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CONVÊNIO  QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE – 

IFFLUMINENSE E A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTES (SMECE) DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

 

O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE – IFFLUMINENSE, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrição no CNPJ sob o n.° 10.779.511/0001-07, com 

sede na Rua Dr. Siqueira, 273, Parque Dom Bosco – Campos dos Goytacazes 

– RJ, CEP 28030-130, neste ato representado pelo Reitor LUIZ AUGUSTO 

CALDAS PEREIRA, brasileiro, casado, Servidor Público Federal, RG n.° 

06599619-1/IFP-RJ, inscrito no CPF sob o n.° 490.460.047-91, nomeado pelo 

Decreto de 04 de abril de 2012, publicado no diário Oficial da União, de 05 de 

abril de 2012, e o campus Campos-Centro representado pelo Diretor-Geral 

JEFFERSON MANHÃES DE AZEVEDO, brasileiro, casado, Servidor Público 

Federal, RG n.° 901014207 CREA-RJ, inscrito no CPF sob o n.° 002.294.577-

62 doravante denominado CONCEDENTE e a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 

o n.° 29.116.894/0001-61, com sede na Praça Cinco de Julho, nº 60, Centro, 

Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28035-047, neste ato representada pela 

Secretária de Educação, MARINÉA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS, 

brasileira, casada, Servidora Pública municipal, RG n.° 92005569-6/IFP-RJ, 

inscrita no CPF sob o n.º 472.855.407-49, doravante denominada 
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CONVENENTE, assinam o presente CONVÊNIO, conforme cláusulas e 

condições a seguir estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O presente convênio tem por objeto estabelecer as condições da 

CONVENENTE para a execução do Projeto de Ensino (Anexo I) denominado 

"Fábrica de Matemática", de acordo com o Plano de Trabalho (Anexo II) que 

integra este Instrumento, independentemente de sua transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA APROVAÇÃO DO PROJETO  

O Projeto de Ensino cumpre a todos os requisitos necessários à formalização 

do presente Instrumento, de acordo com as orientações para execução de 

projetos de ensino apresentadas pela Pró-Reitoria de Ensino em 2013. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE TRABALHO  

O Plano de Trabalho (Anexo II) atende ao Projeto de Ensino, parte integrante 

do presente instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO  

 A Diretoria das Licenciaturas e a Coordenação da Licenciatura em Matemática 

do Instituto Federal Fluminense campus Campos-Centro em conjunto com a 

Gerência de Formação Continuada vinculada à Diretoria Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do município de Campos 

dos Goytacazes, apresenta o Projeto de Ensino intitulado “Fábrica de 

Matemática” vinculado ao presente convênio. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO IFFLUMINENSE/campus 

Campos-Centro 
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São obrigações do IFFluminense/campus Campos-Centro: 

a) Adquirir, com recursos do IFFluminense/campus Campos-Centro, todo o 

material de consumo que comporá o laboratório em que será desenvolvido o 

projeto “Fábrica de Matemática”  nas escolas da rede municipal da 

CONVENENTE; 

b) Promover, durante a vigência desse convênio, a formação continuada dos 

professores e orientadores pedagógicos da rede municipal da CONVENENTE 

que estarão participando do projeto de ensino objeto desse convênio; 

c) Certificar os profissionais envolvidos no Projeto de Ensino objeto desse 

convênio, que tenham participado de pelo menos 75% dos encontros e que 

executem pelo menos 75% do projeto; 

d) Providenciar de forma impressa documento que tenha por objetivo servir 

como orientações para a utilização de todo o material de consumo que foi 

adquirido para a composição da “Fábrica de Matemática”, com a descrição 

detalhada de todas as atividades desenvolvidas durante a execução do projeto 

de ensino objeto desse convênio e que servirá de subsídio para a continuidade 

da execução das mesmas por outros profissionais que não tiveram a formação 

durante a vigência desse convênio. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PMCG/SMECE 

 São obrigações da PMCG/SMECE: 

a) Promover, durante a vigência do Convênio, um total de 10(dez) encontros 

com os profissionais envolvidos no Projeto de Ensino objeto desse convênio; 

b) Elaborar edital de adesão para as escolas da rede municipal que desejam 

participar do Projeto de Ensino objeto desse convênio; 
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c) Promover a divulgação do Projeto nas escolas da rede municipal de ensino, 

bem como do edital de adesão; 

d) Estabelecer em Edital de adesão, as responsabilidades e compromissos dos 

profissionais envolvidos no objeto desse convênio; 

e) Encaminhar ao CONCEDENTE, após a homologação do resultado final do 

Edital de adesão,  a relação das escolas do município e dos profissionais de 

cada escola que aderiram ao Projeto de Ensino objeto desse convênio, bem 

como do profissional responsável pelo acompanhamento do referido projeto em 

cada escola; 

f) Manter sob a guarda e responsabilidade, na qualidade de fiel depositária, 

durante a execução do projeto de ensino objeto desse convênio, todo o 

material de consumo adquirido pelo CONCEDENTE para a composição da 

“Fábrica de Matemática”; 

g) Citar, obrigatoriamente, o apoio da instituição CONCEDENTE nas 

publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação do Projeto de 

Ensino objeto desse convênio; 

h) Encaminhar ao CONCEDENTE, a cada seis meses, relatório parcial do 

cumprimento do objeto emitido por cada um das escolas que aderiram ao 

projeto; 

i)  Promover, nos últimos meses de vigência do convênio, Mostra Pedagógica 

para a demonstração dos trabalhos desenvolvidos no projeto denominado 

“Fábrica de Matemática”; 

j)  Emitir, mediante solicitação e justificativa encaminhada ao CONCEDENTE, 

ao final do prazo de execução desse projeto, para as escolas que aderiram ao 

projeto, termo de doação referente aos materiais adquiridos para a composição 
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da “Fábrica de Matemática”, desde que a escola tenha obtido resultado 

satisfatório na execução do projeto. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES E ADITIVOS 

O presente convênio poderá ser alterado e ajustado a qualquer tempo, 

mediante justificativa e acordo entre as partes, devendo o mesmo ser 

formalizado por meio de Termo aditivo, bastando que qualquer das partes 

notifique a outra com 30 dias. 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O presente convênio vigorará no período de agosto de 2014 a novembro de 

2015, podendo ser prorrogado em comum acordo, bastando para tal que 

qualquer das partes notifique a outra até 30 dias antes do vencimento. A falta 

de prorrogação do convênio não prejudicará a conclusão das ações já 

iniciadas. 

CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO        

O presente Convênio poderá ser rescindido de pleno direito no caso de 

infração a qualquer uma das cláusulas ou condições nele estabelecidas, ou 

denunciado por qualquer das partes com antecedência mínima de 60 (sessenta 

dias) ou a qualquer tempo por superveniência de fato impeditivo que o torne 

formal ou materialmente inexequível. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

Fica assegurada ao CONCEDENTE a prerrogativa de exercer amplo 

acompanhamento e fiscalização, a cada seis meses, sobre o atendimento do 

objeto deste Convênio, diretamente ou através de terceiros, devidamente 

credenciados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE       

 A publicidade dos atos praticados em função deste Convênio deverá restringir-

se a caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo dela 

constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou de servidor público.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL   

A CONVENENTE deverá apresentar prestação de contas final em até 30(trinta) 

dias após o prazo da execução do objeto deste Convênio, nos termos do 

Anexo IV. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA PUBLICAÇÃO 

O presente convênio deverá ser publicado na imprensa oficial pelos 

convenentes, em resumo ou extrato, dentro de 20 dias a contar da data de sua 

assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS E DA 

RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

Surgindo controvérsias entre os convenentes a respeito de cláusulas deste 

Convênio Geral, bem como das cláusulas de convênios dele decorrentes, antes 

da propositura de demanda judicial, o tema será submetido à apreciação da 

Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Fica instituído o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Rio 

de Janeiro - Subseção de Campos dos Goytacazes, com a renúncia de 

qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer 

questão oriunda deste Convênio.  
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E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente instrumento em 

03 (três) vias de igual teor para fins de direito, na presença das testemunhas 

abaixo arroladas. 

