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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  

 
 

“A Matemática está em tudo”. Esse foi o lema da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia (SNCT) do ano de 2017. A escolha foi fruto do biênio da Matemática (2017-

2018) que teve por objetivo promover eventos a fim de enaltecer a importância da matemática 

no universo atual. 

Por outro lado, as feiras regionais de matemática, juntamente com suas etapas 

estaduais e nacionais têm apresentado um crescimento em participação, tanto de trabalhos 

quanto de visitantes de tal forma que se consolidaram como um espaço importante de 

divulgação científica. 

Nesse contexto, construiu-se a possibilidade de realização da feira de Matemática, 

etapa estadual, no município de Criciúma. O evento congrega trabalhos desenvolvidos desde 

alunos da educação infantil, passando pelo ensino fundamental, médio, superior, pós-

graduação e por profissionais da área. 

Entre os dias 27 e 29 de setembro, tendo como organizadores o Instituto Federal 

de Santa Catarina, Câmpus Criciúma, o Instituto Federal Catarinense, Campus Sombrio, a 

Secretaria Municipal de Educação de Criciúma, a Gerência Regional de Educação de 

Criciúma e a Universidade Regional de Blumenau, com o apoio da Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática, SATC, Universidade do Extremo Sul Catarinense e outros, realizou-se 

no Centro de Evento José Ijair Conti a XXXIII Feira Catarinense de Matemática. Em três dias 

foram apresentados 148 trabalhos oriundos de todas as regiões do Estado, em um momento de 

confraternização de cerca de 450 expositores em torno da Matemática e 2000 visitantes. 

Celebrar a Matemática por meio das feiras estaduais é celebrar uma educação para 

além da escola, um momento de contextualização e engrandecimento do conhecimento. É 

vencer as barreiras da sala de aula e mostrar a toda a sociedade um conteúdo não somente 

registrado no livro didático, mas sim presente no cotidiano, na vida de todos nós. 

A divulgação científica focada em demonstrar a realidade é um importante 

caminho para a popularização da ciência. A Matemática, presente no coração de todas as 

demais ciências, é uma das ferramentas científicas mais utilizada por todos. Utilizamos para 

operações simples do nosso dia a dia, mas também para cálculos de complexidade extrema. É 

nesse contexto que a Matemática está em tudo. 

 

Lucas Dominguini 

Diretor do IFSC, Câmpus Criciúma 

 

 

  



 

 
 

 

 

TTAABBEELLAA  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  PPOORR  GGEERREEDD  
 

6ª CONCÓRDIA 8 

8ª CAMPOS NOVOS 10 

9ª VIDEIRA 10 

12ª RIO DO SUL 12 

13ª ITUPORANGA 12 

14ª IBIRAMA 7 

15ª BLUMENAU 15 

16ª BRUSQUE 11 

18ª FLORIANÓPOLIS 5 

21ª CRICIÚMA 8 

22ª ARARANGUÁ 5 

23ª JOINVILLE 12 

24ª JARAGUÁ DO SUL 10 

33ª SEARA 6 

34ª TAIÓ 8 

35ª TIMBÓ 9 

TOTAL 148 

 

IINNSSCCRRIITTOOSS  PPOORR  CCAATTEEGGOORRIIAA  
 

Educação Especial 5 

Educação Infantil 13 

EF - Anos Iniciais 33 

EF - Anos Finais 53 

Ensino Médio 30 

Ensino Superior 7 

Professor 6 

Comunidade 1 

TOTAL 148 



 

 
 

 

 

RREEGGIIMMEENNTTOO  DDAA  XXXXXXIIIIII  FFEEIIRRAA  CCAATTAARRIINNEENNSSEE  DDEE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  

 

A Comissão Central Organizadora em conjunto com Governo de Estado de Santa 

Catarina/SED/ADR/GERED de Criciúma; Prefeitura Municipal de Criciúma, através da 

Secretaria Municipal da Educação; Universidade Regional de Blumenau (FURB), através do 

Laboratório de Matemática; Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC – Câmpus Criciúma; 

Instituto Federal Catarinense – IFC; Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM; 

têm por objetivo planejar e realizar a XXXIII Feira Catarinense de Matemática, 

regulamentada pelo presente regimento.  

 

CAPÍTULO I 

Da Conceituação, Finalidades e Programação 

 

Art. 1º Entende-se por Feira de Matemática um processo educativo científico-cultural, que 

alia vivências e experiências; da qual podem participar na condição de expositores, alunos 

matriculados na Educação Básica (compreendendo Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e/ou Profissionalizante), Educação Superior, Educação Especial e Professores 

das instituições das redes públicas e privadas, bem como pessoas da comunidade do Estado de 

Santa Catarina. 

 

Art. 2º A exposição dos trabalhos da XXXIII Feira Catarinense de Matemática será realizada 

nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017, nas dependências do Centro de Eventos José Ijair 

Conti (Rua Giácomo Sônego Neto, 1335 – Santa Bárbara) – Criciúma/SC. 

 

I. PROGRAMAÇÃO 

 

DIA HORÁRIO ATIVIDADE 

27/09/2017 

(Quarta-feira) 

14h às 17h Montagem dos trabalhos 

16h às 17h Lanche 

18h às 19h Cerimônia de abertura (Local: Teatro Municipal) 

19h às 21h Exposição e visitação pública 

20h às 21h Reunião com coordenadores de grupos de 

avaliação 

21h às 22h00 Jantar 

 

 

 

8h30 às 9h30 Reunião com os avaliadores e coordenadores de 

grupos de avaliação 

8h30 às 11h30 Exposição e visitação pública 



 

 
 

 

28/09/2017 

(Quinta-feira) 

9h30 às 10h Lanche 

11h30 às 13h Almoço 

13h30 às 17h30 Exposição e visitação pública 

16h às 16h30 Lanche  

17h30 às 18h30 Atividade Cultural 

 

29/09/2017 

(Sexta-feira) 

8h30 às 11h30 Exposição e visitação pública 

9h30 às 10h Lanche 

10h às 11h Assembleia geral 

11h30 às 13h Almoço e desmontagem dos trabalhos 

13h30 às 15h30 Cerimônia de encerramento e premiação 

(Local: Teatro Municipal) 

15h30 às 16h Lanche 

 

Art. 3
o
 Durante o período de organização e realização da XXXIII Feira Catarinense de 

Matemática, as atividades serão distribuídas respeitando rigorosamente o cronograma de 

datas, horários e locais. 

 

Art. 4
o
 A XXXIII Feira Catarinense de Matemática tem como finalidade: incentivar, divulgar, 

e socializar as experiências, pesquisas e atividades matemáticas, bem como confirmar que as 

“Feiras de Matemática” se constituem numa experiência curricular ou extracurricular de 

relevância para sistematizar e implementar os Projetos e/ou Programas de Educação Científica 

dos Alunos e Professores, contribuindo para inovação curricular, durante o ano letivo, nas 

instituições envolvidas. 

 

Art. 5
o
 Os objetivos da Feira de Matemática: 

a. Despertar nos alunos maior interesse na aprendizagem da Matemática; 

b. Promover o intercâmbio de experiências pedagógicas e contribuir para a inovação de 

metodologias; 

c. Transformar a Matemática em ciência construída pelo aluno e mediada pelo professor; 

d. Despertar para a necessidade da integração vertical e horizontal do ensino da 

Matemática; 

e. Promover a divulgação e a popularização dos conhecimentos matemáticos, 

socializando os resultados das pesquisas nesta área; 

f. Integrar novos conhecimentos e novas tecnologias de informação e comunicação aos 

processos de ensino e aprendizagem. 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO II 

Da Instituição Promotora, Das Parcerias e Da Organização Administrativa 

 

Art. 6
o
 Entende-se como instituição organizadora do evento aquela que compõem o Acordo 

de Cooperação Técnico-Científico das Feiras de Matemática, organizando as feiras 

independentes da edição e as instituições locais que irão organizar o evento. O cabeçalho e a 

logo dos documentos oficiais do evento deverão conter apenas as instituições organizadoras.  

 

Art. 7
o
 A divulgação das instituições apoiadoras do evento será realizada da seguinte forma: 

será produzido um banner, na qual constam os nomes/logo das mesmas ficando expostos ao 

lado do palco principal do evento ou a divulgação por meio de banners individuais de 

qualquer instituição, seja ela organizadora ou apoiadora. No caso de disponibilidade de 

estandes, as instituições organizadoras poderão utilizar estandes para divulgação de sua 

instituição. 

 

Art. 8
o
 A XXXIII Feira Catarinense de Matemática é um processo educativo promovido pelo 

Governo do Estado de Santa Catarina/SED/ADR/GERED de Criciúma; Prefeitura Municipal 

de Criciúma, através da Secretaria Municipal de Educação; Universidade Regional de 

Blumenau (FURB), através do Laboratório de Matemática; Instituto Federal de Santa Catarina 

– IFSC – Campus Criciúma; Instituto Federal Catarinense – IFC; Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática – SBEM; têm por objetivo planejar e realizar a XXXIII Feira 

Catarinense de Matemática, regulamentada pelo presente regimento. 

 

Art. 9
o
 A XXXIII Feira Catarinense de Matemática conta com a seguinte estrutura 

administrativa: 

I. Comissão Central Organizadora; 

II. Comissões Executivas. 

 

§ 1º - As Comissões Executivas estarão subordinadas à Comissão Central Organizadora. 

