
PREFÁCIO DA PARTE II - G-TERCOA
o livro intitulado Tecendo redes de experiências cognitívas: reflexões teóricas

e práticas na educação matemática apresenta os estudos do Grupo de Educação
• latemática do Laboratório Multimeios (GEM2) como já relatado no prefácio da
parte I, mas também é uma obra representativa dos trabalhos iniciais do Grupo
Tecendo Redes Cognítívas de Aprendizagem (G-Tercoa), e é sobre isso que tratamos
na parte 11.As temáticas estudadas pelo grupo e apresentadas na obra, reforçam
emas relevantes sobre conhecimentos matemáticos e tecnológicos como: conteúdos

que envolvem os sistemas de numeração, operações fundamentais, teorias de
aprendizagem e de ensino, concepções sobre o currículo nos anos iniciais do
ensino fundamental, como também no contexto da Educação de Jovens e Adultos
ElA). Os estudos que o grupo apresenta visam contribuir na formação inicial
e continuada de professores que lecionam na educação básica, e que desejam
ampliar seus conhecimentos não só na Matemática, mas sobre tecnologias digitais
e metodologias ativas. Nesse sentido, enriquecer a prática pedagógica com seus

tudos e experiências metodológicas é apenas um dos motivos que mobiliza o
grupo de pesquisa G-Tercoa. Os pesquisadores desse grupo têm como finalidade
esenvolver pesquisa científica na área da educação, mais especificamente,

sobre currículo, avaliação, formação inicial e continuada, ensino, aprendizagem,
metodologias, teorias, epistemologias, tecnologias digitais, Educação Matemática,
ormação do professor que ensina matemática, visando a relação da pós-graduação

com a graduação, de forma mais efetiva, vinculando as pesquisas científicas também
com as ações de extensão e decência no ensino superior, além de contribuir para
minimizar desafios nos processos de ensino e de aprendizagem escolar, a fim de
examinar suas implicações e propor ações de cunho inovador, por meio de ações que
sejam provenientes de reflexões críticas-reflexivas sobre uma proposta educacional
autada na cidadania, na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade, com
istas à qualidade na educação. Esse é o desejo dos autores desta obra, pensada

com compromisso e responsabilidade para auxiliar professores formados e em
ormação. Por fim, parabenizamos a todos(as) os(as) autores(as) dessa belíssima
bra, e desejamos uma ótima leitura, e bons aprendizados.
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