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OS JOGOS E BRINCADEIRAS 
NA MATEMÁTICA

O plano diretor do 
município de Juína pas-
sará por revisão após 10 
anos de implementação. 
Um convênio firmado 
com a Secretaria de Es-
tado das Cidades (Seci-
d-MT) garantirá a ela-
boração do projeto que 
norteará o mapeamento 
da cidade e seu desen-
volvimento nos próxi-
mos anos.

O presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Tangará da Serra 
(SSERP), Eduardo Pereira, 
disse que o momento agora 
é de reiniciar as negociações 
com o Poder Executivo. Se-
gundo Eduardo, infelizmente 
o diálogo que já é mantido 
desde maio pouco avança 
porque há relutância por par-
te do prefeito Fábio Junqueira 
(PMDB).

O documento foi assina-
do na tarde desta segunda-
feira, 13, pelo secretário Wil-
son Santos e o prefeito Altir 
Peruzzo. O trabalho terá cus-
to de R$ 440,6 mil e o prazo 
de conclusão do estudo é de 
um ano. Segundo os termos 
do convênio, o Governo do 
Estado, por meio da Secid
-MT, repassará a metade do 
recurso R$ 220,30 mil previs-
to no documento.

A gestão do município 
arcará com a contrapartida 
dos outros 50%. A prefei-
tura de Juína ficará ainda 
responsável pela realização 
da licitação para escolha 
da empresa que tocará o 
trabalho e a Secretaria das 
Cidades responderá pela 
fiscalização. O prefeito sa-
lientou que o novo plano 
diretor é necessário devido 
à expansão da cidade. 
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A prova será no dia 17 de 
dezembro, das 14 às 17h30. 
A prova constará de 45 
questões, sendo 10 de Lín-
gua Portuguesa; 10 de Ma-
temática; 05 de Física; 05 de 
Química; 05 de História; 05 
de Geografia e 05 de Biolo-
gia. O gabarito da prova ob-
jetiva será divulgado no dia 
18 de dezembro de 2017, 
no site do IFMT - http://se-
lecao.ifmt.edu.br/. 

São ofertadas 555 
vagas para os Campi de 
Barra do Garças, Cáceres, 
Confresa, Cuiabá - Bela 
Vista, Cuiabá - Cel. Octay-
de Jorge da Silva, Pontes 
e Lacerda, Primavera do 
Leste, Sinop e no Centro 
de Referência de Canara-
na. Com a prorrogação das 
inscrições, a data de paga-
mento para o boleto será 
até o dia 29 de novembro. 

O candidato também 
deverá preencher todos 
os itens do formulário de 
inscrição e do questionário 
socioeconômico, ambos 
disponibilizados por meio 
do endereço eletrônico. 
Após preencher o questio-
nário eletrônico, o candida-
to deverá imprimir o boleto 
bancário e pagar a taxa no 
valor de R$ 50,00 (cinquen-
ta reais).

“É verdade sim que o 
prefeito sempre nos rece-
beu para reuniões. Fizemos 
várias, mas ao menos até 
agora foi um diálogo infru-
tífero para os servidores. Se 
ele manteve diálogo com o 
sindicato, como informou à 
desembargadora do Tribu-
nal de Justiça, esqueceu de 
dizer que foi um diálogo em 
que não houve negociação 
em nenhum ponto”, disse. 

O presidente do sindi-
cato disse que para tomar 
a decisão a desembarga-
dora Nilza Maria Pôssas de 
Carvalho foi induzida por 
informações distorcidas le-
vadas pelo Poder Executivo. 
“Tenho certeza que se a de-
sembargadora tivesse rece-
bido todas as informações, 
a decisão teria sido outra. 
Agora, temos que cumprir 
e vamos”, acrescentou.

Eduardo Pereira disse que 
apesar do curto prazo que 
teve o sindicato para analisar o 
projeto que chegou ao Poder 
Legislativo na última quarta-
feira, dia 08, uma contra-pro-
posta foi elaborada. “Infeliz-
mente não houve prazo para 
protocolá-la junto ao Executi-
vo, uma vez que a análise só 
foi concluída na segunda-feira, 
dia 13, que era o dia da vota-
ção na Câmara”, diz.

O Instituto Federal de 
Mato Grosso prorrogou até 
o dia 28 de novembro, as 
inscrições para o Processo 
Seletivo 2018/1 nos cursos 
técnicos subsequentes. En-
tre os requisitos para a ins-
crição é necessário ter con-
cluído o ensino médio ou 
equivalente até a data da 
matrícula. A inscrição pode 
ser feita pelo site http://se-
lecao.ifmt.edu.br/.

Eduardo destaca que 
agora, os servidores retor-
nam ao estado de greve“Os 
servidores voltam ao estado 
de greve, vamos ao Judiciá-
rio mostrar que estávamos 
dentro da legalidade e, ao 
mesmo tempo, vamos con-
tinuar procurando o prefei-
to para ver se agora ele está 
verdadeiramente aberto a 
alguma negociação”, diz o 
presidente do sindicato.

Candidato único, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos 
Neto foi eleito nesta terça-feira, 14, presidente presidente do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) para o biênio 2018-
2019. Campos Neto já estava na presidência desde setembro 

depois que cinco conselheiros foram afastados da função pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de terem rece-
bido propina do governo durante a gestão do ex-governador 

Silval Barbosa (PMDB).
De acordo com o TCE-MT, a eleição de Campos Neto seguiu as 

regras previstas no regimento interno da instituição, as quais 
estabelecem que o conselheiro mais antigo e que ainda não 

havia ocupado o cargo assuma a presidência.
Os conselheiros substitutos Luiz Henrique Lima e Isaías Lopes 

da Cunhas foram eleitos vice-presidente interino e o correge-
dor-geral interino do TCE-MT.

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.

Obras na rede de esgoto iniciam próximo a Vila Olímpica
Obras de implantação de uma rede pressurizada de esgoto foram iniciadas  pró-

ximo a Vila Olímpica Rei Pelé na última terça-feira, 14, em Tangará da Serra. Em 
virtude da necessidade do trabalho de máquinas no local, o trânsito nos arredores, 
mais precisamente da Avenida Tancredo Neves, foi parcialmente alterado, com uso 
de mão dupla em uma das pistas.  “Toda essa região do Jardim Tanaka, Tarumã, 
Parque das Mansões, Jardim do Lago, próxima ao Shopping, Tangará I e II, Califór-
nia, vai receber essa rede que inicia na região da Vila Olímpica. Essa obra é a rede 
que vai bombear o esgoto para a estação de tratamento. Ela cai para aquele lado 
da Vila Olímpica e nossa estação fica atrás da prefeitura, no Ararão. Então, temos 
que bombear esse esgoto para que ele chegue até a estação por gravidade”, afir-
mou o diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), Wesley 
Lopes Torres. Ainda segundo Torres, a obra deve terminar rapidamente, em cerca 
de 10 dias, no máximo. “Essa obra na rede é coisa rápida. A previsão é no máximo 
10 dias para executar essa obra. Ela não tem ligação com casas, nada”, concluiu.

Campos Neto é o novo presidente do TCE-MT