 

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de outubro de 2014.  

 

 
 
 
LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA  
Reitor do IFFluminense 

 

 

JEFFERSON MANHÃES DE AZEVEDO 
Diretor Geral do campus Campos-Centro 
 
 
 
MARINÉA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS  
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
  
 
 
TESTEMUNHAS: 
  
________________________________________ 

CPF:  

RG: 

  

____________________________________________ 

CPF:  

RG: 



1 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

PROJETO DE ENSINO FÁBRICA DE MATEMÁTICA 
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FÁBRICA DE MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diretoria das Licenciaturas do Instituto Federal Fluminense 
Marlúcia Cereja Alencar 
 
Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de 
Campos Dos Goytacazes 
Giovana Maria Brunetti 
 
Equipe Responsável: 
 
Ana Mary Fonseca Barreto (IFF/PMCG) 
Cristina de Fátima da Silva Pedra (PMCG) 
Fernanda de Freitas Ribeiro (PMCG) 
Janaína Paes da Silva Gomes (PMCG) 
Márcia Valéria Azevedo de Almeida Ribeiro (IFF) 
Mônica Souto da Silva Dias (IFF) 
Mylane dos Santos Barreto (IFF/PMCG) 
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1- PROPONENTE 
 
 
O presente projeto será desenvolvido pela Gerência de Formação Continuada 

vinculada a Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esporte do município de Campos dos Goytacazes em conjunto com a Coordenação de 
Licenciatura de Matemática vinculada a Diretoria de Licenciaturas do Instituto Federal 
Fluminense (IFFluminense). 

 
 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Campos dos Goytacazes 
(SMECE) 
 
Endereço: Praça 05 de julho, 60 – Centro – Campos dos Goytacazes – RJ 
Tel.: (22)2723-4433 
CNPJ N.º 29116594/0001-61 
 
 
Instituto Federal Fluminense (IFFluminense) 
 
Endereço: Rua Dr. Siqueira, 273 – Parque Dom Bosco – Campos dos Goytacazes – RJ 
Tel.: (22) 2726-2810 
CNPJ N.º 10779511/0001-07 
 
 
 

2- INTRODUÇÃO 
 

As dificuldades que envolvem o ensino e a aprendizagem da Matemática na 

escola têm sido interesse de muitos pesquisadores educacionais nas últimas décadas. 

A trajetória profissional tem nos mostrado que os alunos têm dificuldade para aprender 

os conceitos matemáticos e poucos conseguem perceber a utilidade e aplicação do 

que aprenderam. 

Esses fatos nos remetem à Formação de Professores. Segundo Perez (2005) a 

falta de interesse para estudar Matemática pode ser resultante do método de ensino 

empregado pelo professor, que usa linguagem e simbolismo muito particular, além de 

alto grau de abstração. 

Conscientes da necessidade de mudanças na formação inicial e continuada do 

professor, as pesquisas visam à criação de novos ambientes que proporcionem 

mudança de postura, subsidiada por conhecimentos sólidos capazes de encorajar o 

aluno a refletir de forma lógica, com significado, desenvolvendo a confiança em sua 

habilidade matemática e na sua capacidade de reflexão ativa e autônoma. 
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Para Ponte (1996) o desenvolvimento profissional processa-se por meio de 

projetos, troca de experiências, leituras, reflexões (..), é um movimento de dentro para 

fora. Nele o professor é objeto de formação, mas é sujeito do desenvolvimento 

profissional. No desenvolvimento profissional parte-se dos aspectos que o professor já 

tem, mas que podem ser desenvolvidos considerando teoria e prática interligadas. 

Convictos de que o objetivo do ensino da Matemática não é o de formar futuros 

matemáticos, e sim contribuir para o desenvolvimento geral de suas capacidades de 

raciocínio, de análise e de visualização, propõe-se desenvolver um grupo de 

professores pesquisadores cujo objetivo será propor atividades para materiais didáticos 

variados. 

Para Pais (1996) a manipulação de objeto é a representação primária do 

conceito, primária no sentido de que é a forma mais acessível e imediata à 

sensibilidade humana. 

A adoção de materiais didático-pedagógicos torna-se fundamental para a 

viabilização de aulas mais dinâmicas, menos cansativas, mais interessantes, além de 

favorecer a compreensão do conhecimento e a maior eficiência da aprendizagem. 

 
De acordo com Turrioni (2004, p.66):  

 
 

O material concreto exerce um papel importante na aprendizagem. Facilita a 
observação e a análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e científico, é 
fundamental e é excelente para auxiliar ao aluno na construção de seus 
conhecimentos. 

 
 

Já no século XVII, em oposição à escola clássica tradicional, que considerava o 

professor como elemento fundamental do ensino, Comenius (1592-1671) considerado 

o pai da Didática, dizia em sua obra "Didática Magna" (1657) que "...ao invés de livros 

mortos, por que não podemos abrir o livro vivo da natureza? Devemos apresentar a 

juventude as próprias coisas, ao invés das suas sombras".  

 No séc. XVIII, Rousseau (1727 - 1778), ao considerar a Educação como um 

processo natural do desenvolvimento da criança, ao valorizar o jogo, o trabalho 

manual, a experiência direta das coisas, seria o precursor de uma nova concepção de 

escola, Ë no bojo dessa nova concepção de educação e de homem que surgem, 

primeiramente, as propostas de Pestalozzi (1746 - 1827) e de seu seguidor Froebel 

(1782 - 1852). Posteriormente, Montessori (1870 - 1952) e Decroly (1871 - 1932), 
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inspirados em Pestalozzi iriam desenvolver uma didática especial (ativa) para a 

matemática.  

 Ao longo da história, outros educadores acreditavam e defendiam o uso de 

materiais manipuláveis para mediar e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. 

Dentre eles podemos destacar: Locke (1632-1704) acreditava que só se aprendia pela 

experiência, tentativa e erro; Rousseau (1712-1778) via nos objetos um forte recurso 

para a aprendizagem; Herbart (1776-1841) entendia o funcionamento da mente a partir 

de representações de imagens ou ações praticadas pelo aprendiz; Cuisenaire (1891-

1976), a partir das dificuldades de alunos em aprender Matemática, criou um material 

para trabalhar frações, conhecido por Barra Cuisenaire e, depois, batizado de Material 

Cuisenaire; e o matemático húngaro Dienes (1916) elaborou, na década de 1950, 

material de madeira para trabalhar o raciocínio lógico, conhecido por Blocos Lógicos. 

Outros educadores e matemáticos, inclusive atuais, poderiam ser acrescentados nessa 

relação de defensores e que contribuíram à implementação de materiais manipuláveis 

nas aulas de Matemática.  

O material concreto não pode ser colocado de maneira solta no contexto escolar, 

deve haver uma verificação do conteúdo a ser estudado, dos objetivos a serem 

atingidos e o tipo de aprendizagem que se pretende alcançar. 

 

3- JUSTIFICATIVA 
 
A Matemática, em toda a rede de ensino, ainda é uma disciplina temida e 

apresenta um baixo rendimento conforme demonstra os resultados do IDEB 2011. Sua 

aprendizagem deve ser fruto constante de pesquisas, descobertas e construções, que 

requerem tempo. Devem ser oferecidas aos alunos oportunidades para que esse 

processo se dê, considerando que ele ocorre em tempos diferentes e que possibilita a 

construção de procedimentos de pesquisa. 

Destas pesquisas inúmeros materiais concretos serão explorados e construídos, 

possibilitando várias abordagens e hipóteses para um mesmo tema, inúmeras 

aplicações para os conteúdos e, sem dúvida, a ampliação dos conhecimentos do aluno 

e do professor. 

Há uma expectativa de que, os materiais didáticos, com uma orientação 

pedagógica, leve o aluno a descobrir propriedades, regularidades que os levem à 
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construção dos conceitos. As atividades deverão propor uma continuidade didática que 

levem o aluno à abstração.  

