INSTRUÇÕES DE ACESSO AO PENSE MATEMÁTICA

O Pense Matemática é um moderno programa que concentra uma série de recursos pedagógicos em um ambiente
online com atividades multimídia que se somam para instigar a curiosidade e multiplicar os saberes dos alunos.
Elaboramos nesse material um passo a passo que poderá auxiliar no acesso aos conteúdos do site.
Passo-a-passo:



Para acessar a plataforma Pense Matemática, acesse o site: http://www.pensematematica.com/
Informe o login e a senha do aluno (dados encaminhados por meio de comunicado impresso enviado
em março)

As principais áreas utilizadas pelos alunos são “Dinâmicas”, “Academia” e “Arena”, que serão apresentadas a
seguir.

Dinâmicas



O acesso às dinâmicas mais recentes do mês pode ser feito pela página inicial do portal (home).
Para visualizar as dinâmicas dos meses anteriores ou as dinâmicas seguintes, basta clicar nas setas à
esquerda ou direita, respectivamente. Para visualizar as demais dinâmicas, clicar em “ver todas”.



Clicando no menu superior à esquerda, também há a opção de encaminhamento para área das dinâmicas.




As dinâmicas são organizadas em lista de acordo com os meses em que foram/serão realizadas.
Utilize o filtro para a busca de:
o categorias - Matemática da Matemática, da Natureza, da Cultura e das Artes, do Trabalho, dos Lugares
e Construções e das Tecnologias
o status - concluídas e não concluídas
o tipos de materiais - Coding, Geogebra, LEGO Mais Matemática, LEGO Trem da Matemática, Máquina
de Problemas, Projetos e Vídeos



Ao acessar determinada dinâmica, é disponibilizado um roteiro de atividades sobre uma temática específica,
que poderá envolver a resolução de um problema ou uma construção coletiva.



Podem haver ainda, fichas de atividades para serem completadas na aula ou em casa, formulários para envio
de arquivos e espaço para discussão com os colegas da turma.



No Portfólio, são disponibilizadas fotos das turmas durante a realização da atividade.

Academia


A Academia dispõe de um conjunto de questões curriculares que permitem avaliações do desempenho de
cada aluno e a identificação dos pontos de dificuldade.



O acesso pode ser realizado pela página inicial da plataforma abaixo da área “Dinâmicas”.



No menu superior à esquerda também há a opção de acesso.



No box “atividades da semana”, são apresentadas:
o atividades fechadas que já foram concluídas (azul clara com visto verde)
o atividades fechadas (azul claro com símbolo de cadeado)
o atividade da semana (amarelo)
o atividades abertas, mas que já passou a data de entrega (azul escuro)






O conjunto de questões é cobrado de acordo com conteúdo ministrado em sala e poderá ser apresentado de
modo adaptativo – o sistema identifica as respostas erradas dadas pelos alunos e apresenta novas questões
relacionadas a cada tipo de erro, com nível de dificuldade menor, que possam contribuir para a compreensão
dos conceitos por parte do aluno.
Vale ressaltar a importância da realização das atividades da Academia agendadas semanalmente como dever
de casa!
Para acessar a atividade a ser realizada, basta clicar no quadro com o número relativo a mesma que será
redirecionado para página com o exercício/jogo.

Arena



A Arena é a área na qual é possível estimular os alunos a participarem de clubes e competições, além de
continuar desenvolvendo habilidades e a interpretação de dados da realidade.
O acesso pode ser realizado pela página inicial da plataforma abaixo da área “Academia”.



No menu superior à esquerda também há a opção de acesso.




Nesta área, é oferecido acesso a atividades como quizzes, desafios de lógica e jogos.
As atividades são de realização facultativa e complementar as propostas ministradas na disciplina.

