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OS JOGOS E BRINCADEIRAS 
NA MATEMÁTICA

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou na noite da 
última quarta-feira, 4, o 
projeto de lei que cria um 
fundo público de finan-
ciamento de campanhas 
eleitorais, estimado em R$ 
1,7 bilhão para as eleições 
de 2018. O tangaraense, 
deputado federal Rogério 
Silva (PMDB), votou contra 
a criação desse fundo.

Prefeitos e vereado-
res de seis municípios de 
Mato Grosso se reuniram 
com o governador Pedro 
Taques, em Cuiabá, para 
apresentar demandas rela-
cionadas à infraestrutura, 
saúde, educação, sanea-
mento e agricultura fami-
liar. Durante as reuniões, 
o governador pontuou as 
dificuldades vivenciadas.

Segundo Rogério Silva, o 
fundo irá sugar dos cofres pú-
blicos dinheiro que poderia 
ser investido em educação e 
saúde. “Usar dinheiro públi-
co para financiar campanha 
eleitoral é um crime de le-
sa-cidadania. Não podemos 
tirar dinheiro da saúde, da 
educação e de outros setores 
para injetar no processo. Sou 
absolutamente contra”.

O projeto vai à sanção do 
presidente Michel Temer e 
precisa ser sancionado até o 
final da semana, um ano an-
tes das eleições de outubro 
de 2018. Já batizado de “fun-
dão”, ele será abastecido por 
30% do valor das emendas 
parlamentares de bancada 
previstas para 2018 e ainda 
dos recursos proveniente da 
compensação fiscal.

*Bastidores da Política

Diário da Serra>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SEXTA-FEIRA - 06 DE OUTUBRO DE 2017

Seletivo IFMTCursos

Periciar Em Cuiabá 

Casamento Comunitário

Depoimento 

Vagas Unemat

Interior II

Encerra neste domingo, 
8, o prazo de inscrição para 
o Processo Seletivo 2018/1 
do IFMT, que vai ofertar 
2.985 vagas em cursos téc-
nicos. As vagas estão dis-
tribuídas em 19 campi e 2 
núcleos avançados, entre 
eles Tangará da Serra. Aqui 
são ofertadas 35 vagas em 
‘Manutenção e suporte em 
informática’ e 35 em ‘Re-
cursos Humanos’.

Na região, há vagas 
remanescentes em Barra 
do Bugres para Arquitetu-
ra, Computação, Direito, 
Engenharia de Produção, 
Agroindustrial, Engenharia 
de Alimentos e Matemáti-
ca. Em Diamantino para Ad-
ministração, Direito, Educa-
ção Física e Enfermagem; 
e Tangará para Administra-
ção, Biologia, Enfermagem, 
Engenharia Civil e Letras.

A Unemat divulgou edi-
tal para e preenchimento 
de vagas remanescentes 
de 55 cursos de graduação 
presenciais em 11 campus. 
São vagas para transferên-
cia interna, externa e para 
portadores de diploma. As 
inscrições podem ser efe-
tuadas de 4 a 24 de outu-
bro, diretamente na Secre-
taria Acadêmica do campus 
para onde se pleiteia a vaga.

“Os municípios têm 
problemas seríssimos e 
vamos tentar chegar a 
um acordo para atendê
-los de forma gradual. As 
solicitações serão enca-
minhadas para as secre-
tarias para as medidas 
necessárias”, disse Ta-
ques, às autoridades de 
Ribeirãozinho, Pontal 
do Araguaia, Nova Na-
zaré, Cocalinho, Água 
Boa e Poconé.

A Polícia Federal vai pe-
riciar o celular do ex-secre-
tário-chefe da Casa Civil, 
Paulo Taques, apreendido 
no âmbito das investiga-
ções relacionadas ao es-
quema de grampos ilegais 
operado no Estado. Confor-
me apurou a reportagem, 
há fortes suspeitas de que 
mensagens, tanto de Wha-
tsapp quanto de SMS, te-
nham sido apagadas após a 
primeira prisão de Taques.

O gabinete do vereador 
Fracisco Carlos Amorim Sil-
va, o Chico 2000 (PR), foi ar-
rombado e pertences foram 
levados na madrugada des-
ta quinta-feira, 05, na Câ-
mara Municipal de Cuiabá. 
Segundo consta no boletim 
de ocorrência, ao chegarem 
para trabalhar, funcionários 
se depararam com a janela 
aberta e notaram a ausência 
de eletrônicos e garrafas de 
bebida alcoólica.

Encerra hoje o período 
de inscrição para partici-
par do Casamento Comu-
nitário que será realizado 
durante a 10ª edição da 
Caravana da Transforma-
ção, em Tangará da Serra. 
Àqueles casais que ainda 
não fizeram inscrição, de-
vem procurar o Fórum lo-
cal, até às 19h de hoje. A 
cerimônia acontecerá no 
dia 21 de outubro.

A juíza Selma Arruda, da 
Vara Contra o Crime Organiza-
do da Capital, prestou depoi-
mento nesta quinta-feira, 05, 
aos delegados Alana Cristina 
Feldner e Flávio Stringueta, 
que conduzem as investiga-
ções relativas ao esquema 
de grampos ilegais em Mato 
Grosso. Selma Arruda chegou 
ao Complexo Miranda Reis 
de Juizados Civil e da Fazenda 
Pública por volta de 10h e dei-
xou o local perto de 11h30.