Por conseguinte, na medida em que forem identificados e construídos os novos 

procedimentos pedagógicos para facilitar a condução dos conteúdos desta área de 

conhecimento, poder-se-á assegurar uma aprendizagem significativa, bilateral e 

interativa. 

 

4- OBJETIVOS 
 
4.1 – OBJETIVO GERAL 
 

Levando em consideração a importância de um planejamento cuidadoso e 

fundamentado teoricamente, o presente projeto propõe colaborar para a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem dos alunos nas áreas temáticas de Matemática, 

contribuindo para o aperfeiçoamento da autonomia do professor na sua prática 

pedagógica de forma a permitir ao professor o desenvolvimento de um trabalho 

baseado em habilidades e competências. O mesmo propõe, ainda, promover a 

construção e a ressignificação de materiais didáticos para o ensino-aprendizagem da 

Matemática, a fim de proporcionar uma prática docente eficaz na compreensão dos 

conteúdos e dos conceitos matemáticos por meio da investigação e construção de um 

conjunto de atividades diversas tendo o cuidado de que a manipulação dos materiais 

concretos não se limite a uma simples atividade lúdica.  

 

4.2 – OBJETIVOSESPECÍFICOS 
 

 Viabilizar grupos de estudo para reflexão sobre o ensino e aprendizagem da 

Matemática e para o desenvolvimento de atividades interativas com materiais 

didáticos; 

 Investigar e confeccionar jogos e materiais relacionados a conteúdos e a 

conceitos matemáticos; 

 Contribuir para que os educadores tornem-se autônomos na elaboração de seu 

próprio material didático - adequado a cada conteúdo e condição de ensino; 

 Divulgar e trocar experiências de materiais, atividades e conhecimentos 

diversos; 
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 Elaborar um material impresso, conjunto de procedimentos pedagógicos, que 

será distribuído nas unidades escolares, para servir de apoio ao trabalho dos 

docentes quanto ao uso de materiais e jogos matemáticos em sala de aula. 

 
5- PÚBLICO-ALVO 

 
O presente projeto visa beneficiar com a formação continuada de 237 docentes 

do 2.º ao 9.º ano do Ensino Fundamental e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

além de 38 Orientadores Pedagógicos (OPs) da Prefeitura Municipal de Campos dos 

Goytacazes – RJ, promovendo a melhoria da educação básica em 19 escolas 

municipais situadas na zona urbana e rural contemplando mais de 7000 (sete mil) 

estudantes do 1.º e 2.º segmentos do Ensino Fundamental/EJA. 

 

6- METODOLOGIA 
 

A Fábrica de Matemática é um conjunto de ações pedagógicas que incluem 

discussões prático-teóricas, procurando garantir a qualidade do processo de ensino-

aprendizagem por meio de ações e estratégicas de estudo individual e de atividades 

presenciais, individuais ou coletivas, coordenadas pela Gerência de Formação 

Continuada da SMECE e pelos professores da Licenciatura em Matemática do 

IFFluminense. 

O presente projeto será desenvolvido ao longo de 16 meses dividido em três 

módulos (Módulo I, II e III). O professor e o OP, cursistas da Fábrica de Matemática, 

deverão ter uma formação que consiste de: 

 40 horas presenciais – Oficinas 

 20 horas a distância. 

O que totalizam 60 horas de formação, cuja certificação é responsabilidade do 

Instituto Federal Fluminense. Poderá haver certificação parcial por módulo. 

As oficinas acontecerão em salas de aula e/ou laboratórios de escolas da rede 

municipal e/ou do Instituto Federal Fluminense, ministradas por Coordenadores de 

Matemática vinculados à Diretoria Pedagógica da SMECE, professores de Matemática 

do curso de Licenciatura em Matemática do IFFluminense, bem como licenciandos de 

Matemática vinculados ao LEAMAT (Laboratório de Ensino e Aprendizagem de 
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Matemática), licenciandos matriculados no componente curricular de Monografia e/ou 

Práticas Pedagógicas. 

Nos encontros, os professores do município, em conjunto com os ministrantes, 

elaborarão atividades pedagógicas que contemplem variados temas matemáticos 

promovendo reconhecimento, análise, construção e ressignificação de materiais 

didáticos, tais como o Geoplano, Escala de Cuisenaire, Material Dourado, Cartões 

Coloridos, entre outros. 

Os encontros serão momentos propícios para apresentação de pesquisas e 

atividades oportunizando ao educador uma participação dinâmica e consequentemente 

co-autoria dos trabalhos propostos. A vertente principal destes encontros é habilitar os 

professores a trabalharem com os diversos materiais e instrumentos disponíveis no 

Laboratório de Educação Matemática. 

Para a concretização das atividades pedagógicas construídas nos encontros, 

torna-se necessário a estruturação dos Laboratórios de Educação Matemática em 19 

escolas da rede municipal de ensino, inscritas e aprovadas por meio de edital de 

adesão. Consideramos como Laboratório de Educação Matemática o espaço físico 

amplo constituído de materiais pedagógicos (Tabela 2), onde seja possível criar um 

ambiente de trabalho propício ao desenvolvimento da atividade matemática. 

A equipe responsável por este projeto organizará os trabalhos desenvolvidos em 

cada encontro com o objetivo de elaborar um material impresso com as atividades 

desenvolvidas e os procedimentos pedagógicos para o uso dos materiais em sala de 

aula, identificando o conteúdo, público alvo, as aulas previstas, competências, 

habilidades a serem desenvolvidas, bem como o roteiro de aula. O projeto culmina com 

uma Mostra Pedagógica dos trabalhos desenvolvidos na escola. 
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MMAATTEERRIIAALL  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO  PPAARRAA  OO  LLAABBOORRAATTÓÓRRIIOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  

ITEM MATERIAL QQUUAANNTT  

1 Trena 30m 1 

2 Material Dourado 5 

3 Escala Cuisenaire 1 

4 Brinquedo de montar poliedros c/ 230 pçs 1 

5 Tesoura escolar sem ponta 40 

6 Régua em poliestireno 30cm 40 

7 Transferidor 40 

8 Par de esquadros em acrílico 40 

9 Compasso 40 

10 Sólidos Geométricos em Acrílico (conjunto) 1 

11 Torre de Hanói 5 

12 Xadrez Escolar 15 

13 Calculadora comum com raiz quadrada 15 

14 Ábaco Vertical Fechado 5 colunas com Braille  40 

15 Soroban 1 

16 Geoplano 10 

17 Geoplano com sistema de coordenadas 10 

18 Tangran (com 5 peças) 5 

19 Disco de frações 5 

20 Compasso em madeira para quadro branco 1 

21 Compasso em madeira para quadro verde 1 

22 Transferidor em madeira para o professor 1 

23 Esquadro em madeira 45° 1 

24 Esquadro em madeira 60° 175 

25 Posters 900mm x 1200mm 2 

26 Banner 800mm x 5000mm 1 

TABELA 2: Kit a ser entregue em cada uma das escolas 
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7- ORÇAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO 
 

São recursos metodológicos: 

 

a) Recursos Humanos: 

 

- Coordenadores de Matemática da SMECE 

- Professores de Matemática do curso de Licenciatura em Matemática do IFFluminense 

- Licenciandos de Matemática do IFFluminense 

- Convidados 

 

b) Recursos Materiais (agente financiador): 

 

 Livros paradidáticos de história da Matemática, de problemas, curiosidades, etc; 

(PMCG) 

 Material dourado, ábacos, escala de Cuisenaire, Torre de Hanói, Soroban, Disco 

de Frações; (IFFluminense) 

 Material de Geometria: Geoplanos, dobraduras, tangrans,sólidos geométricos e 

formas geométricas variadas; (IFFluminense) 

 Calculadoras simples contendo a função de raiz quadrada; (IFFluminense) 

 Computadores, impressora, projetor multimídia (PMCG) 

 Cartazes, tabelas, gráficos;(PMCG) 

 Softwares de Educação Matemática;(PMCG) 

 Material de orientação dos trabalhos na forma impressa;(PMCG) 

 CDs; (PMCG) 

 Material de escritório; (PMCG) 

 

 

c) Mobiliários: 

 Quadro branco; (PMCG) 

 Mesas de Ø 120 cm e 35 cadeiras. (PMCG) 

 Mesa de apoio professor e cadeira.(PMCG) 

 



11 
 

Descrição técnica dos materiais que dependerão das naturezas de despesa da 

20RJ: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT CUSTO 
UNITÁRIO 

CUSTO TOTAL 

1 
Trena 30m em aço temperado com gravação 
em milímetros e polegadas. Caixa em ABS 
amarelo; Manivela para retorno da fita 

UM 20 R$ 79,90 R$ 1.598,00 

2 

Material Dourado - Para trabalhar e efetuar 
operações básicas, sistema decimal, conceito 
de ordem e classe. Contém 611 peças em 
madeira de primeira qualidade, acondicionadas 
em caixa de madeira 24x24x14cm.  

