
Todo mundo
é capaz
de aprender
matemática

EXPLORE

PRATIQUE

QUESTIONE

QUESTIONE
Por que tantas pessoas não se sentem
capazes de aprender matemática
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EXPLORE
A matemática na vida

“não sou inteligente
o suficiente”

“é dificil!”

“é só pra
quem

consegue
pensar
rápido”

“existem pessoas
de humanas e de exatas”

nas form
as da natureza 

   
   

no
s 

m
ov

im
en

tos da dança 

                   nas tranças do cabelo
,   

no
 s

eu
 c

af
é 

co
m leite

A
 M

A
TE

M
ÁT

IC
A E

STÁ EM TUDO

É a matemática
que te ajuda a decidir
se é melhor levar
guarda-chuva, óculos
de sol ou os dois
ao sair de casa!

OS PRINCÍPIOS DE

MENTALIDADES
MATEMÁTICAS
TE AJUDAM A COMEÇAR

Erros são valiosos

Perguntas são muito importantes

A matemática é uma ciência criativa

Todo mundo pode aprender em altos níveis

Profundidade é mais importante que velocidade

Matemática é uma ciência de conexões e comunicação

A aula de matemática é para aprender, não para desempenhar

É preciso desenvolver uma nova mentalidade matemátic

a

PRATIQUE
Uma matemática aberta, visual e criativa

Atividade: Números Visuais

Em 10 dias do Curso de Férias
Mentalidades Matemáticas,

alunos de escola em SP
evoluíram o equivalente

a 1,3 ano de escolaridade
em matemática.

É POSSÍVEL!

DESCUBRA PADRÕES AS RESPOSTAS SÃO MÚLTIPLAS

AGORA É COM VOCÊ.
FAÇA ESSAS ATIVIDADES
COM SUA FAMÍLIA,
AMIGOS E ALUNOS.

TODOS SOMOS
SERES MATEMÁTICOS

Assista ao vídeo
e veja o que acontece quando 
os alunos se sentem seguros
para explicar seu raciocínio

Baixe a folha
de atividade
e pratique com 
seus alunos

Atividade: Conversa de Pontos

PENSE VISUALMENTE:
DESCUBRA QUANTOS PONTOS TÊM SEM CONTÁ-LOS

AS RESPOSTAS SÃO MÚLTIPLAS

Assista ao vídeo
e veja como essa atividade 
foi usada durante uma
formação de professores

Conheça o programa
Mentalidades Matemáticas
mentalidadesmatematicas.org.br

Leve as atividades do
Youcubed para suas aulas
youcubed.org/pt-br

QUER SABER COMO PRATICAR ESSA

MENTALIDADE MATEMÁTICA?

faça
perguntas

crie
estratégias desenhe

representações
visuais
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Por que
apenas 5%
dos alunos
chegam ao final
do ensino médio
com aprendizado
adequado em
matemática3

Por que
7 em cada 10
estudantes
brasileiros de
15 anos 
não sabem
fazer contas
básicas2

Por que
o Brasil é
o 3º país em
que os alunos
mais relatam 
sentir ansiedade
em relação
à matematica1

Por que
o Brasil ocupa
o 70º lugar
na lista de 78
países que
constam na
avaliação de
matemática
do Pisa2

Baixe a folha
de atividade
e pratique com 
seus alunos

PENSE MATEMATICAMENTE

argumente

!


