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OLÁ PESSOAL, 
TUDO BEM 

COM VOCÊS?



Ah!!! Deixa disso!
A Matemática está em muitas situações... Está ao nosso redor! 

Talvez esteja faltando alguns ajustes e uma mudança em seu modo 
de ver a MARAVILHA QUE É A MATEMÁTICA!

Topa se encantar por ela? 
Vai ser DEMAAAIS!



Nosso caminho será:

Você conhece 
seu potencial?

Organizar 
para 

aprender

14 15

Aprender sempre 
mais!

16
Vamos 

exercitar!?

17



Você conhece 
seu 

potencial?



Então você AMA Matemática e nem percebeu!

Gosta de desafios?

RACIOCINAR

INVESTIGAR ARGUMENTAR

INTERAGIR

Essas são algumas habilidades que a Matemática explora e  
temos certeza de que você é fera nisso!



Vamos conhecer uma história?
Você já assistiu ao filme “Mãos Talentosas”?

Convide sua família para uma sessão pipoca e aprecie!



Olha...se precisar, segue o 

link:

https://www.youtube.com/watc

h?v=1r3WsYZFD84

https://www.youtube.com/watch?v=1r3WsYZFD84


E aí? O que achou?



Vamos pensar um pouco...

✓ Como você descreveria as dificuldades encontradas por Ben durante sua vida escolar?

Você se identifica com alguma delas?

✓ Durante esse período em casa, você tem ficado muito tempo assistindo à TV? O que o

filme nos diz sobre esse hábito?

✓ Já leu algum livro durante esse período de “quarentena”?

✓ A mãe de Benjamin disse a seguinte frase: “ Não precisa do livro, você tem o livro dentro

de você”. Na sua opinião, o que ela quis dizer?

✓ A educação muda a vida de muitas pessoas. De que forma ela mudou a vida da família

de Benjamin? Tente imaginar como a educação pode mudar a sua vida.

✓ Numa autoavaliação, você identifica algum hábito que possa ser mudado para melhorar

sua vida, no que diz respeito aos estudos? Descreva-os.



Ben Carson aprendeu a ter controle 
emocional e foco em seu OBJETIVO. Apesar 
das DIFICULDADES,  ele se conectou com 

suas MOTIVAÇÕES mais profundas. 

Ele percebeu que as respostas 
encontravam-se DENTRO DELE.
Então tudo que precisamos é nos 

reconectarmos com nossa essência, com 
FOCO e DESEJO DE APRENDER!



AGORA É COM VOCÊ!

Depois desse 

filme emocionante 

e algumas 

reflexões, que tal 

se preparar para 

nossa próxima 

atividade?