UM 100 R$ 63,50 R$ 6.350,00 

3 

Escala Cuisenaire - Conjunto confeccionado 
em madeira de primeira qualidade, contendo 
294 peças, sendo as barras coloridas em 10 
cores, cada cor trazendo a ideia de uma 
quantidade, medindo 10x10mm por 10 por 
10mm. Acondicionado em caixa de madeira. 

UM 100 R$ 52,70 R$ 5.270,00 

4 

Brinquedo de montar com 230 peças, 
altamente educativo, é composto por tubos 
coloridos (arestas) interligados por conectores 
de plastico de 3, 4, 5 e 6 pontas (vértices). 
Pode-se montar inumeras e variadas figuras e 
modelos de sólidos geométricos, pois pode-se 
fazer além dos triangulos, quadrados, 
pentagonos, hexagonos... que a forma fica 
estruturada. 
Material exelente para uso na explanação da 
Geometria Espacial. É indicado para o uso no 
ensino fundamental e médio. 
O kit M possui 230 peças: 80 tubos P com 6cm, 
12 tubos M com 8cm, 40 tubos G com 11cm, 
25 conectores de 3 pontas, 25 conectores de 4 
pontas, 25 conectores de 5 pontas, 23 
conectores de 6 pontas. 

UM 20 R$ 70,00 R$ 1.400,00 

5 Tesoura escolar de aço inoxidável com cabo de 
polipropileno preto  e ponta arredondada . UM 800 R$ 2,30 R$ 1.840,00 

6 Régua em poliestireno 30cm com escala de 
precisão na cor cristal medindo 310 x 35 x 3  UM 800 R$ 1,40 R$ 1.120,00 

7 Transferidor plástico 12/180 sem chanfro UM 800 R$ 0,40 R$ 320,00 

8 
Par de esquadros em acrílico (21 cm) - com 
graduação e acabamento perfeiro para 
desenhos precisos 

UM 800 R$ 6,65 R$ 5.320,00 

9 

Compasso escolar para grafite e ponta de 
agulha, sem tira linhas e sem prolongamento, 
feito em metal com haste de pega em plástico. 
Usado em técnicas de desenho precisos. 

UM 800 R$ 9,18 R$ 7.344,00 
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10 

Sólidos Geométricos de Acrílico 10pçs -  
Conjuntos com 10 sólidos geométricos em 
acrílico, contendo os poliedros convexos 
regulares que permitem a visualização dos 
tipos e números de faces, número de arestas e 
números de vértices. Todos os sólidos 
geométricos possuem uma cavidade para a 
entrada de líquido, permitindo estudar 
analisando a capacidade e volume. Este 
material pedagógico proporciona uma 
visualização tridimensional dos sólidos, 
tornando mais eficiente e didática o processo 
de ensino e aprendizagem no estudo da 
geometria. 
Contém: 
1 Paralelepípedo, 1 Prisma de base hexagonal, 
1 Pirâmide de base triângulo equilátero , 1 
Prisma reto triangular retangular, 1 Cubo ou 
hexaedro regular, 1 Cone reto , 1 Cilindo reto 
equilátero, 1 Esfera, 1Pirâmide base hexagonal 
, 1 Pirâmide de base quadrada. Kit básico para 
ensino fundamental: 
 
 (O kit básico foi extraído do conjunto completo 
levando-se em consideração as necessidade 
dos alunos do ensino fundamental. Composto 
com 10 solidos em detrimento dos 37 do 
conjunto completo, mantendo as demais 
caracteristicas.) 

UM 20 R$ 
660,00 

R$ 13.200,00 

11 

Torre de Hanói - Desenvolve conhecimentos 
matemático como análise de possibilidades, 
potenciação e desafio. O objetivo do jogo é 
transferir a torre de um bastão para outro a fim 
e que ela fique igual a original, utilizando o 
menor número de movimentos, sendo que só é 
pertimido transferir 1 disco de cada vez e em 
momento algum, a peça maior deve ficar sobre 
a menor. Contém 7 discos e uma base com 3 
pinos. Em madeira de primeira qualidade. 

UM 100 R$ 21,40 R$ 2.140,00 

12 

Xadrez Escolar - O xadrez estimula o raciocício 
lógico, associação de ideias, integração, 
espírito de competição e concentração. O 
Xadrez Escolar é prático, possui tabuleiro 
articulável que que vira estojo de madeira. de 
primeira qualidade. Dimensões do tabuleiro 
aberto 26x25x4 cm. As peças são plásticas. O 
Rei mede 5,6 cm.  

UM 300 R$ 32,20 R$ 9.660,00 

13 
Calculadora comum com raiz quadrada - 8 
dígitos. Legibilidade: display grande, 2 Fontes 
de energia: bateria e solar, Auto-desliga 

UM 300 R$ 9,90 R$ 2.970,00 

14 

Ábaco Vertical Fechado 5 colunas com Braille - 
Trabalha noção de classe, ordem, contagem de 
quantidade até dezena de milhar e, também, 
de números decimais. Base confeccionada em 
MDF medidas 23x15x10,5 cm., composta de 5 
colunas e 50 peças coloridas. A base possui 
representação em Braille. 

UM 800 R$ 31,00 R$ 24.800,00 
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15 

Soroban - Estrutura plástica de polietileno, forro 
em tecido sintético flexível, esferas plásticas de 
polipropileno, eixos em aço e pés de borracha. 
Dimensões: 24,0 X 8,5 X 1,0 cm 

UM 20 R$ 84,51 R$ 1.690,20 

16 

Geoplano em madeira de primeira qualidade - 
Os conceitos de Geometria são construídos a 
partir da exploração de figuras: área, perímetro, 
diagonais, ângulos e outros com o uso de 
elásticos.  Tabuleiro confeccionado em MDF 
composto de 70 pinos. Medidas 420x300x15,5 
mm. 

UM 200 R$ 29,50 R$ 5.900,00 

17 

Geoplano em madeira de primeira qualidade - 
comcoordenadas cartesianas - Desenvolve o 
raciocínio lógico, cálculos, iniciação aos 
números inteiros, noção de ordem numérica, 
noção de quantidades, noção de espaço. Com 
utilização de elástico, é possível trabalhar 
figuras geométricas. Composto por tabuleiro 
em MDF medindo 30x30x06 cm e pinos 
plásticos para encaixe.  

UM 200 R$ 39,00 R$ 7.800,00 

18 

Tangran - Composto de 70 peças coloridas 
confeccionadas em MDF que formam 10 
tangrans de 16x16 cm cada. Embalagem caixa 
de madeira 18x18x5cm. Idade a partir de 6 
anos.  

UM 100 R$ 44,30 R$ 4.430,00 

19 

Discos de frações em madeira de primeira 
qualidade - Trabalha o sistema fracionário e 
divisão. Contém 55 peças coloridas formando 
10 discos de 100mm de 
diâmetro,acondicionadas em caixa de madeira, 
tipo estojo, medindo 136mm x 136mm x 85mm.  