§ 2º - Os Coordenadores das Comissões Executivas formarão suas equipes com professores, 

estudantes e funcionários das instituições promotoras. 

 

Art. 10 As Comissões Executivas serão as seguintes: 

I. Comissão de Recepção/Secretaria Geral; 

II. Comissão de Alojamento; 

III. Comissão de Transporte; 

IV. Comissão de Alimentação; 

V. Comissão de Segurança; 

VI. Comissão de Limpeza; 

VII. Comissão de Finanças; 

VIII. Comissão de Divulgação; 

IX. Comissão de Ornamentação e Cerimonial; 



 

 
 

 

X. Comissão de Saúde; 

XI. Comissão de Avaliação; 

XII. Comissão de Infraestrutura e Montagem; 

XIII. Comissão de Inscrições de Trabalhos; 

XIV. Comissão Científicos. 

 

CAPÍTULO III 

Das Atribuições 

 

Art. 11 A Comissão Central Organizadora em conjunto com Governo de Estado de Santa 

Catarina/SED/ADR/GERED de Criciúma; Prefeitura Municipal de Criciúma, através da 

Secretaria Municipal de Educação; Universidade Regional de Blumenau (FURB), através do 

Laboratório de Matemática; Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC – Campus Criciúma; 

Instituto Federal Catarinense – IFC; Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM; 

têm por objetivo planejar e realizar a XXXIII Feira Catarinense de Matemática, 

regulamentada pelo presente regimento. 

 

Parágrafo Único: Caberá à Comissão Central Organizadora junto com as Instituições 

Promotoras, nomear professores, estudantes e servidores técnico-administrativos. 

 

Art. 12 São atribuições da Comissão Central Organizadora: 

I. Apoiar a busca de recursos necessários junto aos órgãos envolvidos; 

II. Contatar com autoridades locais, clubes de serviço, indústria, comércio e 

instituições de ensino; 

III. Acompanhar a aplicação de recursos e andamento dos trabalhos; 

IV. Prever local que servirá de Secretaria Geral e área de exposição; 

V. Planejar e elaborar croqui para organizar os trabalhos no local da exposição; 

VI. Demarcar o local de exposição dos trabalhos e fixar as fichas de identificação 

devidamente preenchidas; 

VII. Providenciar a organização e instalação elétrica; 

VIII. Presidir as reuniões; 

IX. Elaborar o organograma administrativo, constituindo as diversas comissões de 

trabalho; 

X. Receber, selecionar e divulgar a relação das inscrições homologadas; 

XI. Organizar o quadro geral dos trabalhos inscritos; 

XII. Designar e nomear a Comissão de Avaliação dos trabalhos; 

XIII. Estabelecer metas e fixar normas para execução do evento, gerenciando recursos 

materiais e humanos, conforme necessidades das diversas Comissões Executivas; 

XIV. Assumir obtenção de recursos junto à comunidade e aos promotores do evento, 

além das Comissões Executivas; 

XV. Expedir convites oficiais para sessões de abertura e encerramento, referendando as 

programações do evento; 



 

 
 

 

XVI. Divulgar os trabalhos Destaque e Menção Honrosa; 

XVII. Expedir os certificados de participação, de aluno expositor, professor orientador, 

professor avaliador e membros das Comissões; 

XVIII. Providenciar ofícios de agradecimento às entidades e/ou instituições de ensino, 

empresas, comércios e agências que tenham colaborado na realização do evento; 

XIX. Editar o quadro geral de inscritos, bem como o número de expositores e 

encaminhá-los à Comissão de Avaliação; 

XX. Elaborar fichas de inscrição; 

XXI. Acompanhar e avaliar o desempenho das Comissões e da Feira em geral; 

XXII. Receber e homologar os resultados finais da avaliação; 

XXIII. Implementar e divulgar o Regimento da Feira; 

XXIV. Resolver os casos omissos desse regulamento. 

 

Art. 13 São atribuições da Recepção/Secretaria Geral:  

I. Efetuar serviço de digitação, reprodução e preenchimento do material necessário; 

II. Assessorar a Comissão Central Organizadora durante as reuniões, registrando em 

ata as decisões tomadas, redigindo e encaminhando toda a correspondência de 

acordo com as necessidades; 

III. Recepcionar os participantes e encaminhá-los para os locais de hospedagem e para 

o local do evento; 

IV. Elaborar croqui da localização da Feira e dos Alojamentos; 

V. Encaminhar os trabalhos para o estande previsto; 

VI. Receber telefonemas e dar recados; 

VII. Manter plantão permanente na secretaria geral; 

VIII. Receber e encaminhar avaliadores e visitantes, registrando a cidade de origem e 

informando a Secretaria da Comissão Central Organizadora; 

IX. Elaborar e emitir relatório final das atividades. 

 

Art. 14 São atribuições da Comissão de Alojamento: 

I. Providenciar hospedagem para os participantes oriundos de outros municípios; 

II. Organizar a distribuição dos participantes nos alojamentos; 

III. Efetuar o levantamento das necessidades de material para hospedagem coletiva e 

comunicar a Comissão Central Organizadora. 

IV. Registrar o nome das escolas e número de participantes, informando a Secretaria 

Geral. 

V. Manter os alojamentos em perfeitas condições de uso durante a Feira; 

VI. Manter um representante da Comissão em constante contato com a comissão de 

recepção, para o acolhimento dos participantes; 

VII. Elaborar relatório das atividades realizadas. 

 

Art. 15 São atribuições da Comissão de Transporte: 

 



 

 
 

 

I. Solicitar a colaboração das entidades competentes para auxiliar nas orientações de 

trânsito tanto na cidade quanto no local da Feira; 

II. Transportar palco, cadeiras e carteiras, se necessário for, para o local da Feira; 

III. Buscar e levar, se necessário for, materiais necessários ao funcionamento da Feira; 

IV. Elaborar relatório das atividades realizadas. 

 

Art. 16 São atribuições da Comissão de Alimentação: 

I. Definir entidades e/ou instituições responsáveis pela alimentação; 

II. Definir cardápio, local e material para a alimentação e equipe responsável; 

III. Providenciar ticket para a alimentação; 

IV. Elaborar relatório e prestação de contas junto à Comissão Central Organizadora. 

 

Art. 17 São atribuições da Comissão de Segurança: 

I. Solicitar o apoio da Guarnição do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e 

Guarda Municipal de Criciúma e prever um local reservado de fácil acesso para a 

equipe, além de local reservado para viatura; 

II. Esquematizar sistema de segurança no local da Feira e nos alojamentos; 

III. Comunicar à Secretaria Geral qualquer anormalidade. 

 

Art. 18 São atribuições da Comissão de Limpeza: 

I. Providenciar equipe de limpeza no local da Feira e nos alojamentos, bem como 

providenciar materiais de higiene e limpeza; 

II. Zelar pela limpeza no local da Feira, local de exposições, banheiros e alojamentos; 

III. Comunicar à Secretaria Geral qualquer anormalidade. 

 

Art. 19 São atribuições da Comissão de Finanças: 

I. Organizar e responsabilizar-se pela documentação financeira; 

II. Efetuar pagamentos oriundos de despesas previstas no projeto da XXXIII Feira 

Catarinense de Matemática; 

III. Tomar decisões e resolver imprevistos junto à Comissão Central Organizadora; 

IV. Manter plantão na Secretaria Geral; 

V. Efetuar prestação de contas. 

 

Art. 20 São atribuições da Comissão de Divulgação:  

I. Elaborar um programa de organização e sistematização dos trabalhos; 

II. Divulgar e distribuir o material de divulgação do evento – outdoors, faixas, 

banners, cartazes, folders – e realizar contatos com a imprensa, juntamente com a 

Comissão Central Organizadora; 

III. Efetuar contatos preliminares para a divulgação do evento; 

IV. Divulgar, de forma direta e através da imprensa, a realização do evento e o 

resultado da premiação dos trabalhos; 

V. Elaborar relatório final das atividades. 



 

 
 

 

Art. 21 São atribuições da Comissão de Ornamentação e Cerimonial:  

I. Providenciar a instalação de um sistema de som no local de realização do evento; 

II. Providenciar a filmagem do evento; 

III. Providenciar a organização no local do evento (palco, som, mestre de cerimônias), 

para a solenidade de abertura e encerramento; 

IV. Providenciar atividades culturais para a abertura e encerramento do evento; 

V. Providenciar, no local do evento, o hasteamento e o arreamento das bandeiras; 

VI. Providenciar a decoração do local do evento, com temas alusivos à matemática e 

ao município; 

VII. Organizar um estande institucional; 

VIII. Elaborar relatório final das atividades. 

 

Art. 22 São atribuições da Comissão de Saúde: 

I. Manter contato com os órgãos responsáveis pelo atendimento à saúde para 

eventuais emergências; 

II. Manter plantão de profissionais da saúde no local do evento: 

III. Elaborar relatório final das atividades. 

 

Art. 23 São atribuições da Comissão de Avaliação: 

I. Convocar a equipe de avaliação dos trabalhos; 

II. Elaborar fichas de avaliação e pasta dos avaliadores e do grupo de coordenadores 

de avaliação; 

