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Unificação dos campos no
Parque das Baleias:

mais R$1,57 bilhão para o ES

> P3 e 4

Enivaldo
dos Anjos
fala sobre
trabalho
e política

MUDANÇA
Cooabriel tem
novo presidente
Luiz Carlos Bastianello já ocupou na Cooperativa

a posição de vice-presidente e conselheiro > P5

EDUARDO PEREIRA

A expectativa é que o repasse da Participação Especial – que é pago a cada trimestre – também subirá dos atuais R$ 230 milhões para

aproximadamente R$ 440 milhões, contando as variáveis atuais do mercado, como produção, preço do dólar e do barril de petróleo.

EDUCAÇÃO
INOVAR
PARA 
ENSINAR
MATEMÁTICA

> P6

> P5
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Criatividade no ensino da matemática desperta
interesse dos estudantes

Para tornar mais natural e 
prazeroso o estudo de 
algumas matérias, é 
necessário usar de 
criatividade para 
despertar o interesse dos 
estudantes.
E como criatividade e 
dedicação no ensino é um 
dos diferenciais da Escola 
Coopesg de São Gabriel da 
Palha, seus alunos de 4º e 
5º anos do ensino 
fundamental, estão 
participando do 
desenvolvimento do 
projeto “Mochila 
Matemática”. A ideia é 
aprofundar os 
conhecimentos 

matemáticos de forma 
mais lúdica, bem como 
estimular a leitura.
A professora Marcela 
Martinelli Rosa, é quem 
elaborou e está 
coordenando o projeto. 
Para ela fica mais fácil 
para o aluno o 
aprendizado quando se 
torna atrativo e diferente. 
“O estudo da matemática 
de maneira mais natural e 
prazerosa nos leva a 
evoluir como cidadãos e 
conseguimos 
compreender melhor tudo 
o que acontece ao nosso 
redor, ampliando assim a 
nossa visão de mundo. 

Vamos todos cooperar 
para que a aprendizagem 
seja significativa”, disse.

Como funciona

Os alunos começam 
fazendo a leitura do livro 
“Tabuada Super Fácil”. Em 
seguida, por meio de um 
sorteio, eles se revezam 
em duplas “Mochila 
Matemática” em casa por 
10 dias. A mochila contém 
atividades. A última será 
na sala de aula, na 
devolução da mochila, 
onde serão analisados os 
aprendizados em relação 
aos fatos fundamentais.

Cooperativa Educacional de São Gabriel da Palha, Coopesg, aposta em 
métodos inovadores de aprendizagem
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