UM 100 R$ 48,75 R$ 4.875,00 

20 
Compasso em madeira de primeira qualidade 
para quadro branco, 40 cm para uso do 
professor.  

UM 20 R$ 16,33 R$ 326,60 

21 
Compasso em madeira de primeira qualidade 
para quadro verde, 40 cm para uso do 
professor.  

UM 20 R$ 10,84 R$ 216,80 

22 Transferidor mdf madeira 180° para quadro 
fabricado para uso do professor UM 20 R$ 15,66 R$ 313,20 

23 Esquadro em mdf/madeira 45° para quadro 
fabricado para uso do professor UM 20 R$ 10,53 R$ 210,60 

24 Esquadro em mdf/madeira 60° para quadro 
fabricado para uso do professor UM 20 R$ 10,53 R$ 210,60 

25 

Pôsters medindo 900mm x 1200mm em lona 
com acabamento em tubete para pendurar (na 
sua menor dimensão) para apresentação 
interna, arte fornecida. 

UM 40 R$45,00 R$1800,00 

26 
Banners medindo 800mm x 5000mm em lona
com acabamento em ilhós para apresentação
externa, arte fornecida.. 

UM 20 R$235,00 R$4.700,00 

TOTAL R$ 115.805,00 

TABELA 3: Especificação dos materiais a serem adquiridos pela 20RJ para o Laboratório de educação 

Matemática 
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8- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

Ano/Mês 
2013 2014 2015 

Set Out Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Produção do 
Projeto                                                       

Elaboração dos 
objetivos do 

trabalho                                                       
Aprovação do 

Projeto                                                       
Aquisição do 

material                                                       
Divulgação do 

Projeto nas 
escolas da rede 

municipal 
                                                      

Lançamento de 
Edital e inscrição 

das escolas                                                       
Elaboração das 

Atividades                                                       
Revisão 

Bibliográfica                                                       
Encontros com 

os professores e 
Ops                                                       

Produção do 
Material impresso                                                        

Mostra 
Pedagógica                                                       
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9- EQUIPE DO PROJETO 
 

Coordenadora do Projeto 
Fernanda de Freitas Ribeiro – Gerente de Formação Continuada da SMECE 

 
Suplente da Coordenação do Projeto 
Cristina de Fátima da Silva Pedra 
 
Equipe Responsável pela Formação Continuada dos Professores 
Ana Mary Fonseca Barreto (IFF/PMCG) 
Cristina de Fátima da Silva Pedra (PMCG) 
Fernanda de Freitas Ribeiro (PMCG) 
Janaína Paes da Silva Gomes (PMCG) 
Márcia Valéria Azevedo de Almeida Ribeiro (IFF) 
Mônica Souto da Silva Dias (IFF) 
Mylane dos Santos Barreto (IFF/PMCG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernanda de Freitas Ribeiro 
 
Possui licenciatura em Ciências com especialização em Matemática pela Faculdade de 
Filosofia de Campos (2000) e é Pós-graduada em Educação Matemática pela Faculdade de 
Filosofia de Campos (2003). Atualmente é professora da disciplina “Construção do 
conhecimento matemático” no Instituto Superior de Ensino do CENSA (ISECENSA), 
professora de Matemática do Ensino Fundamental II no CENSA, Coordenadora de 
Matemática da SMECE, atuando também como Gerente de Formação Continuada da 

Janaína Paes da Silva Gomes 
 
Possui licenciatura em Ciências com especialização em Matemática pela Faculdade de 
Filosofia de Campos (1997) e é Pós-graduada em Educação Matemática pela Faculdade de 
Filosofia de Campos (2001). Atualmente é professora de Matemática do Ensino 
Fundamental II na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e Coordenadora de 
Matemática do Ensino Fundamental II da SMECE. 

Ana Mary Fonseca Barreto 
 
Possui licenciatura em Ciências com habilitação em Matemática pela Faculdade de Filosofia 
de Campos (1995) e é Pós-Graduada em Matemática Superior pela Universidade Severino 
Sombra (USS), Mestranda em Matemática pela UENF (PROFMAT). Professora de 
Matemática do curso de Licenciatura de Matemática do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Fluminense atuando como Diretora de Ensino da Pró-Reitoria de 
Ensino, Professora de Matemática do município de Campos dos Goytacazes atuando como 
Coordenadora de Área. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Geometria 
Euclidiana Plana, Construções Geométricas e Geometria Descritiva, Fundamentos de 
Matemática, Geometria Analítica, Cálculo e Matemática Aplicada. 
de Formação Continuada da SMECE. 
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Cristina de Fátima da Silva Pedra 
Possui licenciatura em Ciências com especialização em Matemática pela Faculdade de 
Filosofia de Campos (1986) e é Pós-graduada em Educação Matemática pela 
Faculdade de Filosofia de Campos (1991) e Pós-graduada em Educação – Currículo e 
Prática Educativa pela PUC/RJ (2000). Atualmente é professora de Matemática do 
Ensino Fundamental II no CENSA e no C.E. João Pessoa, atuando também como 
Coordenadora de Matemática da SMECE.  

Mônica Souto da Silva Dias 
Possui graduação em Licenciatura em Ciências - habilitação Matemática pela Faculdade de 
Filosofia de Campos (1985), mestrado em Educação Matemática pela Universidade Santa 
Úrsula (1998) e doutorado em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (2009). Atualmente é professora do Instituto Federal de Educação,Ciência, e 
Tecnologia Fluminense, Campus Campos-Centro, onde leciona no curso de Licenciatura em 
Matemática e do qual é coordenadora desde novembro de 2012, e no Bacharelado em 
Arquitetura e Urbanismo, além de orientar trabalhos de conclusão de curso. Possui 
experiência na área de Educação Matemática, com ênfase em Demonstração e 
Argumentação, Ensino a Aprendizagem de Geometria 

Márcia Valéria Azevedo de Almeida Ribeiro 
Possui graduação em Ciências Habilitação em Matemática pela Faculdade de Filosofia de 
Campos (1984) e mestrado em Educação Matemática pela Universidade Santa Úrsula 
(1998). Atualmente é professora titular da Universidade Cândido Mendes, professora do 
Colégio Estadual Julião Nogueira, , professora do ISECENSA, professora do IIFluminense - 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e Coordenadora Adjunta do Curso de 
Licenciatura em Matemática do IFFluminense campus Campos Centro. Participou da 
Comissão para a elaboração do currículo do Curso de Licenciatura em Mátemática na Área 
de Ciências Naturais Matemática e suas Tecnologias do IIFluminense - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia. Atualmente coordena no IFF um projeto de extensão 
vinculado ao NAPNEE (Núcleo de apoio a pessoas com necessidades educacionais 
especiais) intitulado &quot;Produção e aplicação de materiais didáticos para alunos com 
deficiência visual na área de Matemática &quot;. Membro do Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) do Curso de Licenciatura em Matemática do IFFluminense campus Campos Centro, 
para preparação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Mylane dos Santos Barreto 
 
Possui graduação em Licenciatura em Matemática pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Campos (2005), especialização em Educação Matemática pela Faculdade 
de Filosofia de Campos (2006) e mestrado em Matemática pela Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2013). Atualmente é professora do curso de Licenciatura 
em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, 
campus Campos-Centro, dos cursos de Engenharia da Universidade Candido Mendes e da 
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. 
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PLANO DE TRABALHO 
 

Título do Projeto: FÁBRICA DE MATEMÁTICA 
Tipo de acordo firmado (Convênio, Parceria, etc.): CONVÊNIO 

Diretoria de Ensino/Pesquisa/Extensão do IF Fluminense ao qual o projeto está vinculado: 
DIRETORIA DOS CURSOS SUPERIORES DE LICENCIATURA 

Órgão Público da Educação Básica: SMECE – Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 

Período de Execução (mês/ano) : ago/2014 a nov/ 
2015                  Início: Ago/2014 Término: Nov/2015 

Resumo do projeto: 
A Fábrica de Matemática propõe desenvolver, em conjunto com os professores da rede municipal de 
Campos dos Goytacazes, coordenadores de Matemática da SMECE, Licenciandos de Matemática e 
professores de Matemática do IFFluminense, atividades e procedimentos pedagógicos que 
reconheçam, explorem e construam os materiais didáticos manipuláveis. A Fábrica dará condição ao 
professor de reproduzir em sala de aula as atividades propostas,possibilitando a construção do 
conhecimento matemático a partir da manipulação e construção de materiais concretos. 