III. Convocar reunião com os avaliadores logo após a abertura da Feira; 

IV. Computar os resultados da avaliação; 

V. Repassar os resultados processados à Comissão Central Organizadora para 

homologação e divulgação; 

VI. Providenciar juntamente à Comissão Central Organizadora a premiação para os 

trabalhos; 

VII. Aplicar questionários de avaliação com o propósito de avaliar a Feira como um 

todo; 

VIII. Elaborar relatório final da avaliação. 

 

Art. 24 São atribuições da Comissão de Infraestrutura e Montagem: 

I. Acompanhar in locu o espaço onde serão montados os trabalhos; 

II. Supervisionar a montagem dos estandes que servirão para apresentação dos 

trabalhos, com profissionais habilitados; 

III. Supervisionar a logística dos espaços físicos para o serviço de alimentação, 

avaliação, estacionamento, sanitários, abertura, premiação e encerramento do 

evento; 

IV. Elaborar relatório final das atividades e prestação de contas. 

 

Art. 25 São atribuições da Comissão de Inscrição: 



 

 
 

 

I. Elaborar a ficha de inscrição dos trabalhos; 

II. Repassar a senha e login aos representantes das GEREDs/SEMEDs; 

III. Elaborar o quadro síntese contendo as seguintes informações: título, modalidade, 

instituição, cidade, orientador, expositores, necessidade de energia elétrica para o 

stand e coluna assinalando os trabalhos que possuem aluno deficiente e 

encaminhar à CCO do evento; 

IV. Elaborar, junto com a CCO da Feira, o relatório final dos grupos de avaliação. 

V. Repassar para a Comissão Central Organizadora do Evento a inscrição dos 

trabalhos e, numeração para identificação dos trabalhos nos estandes; 

VI. Verificar se os dados estão preenchidos corretamente na ficha de inscrição; 

VII. Verificar se a configuração do resumo confere com a do template; 

VIII. Retornar aos professores orientadores as inscrições que não estiverem de acordo, 

do para realizarem as devidas correções no prazo estipulado; 

IX. Montar e conferir tabela com os dados dos trabalhos inscritos; 

X. Enviar e-mail para cada representante de GERED/SEMED com a relação dos 

trabalhos inscritos de sua Gerência, para realizar a conferência dos dados 

enviados; 

XI. Homologar as inscrições após o retorno das GERED/SEMED com as seguintes 

considerações: deferido ou deferido com restrição. Os dados da homologação 

deverão constar em um quadro que terá os seguintes itens: título do trabalho, 

expositor, orientadores, instituição, município e GERED/SEMED, se o grupo 

necessita de alojamento e se há aluno com deficiência. É de responsabilidade do 

professor orientador a verificação desses dados dentro do prazo estabelecido; 

XII. Esclarecer que inscrições deferidas com restrições são aquelas que ainda 

necessitam de uma reescrita, para o devido deferimento haverá um prazo 

determinado pela comissão, não cumprindo o prazo, poderá comprometer a 

avaliação e a publicação do trabalho; 

XIII. Enviar todas as homologações aos representantes das GEREDs e também aos 

professores orientadores. 

 

Art. 26 São atribuições da Comitê Científico: 

I. Elaborar fichas de avaliação dos resumos expandidos visando a padronização da 

escrita; 

II. Constituir um banco de avaliadores para a análise dos resumos expandidos; 

III. Revisar os resumos expandidos; 

IV. Orientar os autores quanto a escrita e formatação dos resumos expandidos; 

V. Auxiliar a CCO na publicação dos Anais da Feira. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Certificação 

 



 

 
 

 

Art. 27 Serão conferidos aos participantes certificados ou declarações de participação, 

constando carga horária, atividades executadas e programação: 

I. Receberão certificados com carga horária prevista: Professores Orientadores, 

Avaliadores, Comissão Organizadora, Equipe Técnica e Coordenadores de grupos 

de avaliação; 

II. Para estudantes expositores, os certificados serão emitidos com carga horária de 

40h (quarenta horas);  

III. Serão emitidos certificados apenas para os participantes em que a carga horária 

totalize no mínimo 20 horas. Para os demais, serão emitidas apenas uma 

declaração; 

IV. Os certificados serão disponibilizados on-line no site http://projeto-de-feiras.ifc-

riodosul.edu.br. 

 

CAPÍTULO V 

Das Inscrições 

 

Art. 28 Poderão inscrever-se: alunos de todos os níveis escolares das redes pública e privada, 

orientados por um professor; professores de todos os níveis escolares e pessoas da 

comunidade que desenvolvam trabalho envolvendo a Matemática. 

I. Os trabalhos poderão ser apresentados individualmente ou em duplas; 

II. O aluno que fizer parte de um trabalho não poderá fazer parte de outro, sob pena 

de os dois trabalhos terem suas inscrições canceladas; 

III. Somente serão aceitas as inscrições dos trabalhos indicados pelas comissões de 

avaliação das Feiras Regionais de Matemática que foram oficializadas junto à 

comissão permanente das Feiras de Matemática. As inscrições dos trabalhos 

deverão ser realizadas no período de 01 de agosto de 2017 a 21 de agosto de 2017 

diretamente no site http://proxy.furb.br/soac/; e o prazo para homologação das 

inscrições pela Comissão de Inscrição de Trabalhos deverá ser realizada e 

publicada até o dia 01 de setembro de 2017.  

IV. A inscrição dos trabalhos será coordenada pelos representantes de cada 

GERED/SEMED junto CCO da XXXIII Feira Catarinense de Matemática, 

juntamente com o professor responsável pelo trabalho classificado na Feira 

Regional de Matemática; 

V. Os trabalhos das categorias: Educação Especial e Educação Infantil poderão ter 02 

professores orientadores; 

VI. O resumo expandido do trabalho deverá seguir as normas estabelecidas neste 

regimento. O mesmo deverá apresentar no mínimo 1.300 e no máximo 1.800 

palavras, limitado a 05 páginas. O resumo deverá seguir a formatação do 

template disponível no site do Laboratório de Matemática da FURB: 

http://www.furb.br/lmf - Eventos ou no site do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia Catarinense: www.ifc.edu.br. O resumo expandido deverá 

estar no formato doc. e ser inserido on-line, quando for efetuada a inscrição. 



 

 
 

 

Para encontrar os modelos de resumo expandido, acesse no site 

www.furb.br/lmf. O conteúdo e correção gramatical do texto serão de 

responsabilidade do professor orientador.  

VII. Todos os resumos expandidos serão avaliados após a Feira por no mínimo 01 

(um) avaliador ad hoc, para posterior publicação nos Anais. Caso haja 

necessidade de correções/ajustes o mesmo deverá ser concluído e encaminhado 

no máximo em 60 dias do envio pelo comitê cientifico da ficha de avaliação. 

Não serão publicados nos Anais do evento os resumos expandidos que não 

respeitarem esse prazo. 

VIII. Os trabalhos inscritos deverão se enquadrar em uma das seguintes categorias: 

Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental- Anos Iniciais, 

Ensino Fundamental - Anos Finais, Ensino Médio, Educação Superior, 

Professor, Comunidade e nas modalidades: Materiais e/ou Jogos Didáticos, 

Matemática Aplicada e/ou inter-relação com Outras Disciplinas, Matemática 

Pura; 

IX. A inscrição dos trabalhos deverá estar de acordo com o ano em que o aluno está 

matriculado na instituição; 

X. Poderá se inscrever na categoria Educação Especial alunos que frequentam o 

atendimento educacional especializado no contra turno do ensino regular, 

orientado pelo professor do atendimento, bem como os demais alunos que 

estejam fora da idade escolar e frequentam alguma instituição de atendimento 

especializado. 

XI. Os expositores deficientes, inscritos na categoria Educação Especial, ou não, 

deverão preencher ficha complementar (“cadastro de identificação dos 

expositores com deficiência”) a ficha de inscrição;  

XII. O preenchimento incompleto da ficha de inscrição, bem como a falta de 

qualquer documentação solicitada no presente regimento, implicará no 

automático cancelamento da inscrição do trabalho, sem qualquer aviso prévio e 

sem que haja qualquer direito a ressarcimento por perdas e danos, ou danos 

morais, em razão deste cancelamento. 

XIII. A apropriação indevida de trabalhos será passível de punição prevista 

em lei (Plagio), consequentemente o trabalho será desclassificado; 

XIV. Em hipótese alguma serão aceitos trabalhos entregues após a data 

estabelecida. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Seleção 

 

Art. 29 Será dada prioridade a trabalhos premiados como destaque nas Feiras Regionais de 

Matemática e inscritos pelo professor responsável, sob a coordenação do representante de 

cada GERED/SEMED junto a CCO da XXXIII Feira Catarinense de Matemática: 

http://www.furb.br/lmf


 

 
 

 

I. Entende-se por Feira Regional de Matemática uma Feira específica de Matemática, 

organizada por uma GERED/SEMED; 

II. A Comissão Permanente das Feiras de Matemática e Comissão Central 

Organizadora definiram na primeira reunião de 27 de abril 2017, pelos presentes 

que o número de trabalhos a serem expostos nesta Feira é de, no máximo 150 

trabalhos. Foram homologados para as Feiras Regionais o número de trabalhos, 

como segue: Blumenau (15), Brusque (11), Campos Novos (10), Ituporanga (12), 

Florianópolis (05), Seara (06), Taió (08), Joinville (12), Timbó (10), Videira (10), 

Rio do Sul (12), Criciúma (08) e Araranguá (05), Concórdia (09), Jaraguá do Sul 

(10), Ibirama (07). 

