfaz todos os requisitos para um 

adequado ensino a distância, tais como potentes servidores, conexões de alta velocidade 
e ambientes virtuais de ensino e aprendizagem (AVEA). Isso possibilita a aplicação dessa 
modalidade em um amplo espectro de possibilidades. 

 
[...] a integração tecnológica em uma base comum, uma vez que apesar das formas 
da tecnologia serem diferentes, elas permitem um princípio básico que é a 
comunicação direta de um usuário com outro através de um conjunto invisível de 
conexões e sistemas de aberturas, interpretações e disponibilização de dados. 
Assim, possibilitam trocas de gigantescos volumes de informação a partir de grande 
conjunto de interfaces que permitem o acesso à informação em tempo real e/ou 
aquela estocada nos circuitos informatizados dos equipamentos digitais. 
(SQUIRRA, 2005, p, 79). 
 

Dessa forma, faz-se necessário o uso de plataformas virtuais para que os alunos, 
cujas aulas presenciais estão suspensas, possam adquirir as habilidades aritméticas que 
posteriormente serão indispensáveis, desde que sejam garantidas as devidas condições, 
por meio da integração tecnológica que a estrutura do IFG possibilita. 

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Como objetivos específicos, temos: 
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• reconhecer e desenvolver as quatro operações matemáticas básicas utilizando os 
conjuntos dos números naturais, inteiros e ainda os racionais nas usa formas fracionária 
e decimal; 

• transformar números racionais da forma fracionária para forma decimal e vice-versa; 
• reconhecer e aplicar a técnica adequada para cada operação de acordo com o conjunto 

numérico que se opera; 
• desenvolver a confiança nas quatro operações nos números naturais, inteiros e 

racionais; e 
• praticar o uso da plataforma Moodle. 
 
5. METODOLOGIA 
 

Com o intuito de contribuir para a autonomia do estudante na construção do seu 
próprio saber, para o domínio de habilidades aritméticas básicas, será necessária a 
convergência pedagógica, considerando o momento delicado relacionado à saúde mundial 
atualmente. 
 
 

A convergência pedagógica se constitui também no movimento de integrar 
metodologias e recursos didáticos de modo que dinamize e possibilite a 
personalização do processo educativo, no sentido de que o estudante construa – 
de certo modo – sua própria trilha de aprendizagem, explorando seu potencial 
cognitivo, pedagógico, ontológico no efetivo exercício dos conhecimentos lógicos, 
didáticos e experienciais (NONATO, 2019, p.167). 

 
As metodologias de ensino a serem utilizadas, de acordo com cada docente, serão as 

seguintes: 
a) vídeo-aulas/arquivos, para cada tópico colocado de modo assíncrono no Moodle para 

que o estudante possa assistir/ler a seu tempo, dentro de um interstício definido pelo 
docente; 

b) questionários (Quiz) no Moodle para o estudante acessar a seu tempo, dentro de um 
interstício definido pelo docente. Porém, uma vez acessado, ele terá um tempo limitado 
para responder e um número máximo de tentativas, determinados pelo docente; 

c) aulas por meio de vídeo ao vivo (Live) no Moodle, onde o docente usará o tempo de 
acordo com seu julgamento para responder o quiz, auxiliar, interagir, expor, tirar 
dúvidas, ouvir, exercitar e reforçar o conteúdo, com horário a ser definido; 

d) Chat1 como meio de intervenção e enriquecimento do processo de ensino-
aprendizagem, com horário a ser definido; 

e) retomada do conteúdo anterior a cada nova aula.  
 

 
1 Um chat, que em português significa conversação ou mais informalmente bate-papo (termo utilizado apenas no Brasil), é 
um estrangeirismo que designa aplicações de conversação em tempo real. 
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6. PLANO DE AÇÃO/RESULTADOS ESPERADOS 
 

Por se tratar de uma modalidade de ensino que exige o acesso à internet e o uso da 
plataforma Moodle, o critério imprescindível para admissão neste curso é que o candidato 
apresente o certificado do Curso de Ambientação para EaD: Conhecendo o Moodle, 
oferecido pela Diretoria de Educação a Distância da Pró-Reitoria de Ensino do IFG, com 
carga horária de 20 horas. 

Uma vez atendido este pré-requisito e havendo mais candidato que vagas ofertadas, 
estas serão preenchidas mediante sorteio. 

O docente terá suas ações pedagógicas em dois momentos distintos: as assíncronas 
e as síncronas, que substituirão as aulas presenciais neste momento ímpar do isolamento 
social, oriundo das intervenções do combate à COVID-19.  

 
7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
Cada módulo terá duração de 1 semana. Sendo assim, a execução será de maio de 2020 
a junho de 2020, logo após os trâmites de aprovação deste projeto. 
 

Etapa Execução Tempo Responsável 
    

Preparação Preparação da sala virtual e 
apoio 2 horas Marcos Tsujii 

Módulo 1 

Sistemas de numeração - Quatro operações no conjunto dos 
números naturais. 

Produção de Vídeo 1 30 min Hugo César 
Peixoto 

Lista de exercícios  1 hora Hugo César 
Peixoto 

Fórum do módulo 1 1 hora Alfredo Oliveira 
Assis  

Live/Chat 1 1 hora Alfredo Oliveira 
Assis  

Quiz 1 1 hora Alfredo Oliveira 
Assis  

Módulo 2 

Quatro operações no conjunto dos números inteiros 

Produção de Vídeo 2 30 min Hugo César 
Peixoto 

Lista de exercícios 1 hora Hugo César 
Peixoto 

Fórum do módulo 2 1 hora Marcos Tsujii 

Live/Chat 2 1 hora Diogo Gonçalves 
Dias  

Quiz 2 1 hora Diogo Gonçalves 
Dias  
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Módulo 3 

Conhecendo os números racionais - Transformações: fração 
para decimal e decimal para fração 

Produção de Vídeo 3 30 min Hugo César 
Peixoto 

Lista de exercícios 1 hora Hugo César 
Peixoto 

Fórum do módulo 3 1 hora Marcos Tsujii 

Live/Chat 3 1 hora Diogo Gonçalves 
Dias  

Quiz 3 1 hora Diogo Gonçalves 
Dias  

Módulo 4 

Quatro operações na forma decimal e quatro operações na 
forma fracionária. 

Produção de Vídeo 4 30 min Hugo César 
Peixoto 

Lista de exercícios 1 hora Hugo César 
Peixoto 

Fórum do módulo 4 1 hora Frederico 
Mercadante  

Live/Chat 4 1 hora Frederico 
Mercadante  

Quiz 4 1 hora Frederico 
Mercadante  

Módulo 5 

Leitura e interpretação de texto 

Produção de Vídeo 5 
30 min 

Aline Rezende 
Belo Alves  

Lista de exercícios 1 hora Alfredo Oliveira 
Assis  

Fórum do módulo 5 1 hora Aline Rezende 
Belo Alves  

Live/Chat 5 1 hora Deangelis 
Quiz 5 1 hora Deangelis 

Final 
Relatório 

Elaboração 2 horas e 30 
minutos Marcos Tsujii 

 
 
8. ORÇAMENTO 
 

Discriminação orçamentária 
Não está previsto nenhum gasto adicional. 
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