Palavras - chave (03 a 05 palavras): materiais didáticos, ensino-aprendizagem, Matemática. 

Público - Alvo: Professores do 2.º ao 9.º ano do Ensino Fundamental e Orientadores Pedagógicos da 
prefeitura municipal de Campos dos Goytacazes 
Objetivogeral:Promover a construção e a ressignificação de materiais didáticos para o ensino-
aprendizagem da Matemática, a fim de proporcionar uma prática docente eficaz na compreensão 
dos conteúdos e dos conceitos matemáticos por meio da investigação e construção de um conjunto 
de atividades diversas tendo o cuidado de que a manipulação dos materiais concretos não se limite 
a uma simples atividade lúdica.  
Objetivosespecíficos: 

 Viabilizar grupos de estudo para reflexão sobre o ensino e aprendizagem da Matemática e 
para o desenvolvimento de atividades interativas com materiais didáticos; 
  Investigar e confeccionar jogos e materiais relacionados a conteúdos e a conceitos 
matemáticos; 
  Contribuir para que os educadores tornem-se autônomos na elaboração de seu próprio 
material didático - adequado a cada conteúdo e condição de ensino; 
  Divulgar e trocar experiências de materiais, atividades e conhecimentos diversos; 
  Elaborar um material impresso, conjunto de procedimentos pedagógicos, que será 
distribuído nas unidades escolares, para servir de apoio ao trabalho dos docentes quanto ao 
uso de materiais e jogos matemáticos em sala de aula. 

Metodologia:  Encontros para elaboração de atividades pedagógicas que contemplem variados temas 
matemáticos promovendo reconhecimento, análise, construção e ressignificação de 
materiais didáticos, tais como o Geoplano, Escala de Cuisenaire, Material Dourado, Cartões 
Coloridos, entre outros. 
  Habilitar os professores a trabalharem com os diversos materiais e instrumentos disponíveis 
no Laboratório de educação Matemática. 

  Elaborar um material impresso com as atividades desenvolvidas e os procedimentos 
pedagógicos para o uso dos materiais em sala de aula, identificando o conteúdo, público 
alvo, as aulas previstas, competências, habilidades a serem desenvolvidas, bem como o 
roteiro de aula. 
 

 Mostra Pedagógica dos trabalhos desenvolvidos e materiais elaborados no Laboratório de 
Educação Matemática. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                            
Ano/Mês 

2013 2014 2015 

Set Out Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Produção do Projeto 
                                                      

Elaboração dos 
objetivos do 

trabalho                                                       
Aprovação do 

Projeto                                                       
Aquisição do 

material                                                       
Divulgação do 

Projeto nas escolas 
da rede municipal 

                                                      
Lançamento de 

Edital e inscrição 
das escolas                                                       
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CRONOGRAMA DE DESPESAS DOS PROJETO 

 
Descrição da despesa 

Indicador Físico Duração Beneficiários Custo (R$) 

Unidade Quant. Início Término Tipo Quant. Unitário Total 

 Material Dourado UM 100 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 63,50  6.350,00  

 Escala Cuisenaire UM 100 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 52,70  5.270,00  

 Geolig UM 20 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 70,00  1.400,00  

 Tesoura escolar UM 800 Ago/2014 Nov/2014  ALUNOS 7000 2,30  1.840,00  

 Régua 30 cm UM 800 Ago/2014 Nov/2014 ALUNOS  7000 1,40  1.120,00  

Transferidor UM 800 Ago/2014 Nov/2014  ALUNOS 7000 0,40 320,00 

Par de esquadros UM 800 Ago/2014 Nov/2014 ALUNOS 7000 6,65 5.320,00 

Compasso UM 800 Ago/2014 Nov/2014 ALUNOS 7000 9,18 7.344,00 

 Sólidos Geométricos CONJ 20 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 660,00  13.200,00  

 Torre de Hanói UM 100 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 21,40  2.140,00  

Xadrez Escolar UM 300 Ago/2014 Nov/2014 ALUNOS 7000 32,20 9.660,00 

Calculadora UM 300 Ago/2014 Nov/2014 ALUNOS 7000 9,90 2.970,00 

Ábaco Vertical UM 800 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 31,00 24.800,00 

Soroban UM 20 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 84,51 1.690,20 

Geoplano UM 200 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 29,50 5.900,00 

Geoplano com coorden UM 200 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 39,00 7.800,00 

Tangran UM 100 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 44,30 4.430,00 

Discos de Frações UM 100 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 48,75 4.875,00 

Compasso quadro branc UM 20 Ago/2014 Nov/2014  PROFES 237 16,33 326,60 

Compasso quadro verde UM 20 Ago/2014 Nov/2014  PROFES 237 10,84 216,80 

Transferidor madeira UM 20 Ago/2014 Nov/2014  PROFES 237 15,66 313,20 

Esquadro 45 madeira UM 20 Ago/2014 Nov/2014  PROFES 237 10,53 210,60 

Esquadro 60 madeira UM 20 Ago/2014 Nov/2014  PROFES 237 10,53 210,60 

Poster UM 40 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 45,00 800,00 

Banner UM 20 Ago/2014 Nov/2014  ESCOLA 20 235,00 4.700,00 

Valor Total 115.085,00 
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ANEXO III 
 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

DE ENSINO PELA AÇÃO 20RJ 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

 O presente manual com as Orientações Gerais para Execução de Projetos de 

Ensino pela Ação 20RJ tem como objetivo garantir o acesso à informação pública de 

forma rápida e segura, proporcionando transparência nas ações do Instituto Federal 

Fluminense (IF Fluminense), buscando a boa gerência da execução orçamentária e 

financeira, evitando o desperdício de recursos públicos. 

 Neste sentido, é importante e fundamental o planejamento da Gestão 

Orçamentária da Ação 20RJ, visando orientar e dividir a responsabilidade da Pró-

Reitoria de Ensino com as Pró-Reitorias de Extensão e Pesquisa bem como as 

Diretorias de Ensino, no âmbito do desenvolvimento de projetos em parcerias com as 

Secretarias de Municipais de Educação e Secretaria de Estado de Educação. 

 A execução financeira deste Plano é de responsabilidade da Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento e dos Diretores Administrativos de todos os campi, 

cabendo às Pró-Reitorias de Ensino, de Pesquisa e de Extensão o acompanhamento e 

avaliação, que deverá construir relatórios específicos ao longo do exercício. 

Esta metodologia de Planejamento e Gestão do Orçamento previsto para Ação 

20RJ oportunizará a participação de todos os gestores de modo a proporcionar a 

corresponsabilidade na execução do orçamento e no desenvolvimento das atividades, 

além de tornar transparente todas as execuções dos projetos de ensino pela 20RJ. 
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2. SOBRE A AÇÃO 20RJ 
 
A Ação 20RJ permite o pagamento de rubricas de CUSTEIO às ações de Apoio à 

Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, 

Funcionários e Gestores da Educação Básica. 

A finalidade da Ação 20RJ é fomentar a oferta de capacitação e formação inicial 

e continuada, a distância, semipresencial e presencial, de professores, profissionais, 

funcionários e gestores da educação básica, inclusive na implementação da política de 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva, bem como contribuir para o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados para a melhoria da formação. 

Incentivo e promoção da formação inicial e continuada de professores, 

profissionais, funcionários e gestores, desenvolvimento de capacitações, estudos, 

projetos, avaliações, implementação de políticas e programas demandados pela 

Educação Básica, por meio de apoio técnico, pedagógico e financeiro, inclusive ao 

Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB considerando o currículo da educação 

básica e programas específicos para a população indígena, do campo e quilombola, a 

formação para a docência intercultural, o ensino da história e cultura indígena, afro-

brasileira, africana, o atendimento educacional especializado, a educação de jovens e 

adultos, educação em direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental, as relações 

etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente. 