III. A Seleção consiste na etapa em que a Comissão Científica analisará o material 

recebido e indicará, dentre todos os trabalhos inscritos, os trabalhos 

selecionados para exposição. 

 

CAPÍTULO VII 

Dos Expositores 

 

Art. 30 Os expositores e/ou professores, inscritos no evento, oriundos de Instituições Públicas 

e Privadas matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e/ou 

Profissionalizante, Educação Superior, Educação Especial, Professores e comunidade em 

geral. 

 

Art. 31 Para cada trabalho exposto será reservado um espaço de aproximadamente 2 m de 

comprimento por 1m de profundidade, com 02 carteiras, 02 cadeiras e uma saída de energia 

elétrica (apenas para os trabalhos que solicitarem no ato de inscrição) de acordo com o novo 

padrão de tomadas brasileiro, nas dependências do Centro de Eventos José Ijair Conti. 

 

Art. 32 Os trabalhos inscritos e aceitos deverão se enquadrar em uma das categorias e 

modalidades previstas na inscrição.  

 

Parágrafo Único: Os trabalhos poderão ser de qualquer área de estudo ou disciplina desde 

que relacionados com a MATEMÁTICA.  

 

Art. 33 Os expositores poderão ficar alojados em escolas da rede estadual/municipal de 

ensino, sob responsabilidade do professor orientador ou responsável pelo o trabalho. 

 

Art. 34 São deveres dos estudantes expositores da XXXIII Feira Catarinense de Matemática: 

I. Conhecer o assunto do projeto a ser apresentado; 

II. Apresentar o assunto ao público e aos avaliadores com clareza, adequação de 

linguagem e objetividade; 

III. Respeitar o julgamento dos avaliadores; 

IV. Aceitar o estande que lhe for designado e nele montar seu trabalho; 



 

 
 

 

V. Manter o local do estande, alojamento e sanitários em boas condições de ordem e 

limpeza; 

VI. Colaborar com seus colegas expositores, não interferindo, sob hipótese alguma, no 

trabalho dos outros; 

VII. Colaborar com o silêncio no local do trabalho; 

VIII. Organizar a exposição dos trabalhos de modo que não causem poluição de 

qualquer natureza ou danos aos demais trabalhos; 

IX. Respeitar as decisões dos grupos de trabalho ou da Coordenação; 

X. Usar permanentemente o crachá de identificação nas atividades do evento; 

XI. Manter pelo menos um aluno no estande durante o horário de visitação pública à 

Feira; 

XII. Realizar com o devido cuidado, a desmontagem dos estandes após a autorização 

da Comissão Central Organizadora, deixando o ambiente limpo; 

XIII. Trazer todo o material necessário (fita adesiva, papel, cartolina, equipamentos 

eletrônicos, adaptador para tomada, extensão, computador, vídeo, TV, DVD, etc.) 

para a apresentação do trabalho; 

XIV. Apresentar, por escrito e com justificativa assinada, as reclamações ou sugestões à 

Secretaria Geral, por intermédio do professor orientador do trabalho nos dias do 

evento; 

XV. O não cumprimento dos horários estabelecidos na programação do evento 

implicara na automática desclassificação do trabalho, sem qualquer aviso prévio e 

sem que haja qualquer direito a ressarcimento por perdas e danos, em razão dessa 

classificação. 

 

Parágrafo Único: Os interessados em participar da Feira deverão adequar-se a este 

regimento. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Unidades Escolares Expositoras 

 

Art. 35 São responsabilidades de cada Unidade Escolares/Instituições Expositoras 

I. Designar o professor orientador de trabalho como o responsável para acompanhar seus 

alunos expositores durante a realização do evento; 

II. Enviar juntamente com ficha de inscrição, o material solicitado nas instruções da 

mesma. 

III. Providenciar o transporte dos alunos expositores e do professor orientador com o(s) 

respectivo(s) trabalho(s) de sua cidade até o município de Criciúma, bem como, 

manter o meio de transporte disponível durante o evento. 

IV. Caso ocorra a alteração ou divergência em relação aos nomes dos expositores e 

orientadores informar o nome completo, RG, certidão de nascimento, naturalidade, 

data de nascimento do expositor no ato do credenciamento. 

 



 

 
 

 

Parágrafo único: O não comparecimento de trabalhos inscritos e homologados na XXXIII 

Feira Catarinense de Matemática implicará na redução de vagas da GERED/SEMED em igual 

ao número de ausência no evento. 

 

CAPÍTULO IX 

Dos Responsáveis/Professor Orientador 

 

Art. 36 Ao professor orientador cabem as seguintes responsabilidades: 

I. Preocupar-se com o bem estar de seus alunos, bem como orientá-los quanto ao 

comportamento e atitudes, no evento e fora dele; 

II. Coordenar montagem e organização dos trabalhos nos estandes; 

III. Acompanhar e permanecer junto aos seus alunos nos locais de exposição quando 

oportuno; 

IV. Zelar para que seus alunos mantenham a ordem, a limpeza e a conservação dos 

seus estandes durante a Feira, realizar a retirada de todo o material no término da 

mesma; 

V. Manter pelo menos um aluno no estande durante o horário de visitação pública à 

Feira; 

VI. Saber a quem se dirigir em caso de emergência ou reclamação; 

VII. Orientar seus alunos no sentido de facilitar os trabalhos de avaliação; 

VIII. Organizar e supervisionar todas as tarefas e horários estabelecidos pela Comissão 

Central Organizadora; 

IX. Realizar o desmonte dos estandes e entregar o local limpo; 

X. Acompanhar, orientar e assessorar os alunos em todas as atividades. 

XI. Fazer parte da Comissão de Avaliação dos Trabalhos se convocado pela Comissão 

Central Organizadora; 

 

CAPÍTULO X 

Da Avaliação 

 

Art. 37 A avaliação será coordenada pela Comissão de Avaliação designada pela Comissão 

Central Organizadora, a qual estará encarregada de avaliar os trabalhos expostos. 

 

Art. 38 Critérios gerais de avaliação: 

I. Comunicação do trabalho; 

II. Domínio do conteúdo matemático envolvido; 

III. Qualidade científica; 

IV. Relevância científico-social; 

V. Ênfase dada ao conteúdo matemático; 

VI. Específico por modalidade. 

 

§ 1º - Todo trabalho deverá ter seu resumo expandido no local; 



 

 
 

 

§ 2º - Os critérios serão aplicados de acordo com as respectivas categorias/modalidades. 

 

Art. 39 Critérios específicos de avaliação (por modalidade):  

I. Materiais e/ou Jogos Didáticos: material que tem como características o uso de 

propriedades matemáticas. São recursos educacionais através dos quais, pela 

exploração, discussão e análise elaboram-se conceitos, tiram-se conclusões e 

constrói-se o conhecimento matemático; 

II. Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com Outras Disciplinas: a matemática 

é um recurso para a aplicação direta como forma de se obter um resultado concreto 

dentro de uma atividade, por assuntos e por métodos; 

III. Matemática Pura: trabalho sobre conceitos, operações e propriedades da 

matemática.  

 

Art. 40 Os orientadores, avaliadores, expositores, profissionais envolvidos na organização da 

Feira e visitantes, receberão um questionário que deverá ser preenchido para, posteriormente, 

ser entregue a integrantes da Comissão de Recepção. 

 

Art. 41 A Comissão Permanente das Feiras, a Comissão Central Organizadora e demais 

comissões realizarão um relatório avaliativo de todas as etapas da Feira. 

 

CAPÍTULO XI 

Da Premiação 

 

Art. 42 Computados os dados da avaliação será entregue 01 troféu para a escola e medalhas 

para todos os expositores, na condição de Destaque ou Menção Honrosa, pelos organizadores 

da Feira e autoridades locais. 

 

Art. 43 À Comissão Central Organizadora fica reservado o direito de conceder premiação 

especial para autoridades presentes. 

 

CAPITULO XII 

Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 44 Somente a Comissão Central Organizadora, por motivos excepcionais, poderá alterar 

o regimento. 

 

Art. 45 Em nenhuma hipótese será permitida a propaganda política, religiosa, social ou 

classista durante a realização do evento. 

 

Parágrafo Único: O não cumprimento desta determinação poderá levar a Comissão Central 

Organizadora a dispensar o trabalho e seus expositores. 

 



 

 
 

 

Art. 46 A Comissão Central Organizadora e demais comissões não se responsabilizam por 

estragos que venham a ocorrer com o material exposto. 

 

Art. 47 Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pela Comissão Central 

Organizadora através da solicitação das partes interessadas, através de requerimento próprio 

(de acordo com o item XIV, do artigo 34). 

 

Art. 48 Os participantes desta Feira autorizam, desde já, a utilização de seu nome e/ou 

imagem, sem que isto acarrete ônus aos Integrantes da Comissão Central Organizadora e as 

Instituições Promotoras. 

