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Resumo  

Os Materiais Curriculares Educativos Online (MCEO), produzidos pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisas das Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação Matemática 

(GEPETICEM), podem constituir estratégias formativas e, dessa forma, contribuir para formação 

continuada de professores. Tratou-se de um estudo que utilizou a abordagem de pesquisa-formação, 

tendo os MCEO como materiais integrantes de um conjunto de atividades formativas em um curso 

de extensão intitulado “Materiais Educativos para aprender Matemática Online”, com um grupo de 

professores de matemática da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) 

para conhecer e analisar tais atividades. A constituição do projeto-formação teve o uso e a análise 

de MCEO do Gepeticem como fio condutor em todas as suas atividades. A participação dos 

professores foi voluntária e o curso de extensão teve encontros presenciais no CIEP 111 Gelson 

Freitas, situado no município de Mesquita (RJ), articulados com encontros virtuais em um grupo no 

Facebook. Nos encontros presenciais os dados foram coletados mediante gravação em vídeo e 

diário de campo da pesquisadora e, nos online, pela análise de postagens de comentários e da 

produção das atividades nos encontros no Facebook. O objetivo deste estudo foi capturar e 

compreender os indícios de aprendizagem no acesso e no uso dos MCE pelos professores quando 

implementam em sala de aula e analisam este material. A partir da análise dos dados, identificamos 

três indícios de aprendizagens, sendo uma delas a aprendizagem da atividade exploratória e 

investigativa recomendada pelo MCEO. Os resultados mostram que a dinâmica formativa (online e 

presencial) pode se constituir como uma possibilidade de desenvolvimento profissional de 

professores da educação básica, tendo como foco o MCEO. 
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