A implementação se dará de forma direta e por meio de convênios, parcerias, 

adesões, descentralizações de créditos, podendo incluir a participação de outras 

Instituições de Ensino Superior e outras entidades governamentais e/ou não-

governamentais nacionais e/ou internacionais. 

Os Projetos de Ensino pela Ação 20RJ estarão vinculados ao Convênio firmado 

pelo IF Fluminense com as Secretarias Municipais de Educação e Secretaria de Estado 

de Educação dos municípios de abrangência desta Instituição (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa de abrangência do IF Fluminense 

 
Fonte: IF Fluminense 

 

Fica sob responsabilidade das Diretorias de Ensino fomentar junto às Secretarias 

Municipais de Educação e Secretaria de Estado de Educação em conformidade com a 

distribuição a seguir e o mapa constante da Figura 2: 

 

1. Campus Bom Jesus do Itabapoana 

Secretarias de Educação dos municípios: 

 Bom Jesus do Itabapoana; 

 Cambuci; 

 Italva; 

 Porciúncula; 

 Varre-Sai; 

 Natividade. 

Secretaria de Estado de Educação: 

 Regional Pedagógica Noroeste Fluminense com sede em Itaperuna. 

 

2. Campus Cabo Frio 

Secretarias de Educação dos municípios: 

 Cabo Frio; 
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 Araruama; 

 Armação dos Búzios; 

 Arraial do Cabo; 

 Iguaba Grande; 

 Maricá; 

 São Pedro da Aldeia; 

 Saquarema. 

Secretaria de Estado de Educação: 

 Regional Pedagógica Baixadas Litorâneas com sede em Niterói. 

 

3. Campus Campos-Centro  

Secretarias de Educação dos municípios: 

 Campos dos Goytacazes; 

 São Fidélis; 

 Cardoso Moreira. 

 

Secretaria de Estado de Educação: 

 Regional Pedagógica Norte Fluminense com sede em Campos dos Goytacazes. 

 

4. Campus Campos-Guarús 

Secretarias de Educação dos municípios: 

 Campos dos Goytacazes; 

 São Francisco do Itabapoana; 

 São João da Barra. 

 

Secretaria de Estado de Educação: 

 Regional Pedagógica Norte Fluminense com sede em Campos dos Goytacazes. 

 

5. Campus Itaperuna 

Secretarias de Educação dos municípios: 

 itaperuna; 

 Laje do Muriaé; 

 Miracema; 

 São José de Ubá; 
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 Aperibé; 

 Itaocara; 

 Santo Antônio de Pádua. 

 

Secretaria de Estado de Educação: 

 Regional Pedagógica Noroeste Fluminense com sede em Itaperuna. 

 

6. Campus Macaé 

Secretarias de Educação dos municípios: 

 Macaé; 

 Rio das Ostras; 

 Casimiro de Abreu; 

 Silva Jardim; 

 Rio Bonito. 

Secretaria de Estado de Educação: 

 Regional Pedagógica Norte Fluminense com sede em Campos dos Goytacazes; 

 Regional Pedagógica Serrana II com sede em Nova Friburgo. 

 

7. Campus Quissamã 

Secretarias de Educação dos municípios: 

 Quissamã; 

 Carapebus; 

 Conceição de Macabu. 

 

Secretaria de Estado de Educação: 

 Regional Pedagógica Norte Fluminense com sede em Campos dos Goytacazes; 
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Figura 2: Mapa Físico do estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: mapasblog.blogspot.com 

 
 

3. DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

O Plano de Gestão Orçamentária do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Fluminense prevê a aplicação de R$516.000,00 (Quinhentos e dezesseis 

mil reais) disponibilizados, na Lei Orçamentária Anual, por meio de complementação 

orçamentária da SETEC/MEC na ação 20RJ. 

Este recurso pode ser usado para custear despesas que possam ser 

enquadradas nas seguintes naturezas de despesas: 33.90.18 (auxílio financeiro a 

estudantes), 33.90.14 (diária civil), 33.90.30 (material de consumo) e 33.90.39 

(prestação de serviços a pessoa jurídica). A distribuição dos recursos desta ação foi 

definida pela SETEC e encaminhada para o IF Fluminense por meio de oficio, podendo 

ser observada na figura  03.  

http://mapasblog.blogspot.com/2011/11/mapas-do-estado-do-rio-de-janeiro.html
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Figura 03 – Distribuição da ação 20RJ por Natureza de Despesa 

 

1. Natureza de Despesa Auxílio Financeiro ao Estudante (33.90.18) 

O presente elemento de despesa representa ajuda financeira a estudante para 

financiamento de estudo e pesquisa de natureza científica. O estudante deverá estar 

devidamente matriculado em uma instituição de ensino da rede pública de ensino 

(federal, estadual ou municipal) do estado do Rio de Janeiro. 

 

33390.18.01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS                       

33390.18.02 BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR                   

33390.18.04 AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS   

 

2. Natureza de Despesa Diária Civil (33.90.14) 

O presente elemento se refere a despesas com alimentação, hospedagem e 

locomoção urbana de servidor público federal que se deslocar de sua sede a serviço. 

Não é permitido o pagamento de diárias para o deslocamento para cidades limítrofes. 

  

33390.14.14 DIARIAS NO PAÍS  

33390.14.16 DIARIAS NO EXTERIOR 
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3. Natureza de Despesa Material de Consumo (33.90.30) 

O presente elemento se refere a despesas com alimentos, material de 

expediente, material de manutenção, reposição e aplicação e outros materiais de uso 

não duradouro. 

 

33390.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS                           

33390.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO                           

33390.30.08 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                    

33390.30.11 MATERIAL QUIMICO                                 

33390.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                   

33390.30.15 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS            

33390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          

33390.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              

33390.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM        

33390.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO     

33390.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                 

33390.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                  

33390.30.29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO                 

33390.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES                      

33390.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS            

33390.30.33 MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL                 

33390.30.35 MATERIAL LABORATORIAL                           

33390.30.40 MATERIAL BIOLOGICO                              

33390.30.41 MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA               

33390.30.42 FERRAMENTAS                                     

33390.30.43 MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL           

33390.30.45 MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO       

33390.30.46 MATERIAL BIBLIOGRAFICO                          

33390.30.47 AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE                  

33390.30.49 BILHETES DE PASSAGEM                            

33390.30.50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                 

33390.30.53 MATERIAL METEOROLOGICO                          

33390.30.84 INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM   

33390.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO          

 



9 
 

4. Natureza de Despesa Prestação Serviços Pessoa Jurídica (33.90.39) 

O presente elemento de despesa representa a prestação de serviço por pessoas 

jurídicas, para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais, fornecimento de 

energia elétrica, água, gás e outros congêneres.  

 

33390.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES          

33390.39.03 COMISSOES E CORRETAGENS                        

33390.39.04 DIREITOS AUTORAIS                              

33390.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                

33390.39.07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS               

33390.39.08 MANUTENCAO DE SOFTWARE                         

33390.39.11 LOCACAO DE SOFTWARES                           

33390.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             

33390.39.16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             

33390.39.17 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      

33390.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS             

33390.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         

33390.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                     

33390.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                

33390.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                

33390.39.49 PRODUCOES JORNALISTICAS                         

33390.39.51 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS    

33390.39.52 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL           

33390.39.53 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                  

33390.39.57 SERVICOS DE PROC. DE DADOS                       

33390.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     

33390.39.59 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                  

33390.39.62 SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL                  

33390.39.63 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                   

33390.39.65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                      

33390.39.70 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS     

33390.39.71 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM    

33390.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES                       

33390.39.76 CLASSIFICACAO DE PRODUTOS                      

33390.39.77 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA                
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33390.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO                          

33390.39.79 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL   

33390.39.80 HOSPEDAGENS                                    

33390.39.82 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL                 

33390.39.83 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS  

33390.39.84 INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM  

33390.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  

33390.39.94 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO.           