 

Art. 49 O presente regimento está aprovado pelos integrantes das Entidades Promotoras, entra 

em vigor a partir da data da aprovação e é assinado pela Comissão Central Organizadora da 

XXXIII Feira Catarinense de Matemática. 

 

Criciúma, 27 de julho de 2017. 
 

COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA 
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Gerência de Educação de Criciúma 
Andréia Custódio Lino 

andreiaclino@sed.sc.gov.br 

(48) 3403 1561 

 

Secretaria Municipal da Educação de Criciúma 
Scheila da Rosa Rocha Serafim 

scheilarserafim@gmail.com 

(48) 3403 3860 

 

Secretaria Municipal da Educação de Criciúma 
Silvana Alves Bento Marcineiro 
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TABELA DE PREMIAÇÕES 
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

TÍTULO MUNICÍPIO PREMIAÇÃO 

A MATEMÁTICA NO MUNDO DAS QUILICAS ITUPORANGA DESTAQUE 

CALCULANDO E SABOREANDO COM A 

MATEMÁTICA 
IRANI 

MENÇÃO 

HONROSA 

COZINHANDO E CALCULANDO COM OS 

AUTISTAS 
RIO DO SUL DESTAQUE 

MATEMÁTICA: "MÁGICA DE ÁLGEBRA" CAMPOS NOVOS DESTAQUE 

XBOX 360: CONCEITUADO MATEMÁTICA 

ATRAVÉS DA TECNOLOGIA INTERATIVA NA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

VIDEIRA 

 

DESTAQUE 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

TÍTULO MUNICÍPIO PREMIAÇÃO 

A FANTÁSTICA HISTÓRIA DOS NÚMEROS E SUA 

UTILIZAÇÃO EM NOSSO COTIDIANO. 
ILHOTA DESTAQUE 

A GALINHA DO VIZINHO TAIÓ 
MENÇÃO 

HONROSA 

A MATEMÁTICA DA ALEGRIA BRUSQUE DESTAQUE 

COM PINTINHA OU SEM PINTINHA, 

APRENDEMOS MATEMÁTICA COM A JOANINHA 
RIO DO SUL DESTAQUE 

DESENVOLVENDO A LÓGICA, BRINCANDO COM 

OS BLOCOS! 
JARAGUÁ DO SUL DESTAQUE 

ERA UMA VEZ... UM MENINO QUADRADINHO! O 

BRINCAR HEURÍSTICO E O DESENVOLVIMENTO 

DO SENSO MATEMÁTICO NA INFÂNCIA 

FLORIANÓPOLIS DESTAQUE 

MATEMAR (A MATEMÁTICA DO FUNDO DO 

MAR) 
TAIÓ 

MENÇÃO 

HONROSA 

MATEMÁTICA NA ROTINA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
RODEIO DESTAQUE 

 



 

 
 

 

NÃO DEIXE A QUANTIDADE CRESCER! XÔ 

MOSQUITO 
JOINVILLE DESTAQUE 

NO CAMINHO DAS FORMAS GEOMÉTRICAS ATALANTA DESTAQUE 

POEMAS MATEMÁTICOS JOINVILLE 
MENÇÃO 

HONROSA 

PROJETO: VAMOS AO MERCADO? GASPAR DESTAQUE 

QUEBRA-CUCA: UMA NOVA FORMA DE 

APRENDER 
IPUMIRIM DESTAQUE 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 

 

TÍTULO MUNICÍPIO PREMIAÇÃO 

A ECONOMIA COMO PRINCÍPIO DA RIQUEZA JARAGUÁ DO SUL DESTAQUE 

A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA NA 

DIVERSIDADE E NAS DIFERENTES ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 

CONCÓRDIA DESTAQUE 

A MATEMÁTICA DA VACA LEITEIRA BRUSQUE DESTAQUE 

A MATEMÁTICA DAS ARAUCÁRIAS ABDON BATISTA DESTAQUE 

A MATEMÁTICA DE UM PASSEIO 
PRESIDENTE 

GETÚLIO 
DESTAQUE 

A MATEMÁTICA DIRECIONANDO O VOO DAS 

PIPAS 
CAMPOS NOVOS 

MENÇÃO 

HONROSA 

A MATEMÁTICA NA FOTOGRAFIA MASSARANDUBA 
MENÇÃO 

HONROSA 

A SEQUÊNCIA NUMÉRICA DE FIBONACCI NA 

NATUREZA 
IÇARA 

MENÇÃO 

HONROSA 

ABELHAS SEM FERRÃO: POLINIZE ESTA IDEIA! ATALANTA DESTAQUE 

AGRICULTURA ORGÂNICA: MATEMÁTICA DA 

SAÚDE. 
LEOBERTO LEAL DESTAQUE 

APRENDENDO GEOMETRIA COM O 

CUBEECRAFT 
JARAGUÁ DO SUL DESTAQUE 

ARTEMÁTICA PINHEIRO PRETO DESTAQUE 

BANANA: TROPICALIZANDO A MATEMÁTICA ILHOTA DESTAQUE 

CANTANDO E BRINCANDO COM A TABUADA CONCÓRDIA DESTAQUE 

 



 

 
 

 

CEBOLA X MATEMÁTICA = CEBOLAMÁTICA LEOBERTO LEAL DESTAQUE 

COMO ESTÁ O TEMPO HOJE? TIMBÓ DESTAQUE 

COMO VEMOS O TEMPO PASSAR? RIO DO OESTE DESTAQUE 

COMPREENDENDO O CONCEITO DE METRO 

QUADRADO E PERÍMETRO 
JOINVILLE 

MENÇÃO 

HONROSA 

DESENVOLVENDO A CRIATIVIDADE DOS 

ALUNOS COM OS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 
JOINVILLE DESTAQUE 

EXPLORANDO MEDIDAS ALÉM DA SALA DE 

AULA 
JOINVILLE DESTAQUE 

FANTASIANDO OPERAÇÕES E FORMAS 

MATEMÁTICAS A PARTIR DOS CLÁSSICOS 

INFANTIS 

VIDEIRA 
MENÇÃO 

HONROSA 

GRANDEZAS E MEDIDAS - MEDIDAS DE 

COMPRIMENTO 
JARAGUÁ DO SUL DESTAQUE 

JOGO : MATEMATICANDO COM O RELÓGIO 

BIOLÓGICO DO CORPO HUMANO 
CAMPOS NOVOS 

MENÇÃO 

HONROSA 

MATEMÁTICA DOS PALITOS BRUSQUE DESTAQUE 

MATEMÁTICA E SITUAÇÕES DO COTIDIANO: 

MEU DENTE CAIU! 
GASPAR DESTAQUE 

MATEMATIZANDO OS SABORES DAS FRUTAS E 

LEGUMES 
GASPAR DESTAQUE 

MULTIPLICANDO COM A TURMA DO SÍTIO 
PRESIDENTE 

GETÚLIO 
DESTAQUE 

O REINO ENCANTADO DA MATEMÁTICA POUSO REDONDO DESTAQUE 

QUER SER SAUDÁVEL? “MULTIPLIQUE SEU 

CONHECIMENTO” 
IPUMIRIM 

MENÇÃO 

HONROSA 

TEM MATEMÁTICA NA MINHA ARTE LAURENTINO DESTAQUE 

TEM MATEMÁTICA NO LEITE! TIMBÓ 
MENÇÃO 

HONROSA 

TRILHANDO NA ILHA DA MAGIA: DO HOMEM 

DO SAMBAQUI À ETNOMATEMÁTICA 
FLORIANÓPOLIS DESTAQUE 

UM, DOIS, CALCULANDO COM ARROZ RODEIO DESTAQUE 

 

  



 

 
 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS 

 

TÍTULO MUNICÍPIO PREMIAÇÃO 

LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA MÓVEL RIO DO SUL 
MENÇÃO 

HONROSA 

DESENVOLVIMENTO BILÍNGUE DO 

RACIOCÍNIO LÓGICO NOS NÚMEROS 

RACIONAIS 

JOINVILLE DESTAQUE 

EXPRESSÕES NUMÉRICAS NO DIA A DIA CONCÓRDIA DESTAQUE 

A MATEARTICA DAS DOBRADURAS FLORIANÓPOLIS DESTAQUE 

MATEMÁTICA POR TRÁS DOS PANOS VIDAL RAMOS DESTAQUE 

VIVENDO E CONVIVENDO COM A 

MATEMÁTICA 
TIMBÓ DESTAQUE 

A MATEMÁTICA DA TEMPERATURA BRUSQUE DESTAQUE 

MATEMÁTICA DOS CALÇADOS VIDEIRA 
MENÇÃO 

HONROSA 

APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, 

MEDIDA INTELIGENTE 
ITUPORANGA 

MENÇÃO 

HONROSA 

CRÉDITO E DÉBITO: OPERANDO COM 

NÚMEROS INTEIROS 
TIMBÓ DESTAQUE 

A MATEMÁTICA NO LIVRO MAJOR GERCINO DESTAQUE 

NÚMEROS PRIMOS E AS PEÇAS DE LEGO: UM 

ENCAIXE POSSÍVEL 
CRICIÚMA DESTAQUE 

MATEMÁTICA DOS PEDREIROS IMBUIA DESTAQUE 

TRIGONOMETRIA NO DIA DIA RODEIO DESTAQUE 

UMA COLISÃO DE PROPORÇÃO FLORIANÓPOLIS DESTAQUE 

A MATEMÁTICA E O SUPERMERCADO VIDEIRA 
MENÇÃO 

HONROSA 

MATEMÁTICA NA IRRIGAÇÃO VIDAL RAMOS DESTAQUE 

A MATEMÁTICA NO YOUTUBE BLUMENAU 
MENÇÃO 

HONROSA 

A MATEMÁTICA DO "FELIZES PARA SEMPRE" JOINVILLE DESTAQUE 

 