O secretário municipal de Educação e Cultura de Tangará da 
Serra, professor Adriano Fernandes protocolou nos gabinetes dos 
deputados Wagner Ramos e Saturnino Masson nesta quinta-feira, 

dia 05 de outubro,  o projeto de apoio para a realização do Festival 
da Canção Inédita de Tangará da Serra (Tanfest). O evento está 

previsto para acontecer entre julho e agosto de 2018 e será de ar-
tes integradas, com feira de gastronomia, workshops e festival de 

poesias, além dos já consagrados show de artistas regionais.
A Tanfest era considerado um dos eventos mais tradicionais da 

região, e teve sua última edição realizada no ano de 2009.  Além 
das participações de cantores locais, o evento contava com a pre-

sença de artistas de outros estados, como Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná e Goiás. 

Baseado em relatos de alunos, a matemática é consid-
erada uma disciplina  difícil.  Os seus conceitos e situações 
exploradas pelos professores em sala de aula tornavam -se 
verdadeiros tormentos, toda essa situação é o resultado 
de um profissional que adotava  métodos tradicionais . 
Hoje, com oficinas lúdicas, com atividades diferenciadas e 
jogos essa tortura não existe, pois os profissionais estão se 
qualificando cada vez mais  buscando inovações e trazendo  
para sala de aula.  

Realmente, para desenvolver qualquer atividade precisa 
de raciocínio, concentração e principalmente gosto, e  para 
despertar tudo isso na criança ela precisa ser trabalhada 
de forma prazerosa, com jogos, desafios, brincadeiras 
etc.; pois ela  está presente no nosso dia a dia;  a criança 
joga, brinca e aprende dentro da mais perfeita seriedade e, 
consequentemente, constrói o seu conhecimento. Desde 
a sociedade primitiva verifica-se a presença de jogos e só 
mais tarde é que as atividades lúdicas foram associadas à 
expressão de alguma forma de aprendizagem.

A atividade lúdica constrói o aspecto mais autêntico 
do comportamento da criança. Ao brincar, ela está 
desenvolvendo sua potencialidade de raciocínio.  É um 
movimento que faz o esforço de aprender, sem falar no 
desafio de competição que desperta adrenalina e os deixa 
mais curiosas e prepara para lidar num mundo complexo 
e desafiador. A ludicidade e a criatividade são qualidades 
do ser humano e podem mostrar na sua maneira de viver , 
por isso a importância da escola em trabalhar com o lúdico. 
A capacidade criadora é essencial para tirar a criança do 
lugar comum que se encontra na sala de aula e satisfazer 
o prazer de uma aventura emocionalmente trazendo a 
realidade incessante da curiosidade.

Os jogos desenvolvidos na sala de aula ajudam os alunos 
a lidar com situações-problema, dando a eles oportunidade 
de pensar e agir por si mesmos  exercitando  de maneira 
muito variada  todas as possibilidades físicas da criança: 
resistência física, respiração  ,força muscular,  flexibilidade 
das articulações, a habilidades variadas, agudeza de 
intuição, rapidez mental, agilidade, precisão de gestos, 
coordenação de reflexos, equilíbrio, etc.  O mediador 
deve trabalhar  também as regras conscientizando que, 
no jogo, há ganhadores e perdedores , mas que estamos 
aprendendo.

SEGUNDO Paulo freire (1983,P 13), “No processo de 
aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele   que 
se apropria  do aprendido e é capaz de aplicá-lo a situações 
concretas ‘. 

Quanto à relação professor e aluno, destaca-se a im-
portância da afetividade, paciência, dinâmica na descoberta 
do conhecimento, itens que favorecem a aprendizagem, 
pois a criança só aprende quando se sente  segura e 
é  respeitada dentro de seu domínio de aprendizagem  
tornando o processo de ensino mais significativo.É possível 
ensinar e aprender matemática com prazer, em que todos 
sejam envolvidos de forma contagiante.

Betina Pinto Santos, Pedagoga e Pós Graduada em 
Educação Infantil, Rosangela Mariano Rosa, Peda-
goga-UNITAS e Pós Graduada em Psicopedagogia 
e Gestão Escolar- IVE Sandra Fernandes Mansilha 

Delfino, Pedagoga e Pós Graduada em Psicopedago-
gia Clinica e Institucional.

Juba recebe alunos do curso de Meio Ambiente da Secitec
O Complexo Hidrelétrico Juba I e II, em Tangará da Serra, recebeu a visita de alunos e 

professores do curso Técnico em Meio Ambiente da Escola Técnica Estadual, vinculada à 
Secitec. A visitação integrou a agenda de experiências a campo do grupo, sob coordena-
ção da professora Gisa Laura dos Reis, e contou com apresentação de palestra proferida 
pelo engenheiro Fábio de Castro e Souza, gerente regional da Brennand Investimentos, 
empresa responsável pela usinas. O conteúdo da palestra versou sobre as característi-
cas técnicas e de engenharia das usinas, os programas ambientais e a conjuntura atual 
do setor elétrico no país. Na sequência, houve visita às instalações da unidade Juba I, 
iniciando pelo lago da represa. Logo após, o grupo seguiu junto ao canal de adução até 
a tomada de água para os condutos forçados e viu de perto o funcionamento das tur-
binas, já no interior da casa de força. Os estudantes e professores também receberam 
informações sobre o processo técnico de geração de energia e a dinâmica de implanta-
ção da usina.

Secretário de Educação articula realização da Tanfest para 2018