33390.39.95 MANUT.CONS.EQUIP. DE  PROCESSAMENTO DE DADOS   

33390.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO  

33390.39.97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                                                                      

 
 
 

4. SOBRE OS PROJETOS DE ENSINO PELA AÇÃO 20RJ  
 

Os Projetos de Ensino pela Ação 20RJ deverão atender as finalidades e 

objetivos descritos no Item 2 deste Manual de Orientações levando em consideração, 

de forma criteriosa, as orientações sobre pagamentos descritas no Item 3. 

Os referidos Projetos de Ensino deverão conter uma estrutura básica que poderá 

servir como guia para elaboração e os processos de aquisição deverão seguir as 

regulamentações do Instituto Federal Fluminense. 

 

ESTRUTURA BÁSICA 

 
1. Folha de apresentação 

 Deverá conter: 

 Nome do projeto; 
 Instituições envolvidas e suas logomarcas; 

 Diretoria de Ensino/Pesquisa/Extensão do IF Fluminense ao qual o projeto está 
vinculado; 

 Equipe responsável; 

 Local e data. 
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2. Proponente 

 Descrever a instituição responsável pelo projeto; 

 Fornecer os dados técnicos da mesma, tais como: nome, endereço completo, dados 
jurídicos (CNPJ, Inscrição Estadual, Municipal); 

 Indicar as parcerias envolvidas com o projeto (reais e não as prováveis); se 
existirem, colocar os dados das respectivas organizações parceiras. 

 

3. Introdução 

 Deverá dar uma ideia sucinta do conjunto do projeto (de onde surgiu a ideia, quais 
as intenções do trabalho, como foi organizado ...); 

 Textos com uma ou duas páginas; 

 Assegurar que seja uma espécie de “cartão de apresentação”; 
 Assegurar que o projeto parta de uma realidade e necessidade comprovada; 

 Deverá suscitar interesse para que o leitor (consultor) analise o restante do projeto.  
 

4. Justificativas 

 O projeto deve estar baseado em uma justificativa absolutamente coerente, não 
devendo haver dúvida do por quê do projeto, o fim a que se destina, devendo 
convencer da necessidade e relevância dos objetivos propostos; 

 Deixar clara a sua contribuição; 
 Uma análise objetiva do contexto geral e específico poderá ser útil nesta 

fundamentação. 
 

5. Objetivos 

5.1. Geral 

 O objetivo deve ser claro, coerente e sucinto para dizer o que o projeto quer; 

 Deve refletir a razão de ser do projeto, podendo ser abrangente; 

 Deve estar ajustado às finalidades descritas pela Ação 20RJ. 
 

5.2. Específicos 

 Os objetivos específicos devem estar bem relacionados com o título, com o contexto 
do projeto e com o objetivo geral, mantendo o foco; 

 Redigir de forma clara o que se quer atingir, indicando os benefícios desejados para 
o público e área envolvida. 
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6. Público-alvo 

 Delimitar o público envolvido e descrever os beneficiários diretos e indiretos, 
indicando-os também quantitativamente (grupo, pessoas, etc.); 

 Essa descrição deve ser realista e coerente com a proposta e estratégia do projeto. 
 

7. Metodologia 

 Definir uma proposta metodológica a ser utilizada pelo projeto, descrevendo: 

 Como o projeto será desenvolvido; 
 Qual a dinâmica de implementação; 

 Como ele será operacionalizado; 

 Quais os instrumentos de execução; 

 Qual a forma de condução; 
 Utilizar uma metodologia adequada ao público beneficiário, à instituição proponente 

e às instituições apoiadoras; 
 

8. Orçamento físico e financeiro 

 Detalhar os custos e gastos do projeto, mantendo coerência com todas as etapas, 
com maior ou menor detalhamento, segundo as exigências do agente financiador; 

 Fazer o orçamento com valores realistas, segundo sua realidade operacional, sem 
superestimar nem subestimar, segundo pesquisa de mercado; 

 Especificar as necessidades materiais e de recursos humanos; 

 Organizar as planilhas de custos e apresentar a memória de cálculo, se solicitado 
pelo agente financiador; 

 Conhecer os itens financiáveis. 
 
OBS.: Quanto à viabilidade política, técnica e financeira do projeto, deverá estar 
assegurado: 
 

 Os objetivos da Ação 20RJ; 

 Os aspectos legais vigentes; 

 Quem vai dar o suporte técnico; 
 Quanto vai custar tal suporte. 

 As atividades que dependerão das naturezas de despesa da Ação 20RJ, bem 
como das atividades que dependerão de outro agente financiador. 

 

9. Cronograma de execução 

 Descrever o período de execução, por fases e ações, especificando o responsável; 
 Ajustar o cronograma observando características regionais, para não ter imprevistos; 
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 Definir o calendário sempre com uma margem de segurança, respeitando a 
capacidade física, organizacional e financeira da organização; 

 Desenvolver um quadro sintético e de fácil visualização para facilitar a compreensão 
das etapas do projeto. 

 

10. Equipe do projeto 

 Descrever, objetivamente, a equipe que elaborou o projeto e a equipe que deverá 
acompanhar o processo: equipe técnica, operacional e de apoio disponível; 

 Inserir um currículo resumido de cada profissional envolvido (obrigatório nos casos 
onde o profissional esteja recebendo recursos da Ação 20RJ - será importante para 
dar fundamentação técnica e segurança à Pró-Reitoria de Administração e 
Planejamento responsável pela execução financeira). Pode-se utilizar o currículo da 
base Lattes na forma resumida - modelo exigido em instituições como Capes e 
CNPq; 

 Indicar o coordenador ou responsável pelo projeto, sendo importante a indicação de 
um suplente para a coordenação – indicar quem assume se o 
coordenador/responsável sair; 

 Prever todos os recursos humanos, técnicos, materiais e físicos necessários à 
execução. 

 
11. Resumo do projeto 

 Elaborar uma síntese do projeto buscando dar uma ideia geral do mesmo ao leitor, 
antes de uma leitura mais detalhada conforme modelo. 
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RESUMO DO PROJETO 

 
Título do Projeto: 

Tipo de acordo firmado (Convênio, Parceria, etc.): 

Diretoria de Ensino/Pesquisa/Extensão do IF Fluminense ao qual o projeto está vinculado: 

Órgão Público da Educação Básica: 

Período de Execução (mês/ano)                         Início: Término: 

Resumo do projeto: 

Palavras - chave (03 a 05 palavras): 

Objetivogeral: 

Objetivosespecíficos: 

Metodologia: 

 
CRONOGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 ATIVIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 
CRONOGRAMA DE DESPESAS DOS PROJETO 

 
Descrição da despesa 

Indicador Físico Duração Beneficiários Custo 

Unidade Quant. Início Término Tipo Quant. Unitário Total 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Valor Total   
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ANEXO IV 
 

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
 
 
 



Nome: Matrícula:

E-mail: Telefone:

Escolaridade Ensino Regular Quantidade de alunos
2.º ano

3.º ano

4.º ano

5.º ano

6.º ano

7.º ano

8.º ano

9.º ano

Escolaridade EJA Quantidade de alunos
II FASE

III FASE

IV FASE

V FASE

VI FASE

VII FASE

VIII FASE

IX FASE

Título do Projeto: Fábrica de Matemática

Diretor-Geral da U.E.:

Responsável pelo projeto na U.E.:

Vínculo Institucional:

Professores envolvidos
Relacionar o nome de todos os Professores e Orientadores Pedagógicos (OPs) envolvidos no projeto.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
CONVÊNIO N.º XXX/2014

ANEXO IV

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Unidade Escolar (U.E.):

Alunos envolvidos
Relacionar o quantitativo de alunos envolvidos na execução do projeto, bem como o ano de escolaridade dos 

mesmos.



Cronograma de Execução

Descrição dos resultados obtidos

Detalhamento das atividades desenvolvidas durante a execução do Projeto.

 Apresentar dados estatísticos de acompanhamento e avaliação dos alunos referente ao componente curricular 

Matemática.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE

CONVÊNIO N.º XXX/2014

ANEXO IV

Estratégia de Execução do projeto
Estratégia de Execução é o detalhamento das etapas de trabalho. Enumere e descreva as ações desenvolvidas para 