 

 
 

 

EQUAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU, E A BALANÇA 

EM EQUILÍBRIO 
CRICIÚMA DESTAQUE 

TRANSPORTE NA ROBÓTICA: SIMULANDO O 

REAL 
LONTRAS DESTAQUE 

A MATEMÁTICA DO CARNEIRO HIDRÁULICO TAIÓ DESTAQUE 

HEMATOMÁTICA BRUSQUE DESTAQUE 

PLANTO, CONSUMO E CALCULO IPUMIRIM 
MENÇÃO 

HONROSA 

MATEMÁTICA FINANCEIRA NA ORGANIZAÇÃO 

FAMILIAR 
RIO DO SUL DESTAQUE 

A MATEMÁTICA DO ARROZ ILHOTA DESTAQUE 

APRENDENDO MATEMÁTICA COM AS 

PLANILHAS ELETRÔNICAS 
JARAGUÁ DO SUL DESTAQUE 

QUANDO A NATUREZA NOS ENSINA 

MATEMÁTICA 
VIDEIRA 

MENÇÃO 

HONROSA 

VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UMA 

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ NA ESCOLA 

 

RIO DO SUL 

 

DESTAQUE 

RADICALIZANDO A MATEMÁTICA NO MUNDO 

ENCANTADO DO BETO CARRERO WORLD - FIRE 

WHIP 

 

POMERODE 

MENÇÃO 

HONROSA 

A MATEMÁTICA NAVEGANDO NAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 
JOINVILLE 

DESTAQUE 

 

PENOA X MATEMÁTICA COM CHOCOLATE LINDÓIA DO SUL DESTAQUE 

A MATEMÁTICA NOS IMPOSTOS RIO DO SUL DESTAQUE 

MATEMATIZANDO A LINDA E BELA 

POMERODE 
POMERODE 

MENÇÃO 

HONROSA 

PIZZA JARAGUÁ DO SUL DESTAQUE 

A MATEMÁTICA DO CÓDIGO DE BARRAS IPUMIRIM DESTAQUE 

NÚMEROS DA NOSSA SALA 
PRESIDENTE 

GETÚLIO 
DESTAQUE 

BARRAGEM OESTE E AS ENCHENTES EM TAIÓ TAIÓ DESTAQUE 

TANGRAM JARAGUÁ DO SUL DESTAQUE 

UM OLHAR DA SIMETRIA: ARTE E GEOMETRIA IOMERÊ 
MENÇÃO 

HONROSA 



 

 
 

 

NÚMEROS DA MINHA TURMA 
PRESIDENTE 

GETÚLIO 
DESTAQUE 

MATEMÁTICA NAS VIDEIRAS MAJOR GERCINO DESTAQUE 

CALCULANDO QUALIDADE DE VIDA JOINVILLE 
MENÇÃO 

HONROSA 

MÚSICA X MATEMÁTICA CAMPOS NOVOS DESTAQUE 

ANÁLISE FINANCEIRA DA CESTA BÁSICA 
PRESIDENTE 

GETÚLIO 

MENÇÃO 

HONROSA 

COMO PODEMOS MELHORAR NOSSA 

QUALIDADE DE VIDA? 
RIO DO CAMPO DESTAQUE 

MATEMÁTICA FINANCEIRA: CIDADÃO 

CONSCIENTE 
BRUSQUE DESTAQUE 

CALCULANDO E PLANEJANDO O FUTURO BRUNÓPOLIS DESTAQUE 

A MATEMÁTICA NA INTOLERÂNCIA AO 

GLÚTEN E A LACTOSE 
BLUMENAU DESTAQUE 

POTENCIAÇÃO: CORRENTE DO BEM, UMA 

ONDA SEM FIM 
JARAGUÁ DO SUL DESTAQUE 

TANGRAM, UMA ABORDAGEM DIDÁTICA NA 

MATEMÁTICA 
CONCÓRDIA DESTAQUE 

VINHEDO DA MATEMÁTICA VINHEDO DA 

MATEMÁTICA 
ABDON BATISTA DESTAQUE 

USO DO SOFTWARE GEOGEBRA NO ESTUDO DE 

SIMETRIAS EM UM PLANO 
CRICIÚMA 

MENÇÃO 

HONROSA 

 

ENSINO MÉDIO  

 

TÍTULO MUNICÍPIO PREMIAÇÃO 

A APLICAÇÃO DE MATRIZES NA INFORMÁTICA SOMBRIO 
MENÇÃO 

HONROSA 

A MATEMÁTICA DAS CISTERNAS ABDON BATISTA DESTAQUE 

A MATEMÁTICA NA COIFA JOINVILLE DESTAQUE 

A MATEMÁTICA NAS RUAS DE ITUPORANGA ITUPORANGA DESTAQUE 

ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA NO ENSINO 

MÉDIO 
IBIRAMA DESTAQUE 

 



 

 
 

 

AVALIAÇÃO FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO 

DE UM APARELHO CELULAR 
RIO DO SUL DESTAQUE 

CASSINO MATEMÁTICO: ENSINANDO OS 

CONCEITOS DE FUNÇÕES ATRAVÉS DE JOGOS 

DE CARTA 

JOINVILLE DESTAQUE 

CUSTO DE UMA CONSTRUÇÃO CIVIL BENEDITO NOVO DESTAQUE 

DESMISTIFICANDO A MATEMÁTICA DO 

IMPOSTO DE RENDA 
CAMPOS NOVOS DESTAQUE 

DIAGRAMA DE VENN E OPERAÇÕES ENTRE 

CONJUNTOS 
BENEDITO NOVO DESTAQUE 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA COM A LOUSA 

DIGITAL 
CONCÓRDIA 

MENÇÃO 

HONROSA 

FAZENDO NOSSO CAMINHO DE CARONA COM 

AS FUNÇÕES 
IMBUIA DESTAQUE 

FISCAL DA MATEMÁTICA: APRENDENDO PARA 

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 
MIRIM DOCE DESTAQUE 

FORMAÇÃO INICIAL: A ESTATÍSTICA 

SUBSIDIANDO AÇÕES DE ESCOLHAS 

PROFISSIONAIS QUALIFICADAS 

 

RIO DO SUL 

MENÇÃO 

HONROSA 

GEOMÁTICA ESPACIAL SEARA DESTAQUE 

GEOMETRIA DOS FRACTAIS: UMA RELAÇÃO 

ENTRE A MATEMÁTICA, A ARTE E A 

NATUREZA. 

 

CRICIÚMA 

 

DESTAQUE 

GOOGLEMÁTICA: A MATEMÁTICA POR TRÁS 

DO GOOGLE 
RIO DO SUL DESTAQUE 

MATEMÁTICA DA EVOLUÇÃO HUMANA E 

DEMANDA DE ALIMENTOS 
PINHEIRO PRETO 

MENÇÃO 

HONROSA 

MATEMÁTICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL POMERODE DESTAQUE 

MATEMÁTICA NA RECICLAGEM JOINVILLE DESTAQUE 

MUTANMÁTICA ARROIO TRINTA 
MENÇÃO 

HONROSA 

O ENSINO DE EQUAÇÕES PARA DEFICIENTES 

VISUAIS 
CRICIÚMA DESTAQUE 

ÒLEO DE COZINHA SATURADO - A 

MATEMÁTICA CONTRIBUI PARA RESOLVER 

PROBLEMAS 

PETROLÂNDIA DESTAQUE 

 



 

 
 

 

PIPA TETRAÉDRICA DE ALEXANDRE GRAHAM 

BELL 
CRICIÚMA 

MENÇÃO 

HONROSA 

PONTE ROBERTO MACHADO TAIÓ DESTAQUE 

POR DENTRO DO CANHÃO DE GAUSS GASPAR DESTAQUE 

PROJETO ALFA MASSARANDUBA DESTAQUE 

REAÇÕES DO CAFÉ NO CORPO HUMANO CONCÓRDIA DESTAQUE 

SISTEMA SOLAR E A SUA MATEMÁTICA NOVA TRENTO DESTAQUE 

SOMANDO SABORES MAJOR GERCINO 
MENÇÃO 

HONROSA 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

TÍTULO MUNICÍPIO PREMIAÇÃO 

A QUANTIDADE E A CAPACIDADE, SEGUNDO A 

MATEMÁTICA É UM COMPROMISSO COM A 

VERDADE. 

