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Este trabalho apresenta as experiências realizadas em sala de aula no 
Centro Estadual de Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário (CEEAS), 
em João Pessoa-PB. Nosso objetivo é desenvolver atividades que 
auxiliem os alunos com dificuldades no processo de aprendizagem e 
contribuir para desenvolverem habilidades matemáticas. Além disso, 
usamos a metodologia de resolução de problemas baseada nas 
questões do Enem para capacitar os discentes na realização dos 
exames para ingresso no ensino superior.  

Realizamos uma avaliação formativa limitada aos conteúdos ministrados pelo professor. A avaliação foi feita 
através de uma aplicação para registros oral e escrito, com a intenção de identificar os pontos nos quais os alunos 
tinham mais dificuldades de aprendizagem, para fazer uma reflexão e promover uma adequação e estratégica 
revisãndo a ação pedagógica. A avaliação era dinâmica e permitia que os alunos se expressassem oral e escrito 
sobre suas aprendizagens.

Consideramos que o processo de ensino aprendizagem permeados pelos métodos  de avaliação contribui para o 
cenário de aprendizagem de forma significativa, porque possibilita a formação reflexiva do professor, mudanças 
de práticas, incorporação de ações didático-pedagógica e pode diminuir os obstáculos apresentados pelos que, 
voluntariamente, estão buscando ampliar suas alternativas de estudos, tanto por parte dos alunos como dos 
professores. Porque trabalhamos com um grupo reduzido de alunos, verificamos que eles participam mais 
ativamente, trazendo dúvidas que, por inúmeras razões, não são tiradas nos horários regulares de suas aulas.

O apoio pedagógico é importante na vida dos alunos, deve ser incentivado e planejado para que se some ao que é 
desenvolvido em sala de aula, contribuindo para que todos possam ter direito a oportunidades iguais de 
aprendizagem. 
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