 

SOMBRIO 

 

DESTAQUE 

ANÁLISE MATEMÁTICA NA PONTE DE LAGUNA SOMBRIO DESTAQUE 

BRINCANDO COM POLIEDROS BRUSQUE DESTAQUE 

GEOMAT – OFICINAS DE ENSINO INTEGRADO DE 

MATEMÁTICA E GEOGRAFIA 

 

FLORIANÓPOLIS 

 

DESTAQUE 

JOGO DE SEQUÊNCIA: UMA INTERAÇÃO DOS 

ALUNOS NO PROCESSO DE INCLUSÃO 

 

SOMBRIO 

MENÇÃO 

HONROSA 

MATEMÁTICA E QUÍMICA: APROXIMAÇÕES NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
SOMBRIO DESTAQUE 

PIBID E JOGOS MATEMÁTICOS GASPAR 
MENÇÃO 

HONROSA 

 

PROFESSOR 

 

TÍTULO MUNICÍPIO PREMIAÇÃO 

A FUNÇÃO SOCIAL DA MATEMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
RIO DO SUL DESTAQUE 

FORMAS GEOMÉTRICAS, TEXTURAS E CORES ZORTÉA DESTAQUE 

 

 



 

 
 

 

ILHAS INTERDISCIPLINARES DE 

RACIONALIDADE: UMA METODOLOGIA DE 

ENSINO POSSÍVEL 

GASPAR DESTAQUE 

MATEMATIZANDO,ADAPTANDO E 

JOGANDO,UMA PARCERIA PERFEITA COM A 

INCLUSÃO. 

VIDEIRA DESTAQUE 

PIPAS E MATEMÁTICA CONCÓRDIA --- 

UMA PROPOSTA DIDÁTICA SOBRE O ESTUDO DA 

TRIGONOMETRIA NO CICLO 
IÇARA DESTAQUE 

 

COMUNIDADE 

 

TÍTULO MUNICÍPIO PREMIAÇÃO 

VIDÊNCIA NUMEROLÓGICA: MITO OU 

REALIDADE? 
BLUMENAU 

MENÇÃO 

HONROSA 
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A MATEMÁTICA NO MUNDO DAS QUILICAS ITUPORANGA 42 
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AUTISTAS 
RIO DO SUL 47 

MATEMÁTICA: "MÁGICA DE ÁLGEBRA" CAMPOS NOVOS 52 

XBOX 360: CONCEITUADO MATEMÁTICA 
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RESUMO: O presente trabalho desenvolvido consiste em um jogo pedagógico, criado com as turmas da APAE 

de Ituporanga. Os objetivos foram trabalhar a coordenação motora, atenção, reconhecimento dos números, 

compreender os conceitos de adição e subtração, desenvolver a capacidade de montar operações matemáticas, as 

habilidades de associar números a quantidades. Os alunos participaram durante o processo de construção do 

jogo, definindo as regras que consistem em uma adaptação do tradicional jogo de bolas de gudes, utilizando um 

tabuleiro de madeira com o desenho de um triângulo onde ficam dispostas vinte quilicas que os jogadores devem 

acertar e retirar em três tentativas para depois efetuarem os cálculos. No final, as quilicas são conferidas, 

encontra-se a diferença entre um jogador e outro.  Na realização foi evidenciado que ocorreu aprendizagem, 

despertando o gosto pelo jogo, o reconhecimento de formas diferentes de contar, e montar cálculos matemáticos, 

também a satisfação durante toda sua realização. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ludicidade. Quilicas. Estrutura aditiva.   
 

INTRODUÇÃO 

 

Trabalhar a matemática na Educação Especial exige muita dedicação, conhecimentos 

teóricos e criatividade dos professores para criação de estratégias que facilitem a aquisição do 

conhecimento e que também despertem a curiosidade, promovendo a interação social e a 

iniciativa pessoal, também a autonomia do sujeito, a confiança em suas capacidades em 

enfrentar novos desafios, ajudando na formação de pessoas independentes e produtivas dentro 

de suas possibilidades. 

Na APAE de Ituporanga, aplica-se o Currículo Funcional Natural que oportuniza, a 

formação integral do aluno, com atividades práticas e vivências reais no cotidiano escolar. O 

que é assegurado ao aluno, com base no Art. 59 da Lei 9.394/96 onde se afirma que os 

sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades. Com base na Lei 

Brasileira da Inclusão de 2015, em seu artigo Art. 27 onde afirma-se que: 

 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de 

forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem. 
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Percebemos a necessidade da constante atualização do professor que atua na Educação 

Especial, uma vez que ao se deparar com um projeto de matemática precisa ter clara tal 

realidade. Nesse sentido: 

 

(...) A Matemática deve ser contextualizada e trabalhada de forma significativa, 

transformando as informações em conhecimentos que durante o percurso formativo 

contribuam para a formação integral dos sujeitos, no que é essencial o papel do 

professor, responsável por tais relações e articulações. (PROPOSTA CURRICULAR 

DE SANTA CATARINA, 2014, p. 163) 

 

Durante a construção do jogo, os alunos foram incentivados a realizar pesquisas sobre 

as origens das quilicas. Segundo informações coletas tanto na Revista Super Interessante, 

quanto no site A história.com.br passamos a conhecer diferentes nomes dados as quilicas em 

nosso país, como quilica em Santa Catarina, baleba no Rio de Janeiro, bola de búrica no 

Paraná, bolita no Rio grande do Sul, entre outros. No entanto seu nome mais popular é bola de 

gude. Existem diferentes meios para conhecer e jogar quilicas, que segundo as pesquisas 

realizadas, são diferentes em cada região do Brasil. Segundo as informações coletadas o jogo 

não tem origem específica, no entanto foram encontradas bolinhas de argila e outros materiais 

semelhantes em diversos lugares do mundo, como túmulos de faraós, e em ilhas como a de 

Creta, na Grécia, com idade estimada em mais de 5 mil anos. Também jogavam na Idade 

Média, Alemanha e Roma antiga. Partindo desse contexto histórico, encontramos diversos 

nomes relacionados ao objeto em questão. No Brasil, acredita-se que esse jogo veio junto com 

os colonizadores portugueses. 

Com base na história, observou-se que o jogo de quilica, além de lúdico, ajuda na 

estimulação da coordenação motora e perceptiva, de forma que o jogador precisa treinar sua 

pontaria e estratégia de jogo. Ainda podemos perceber as noções que o aluno já possui e as 

que precisam ser melhoradas, como a noção de direção e força, o raciocínio numérico, e a 

capacidade de perceber o espaço e as pessoas em sua volta. Observando-se que em uma 

brincadeira simples, o aluno aprende diversos conceitos, como números maiores e menores, o 

que é mais e menos, também aprende a conviver e trocar experiências. Construindo seu 

conhecimento. 

Nesse sentido, a Educação Física surge como uma ferramenta na construção do 

conhecimento do aluno com deficiência, desde o entendimento de suas próprias limitações, 

até a descoberta de novas formas de desenvolver suas potencialidades. A matemática no 

mundo das quilicas, desenvolvido na APAE de Ituporanga, fortaleceu a inclusão dos alunos 

em todas as atividades, todos os participantes são pessoas com Deficiência Intelectual 

Moderada alguns com Deficiência Física associada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi desenvolvido com a função de facilitar a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos pelos educandos. Foi realizado por meio de apresentações de aulas expositivas 

com explicações e práticas do jogo. O projeto está sendo aplicado durante o ano letivo de 

2017. 



 

 
 

 

1. A Matemática no Mundo das Quilicas - Materiais necessários para o jogo: Uma 

caixa de madeira com dimensão de 70cm x 50cm, também duas tabelas construídas com 

material reciclado com sinais de operações de adição onde cada jogador ordena suas quilicas 

para depois contá-las. Um dado numérico, com números até seis. Vinte dados com números 

diversos de zero a nove. Vinte e duas quilicas. Uma tabela com sinais de uma operação de 

subtração para o cálculo final. 

2. A Matemática no Mundo das Quilicas é um jogo que envolve o lúdico ao 

concreto, é muito divertido. Baseia-se no reconhecimento dos números e sua ordem, também 

a construção concreta de operações de adição e subtração. Onde cada jogador é responsável 

pelos seus resultados, de modo que precisam verificar a todo instante a quantidade de cada 

partida e relacioná-la ao numeral correspondente. Obtendo diversos resultados, para 

efetuarem os cálculos necessários no jogo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No desenvolvimento do jogo A matemática no Mundo da Quilicas, construído em um 

triângulo com dimensão de 30cm x 33cm x 33cm, desenhado em uma caixa de madeira, onde 

estão dispostas vinte quilicas, cada jogador, com uma quilica partida joga em direção às bolas, 

objetivando arremessá-las para fora, as quais são coletadas e dispostas nas tabelas 

confeccionadas com tampinhas de garrafas pet, coladas de forma que facilitam a compreensão 

visual da quantidade obtida,  depois cada um conta a quantidade que tirou identificando com 

um dado numérico o número correspondente a cada jogada, depois realiza os cálculos de 

adição e subtração. Foram trabalhados os conceitos referentes a estrutura aditiva. Inicialmente 

questionamos os alunos se conheciam as quilicas, e a maioria respondeu que sim. Ainda assim 

observamos que houve muita dificuldade em manusear as mesmas. Alguns arremessaram 

inúmeras vezes até acertar uma, mesmo assim não se intimidaram, tiveram interesse em 

melhorar suas habilidades. Muitos não apresentaram coordenação motora necessária ao 

manuseio da mesma, a posição correta da quilica entre os dedos para ser arremessada, muitos 

não apresentavam noção de espaço, ou força e distância. O desenvolvimento motor enfoca o 

estudo das mudanças qualitativas e quantitativas de ações motoras do ser humano ao longo de 

sua vida segundo Santos, Dantas e Oliveira (2004). 

Quanto aos conceitos matemáticos verificou-se que alguns alunos apresentaram 

facilidade ao resolver os cálculos de adição, no entanto na fase da subtração verificou-se 

bastante dificuldade, o que já era esperado pois se trata de operações de subtração envolvendo 

mais de dois valores.  Outra dificuldade foi o significado do número zero. Nossos alunos 

tiveram e tem muita dificuldade em entender o valor do número zero, o porquê de termos que 

somá-lo se não vale nada, segundo eles. O tema foi bastante discutido nas aulas. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Fotografia 1- Aluna Adriana da Silva, durante as pesquisas sobre a história das bolas de gude. 

Aula Interdisciplinar.  APAE de Ituporanga, Ituporanga 2017. 

 
Fonte: KLETEMBERG, Cintia Mara; THIESEN, Giorge Luis. 

 

Fotografia 2- Alunos nas aulas da APAE de Ituporanga- Durante as atividades com a tabela das 

operações matemáticas – Aula Interdisciplinar, Ituporanga 2017. 

 
Fonte: KLETEMBERG, Cintia Mara; THIESEN, Giorge Luis. 

 

Fotografia 3- Os alunos participando ativamente do jogo. – A matemática no mundo das quilicas 

– Aula de Educação Física, Ituporanga 2017. 

 
Fonte: KLETEMBERG, Cintia Mara; THIESEN, Giorge Luis. 



 

 
 

 

Dessa forma, verificou-se o quão importante se torna o fato de trabalhar com a 

compreensão de noções e significados das operações matemáticas.  Os alunos demonstraram 

muita alegria durante a realização das atividades, por serem lúdicas, foram prazerosas, 

atrativas e interessantes para os alunos, além de promover e auxiliar significativamente no 

processo de ensino e aprendizagem. 
 

CONCLUSÕES 
 

O projeto desenvolvido foi de grande importância para a realidade de nossos alunos. 

Com o jogo, nossos alunos melhoraram sua interação social, suas habilidades relacionadas a 

coordenação motora, mostrando envolvimento e contentamento na realização das atividades. 

Também observamos a necessidade de sempre estarmos aliando o lúdico com a aprendizagem 

de temas complexos, como é a matemática para nossos alunos. 

Quando instigamos nos nossos alunos a vontade de aprender, percebemos o quanto é 

prazeroso proporcionar ambientes e atividades facilitadoras do aprendizado. Perceber no 

aluno que ele não sabia, e depois ouvir ele dizendo que ficou feliz por ter aprendido é 

motivador para nós profissionais, principalmente na Educação Especial, Na nossa realidade 

que é a escola APAE, encontramos alunos em idade superior a 40 anos, que não participaram 

ou tiverem qualquer estimulação, a sua maioria nunca vivenciou o ensino regular, ou teve 

acesso a ele, tendo em vista que praticamente todos, não viveram nos anos da inclusão, não 

foram alfabetizados nem receberam atenção suficiente para a sua formação acadêmica.   
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RESUMO: O presente trabalho visa a aprendizagem da matemática utilizando a culinária como estratégia 

desencadeadora do processo de ensino aprendizagem, realizada com discentes do espectro autista da APAE de 

Rio do Sul, no decorrer do primeiro semestre. A utilização da culinária como estratégia de ensino é um recurso 

pedagógico que tem apresentado bons resultados, pois cria situações da vida cotidiana, estimulando sua 

criatividade e participação. Propusemos receitas envolvendo números, medidas, cálculos, formas, pesos, valores, 

quantidade e tamanhos, pois para a aprendizagem, exige-se o uso de estratégias, propiciando momentos de 

interações. Concluímos que os discentes com espectro autista para identificarem conceitos dentro da matemática 

é indispensável o aprendizado de forma lúdica, com os materiais concretos onde conseguimos o sucesso de cada 

um em aprender e aplicar seus conhecimentos melhorando assim o processo matemático no ensino e 

aprendizagem interligando as suas vidas cotidianas. 

 

Palavras-chave: Culinária. Espectro Autista. Cotidiano. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto “Cozinhando e Calculando com os Autistas”, foi desenvolvido com 

discentes da APAE de Rio do Sul, visando desenvolver habilidades de vida diária. Por se 

tratar de discentes autistas, as atividades desenvolvidas na sala de aula tem como base 

fundamentos de métodos específicos a este espectro visando desenvolver o cognitivo, a 

comunicação, a independência e a socialização, priorizando a rotina para organização do seu 

cotidiano e seu aprendizado, melhorando sua independência, funcionalidade e informação 

visual, amenizando suas dificuldades de comunicação e elaboração conceitual. 

Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento 

independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas, propiciando alternativas 

para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização 

conceitual, atenção, raciocínio lógico dedutivo e o senso cooperativo, estimulando a 

socialização e aumentando as interações do discente com outras pessoas. A culinária é um 

recurso pedagógico eficaz para a construção do conhecimento matemático. O uso de receitas 

no ensino da matemática tem como objetivo fazer com que os discentes gostem de aprender 

essa disciplina, despertando o interesse. A aprendizagem por meio de receitas, pesos, medidas 

permite que o discente faça da aprendizagem um processo interessante e até divertido. Para 

tornar o estudo da matemática mais prazeroso e dinâmico, é necessário que se tenha a 

participação dos alunos. Deste modo, o pensamento inclui a capacidade de poder lidar com 

situações e o poder de interpretação de problemas matemáticos ou outros domínios. 
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Segundo BROUGERE a cultura lúdica torna possível a aprendizagem, isto é, a pessoa 

que participa da cultura aprende. Ele ainda afirma que: "O brincar tem de se desenvolver em 

aberto, com possibilidades variadas. Quando todos sabem quem vai ganhar, deixa de ser um 

jogo." 

Partindo destes pressupostos, a criatividade veio à tona e foi possível envolver e 

abordar a matemática na cozinha de uma forma lúdica. Através de atribuições de partes 

numéricas e literais para os coeficientes dos ingredientes de receitas práticas, 

contextualizamos e formamos expressões que auxiliam no desenvolvimento da aprendizagem. 

Com a interação ocorrida entre a turma e o conteúdo, desenvolveu-se um conhecimento 

cognitivo estruturando o entendimento e aprendizagem. Assim, o educador matemático deve 

incentivar seus discentes e inovar em atividades dinâmicas, lúdicas como jogo e brincadeiras 

na cozinha, para que cada aluno possa ter a compreensão do estudo da matemática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho esteve voltado principalmente para avaliar a eficácia da utilização da 

cozinha como ferramenta de aprendizagem da matemática em sala de aula. O trabalho foi 

desenvolvido com os discentes da turma do serviço pedagógico específico - TEA/TEACCH 

(Transtorno do Espectro Autista/ Tratamento Educacional para Autistas e Crianças com 

deficiências relacionadas com a Comunicação) da APAE de Rio do Sul. Começamos 

trabalhando com a análise do desenvolvimento da turma e as necessidades dos discentes em 

aprender a matemática, analisamos e percebemos que a forma lúdica com receitas, 

adaptações,  manuseio de texturas, comparação de tamanho atingiram o conhecimento e 

noções básicas que compõem a matemática. 

As atividades como as receitas ilustradas, mini mercado foram confeccionados, 

elaborados pelos discentes com intermediação do professor. As receitas ilustradas foram 

confeccionadas com panfletos de mercados, onde os discentes trouxeram de casa e com 

materiais encontrados na escola. O mini mercado montamos com embalagens encontradas no 

reciclado da escola e da famílias. A aplicação das receitas utilizamos a padaria da nossa 

escola, um local todo preparado e equipado para utilizamos, nela realizamos a execução das 

receitas ilustradas, utilizando balança como instrumento de trabalho. Durante o nosso projeto 

realizamos as seguintes atividades: Pesquisa das receitas favoritas dos alunos, caderno de 

receitas ilustradas, receitas na padaria, manuseio de pesos e medidas, tamanhos diferentes de 

ovos, pesquisa de preço, exploração das formas geométricas na cozinha, exploração das cores 

das comidas, visita ao mercado, confecção do mini mercado na sala, escolha dos ingredientes 

que serão utilizadas para confeccionar as receitas. 

A partir do reconhecimento dos equipamentos e da confecção de materiais iniciou o 

processamento destes, ou seja, o alunos começaram a elaborar a prática das receitas e a 

utilizar os instrumentos necessários para medir e pesar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



 

 
 

 

“Cozinhando e Calculando com os Autistas” foi um trabalho desafiador e instigante. 

Durante o desenvolvimento deste projeto, nós docentes envolvidos buscamos metodologias 

diferenciadas, estudos com intuito das atividades serem motivadoras, interessantes, visando 

alcançar o objetivo proposto, aquisição dos conceitos matemáticos. O raciocínio e o sentido 

da matemática para a vida foram aguçados no intuito de poderem usar, reconhecer quais as 

situações que se encontram em seu dia a dia, identificando-os ao depararem com números em 

receitas, nas formas das formas de assar, nas cores dos alimentos, no preço dos produtos, no 

número de variedades de alimentos nos pesos e medidas. Os resultados obtidos indicam que é 

possível o uso da culinária em sala de aula como recurso para o ensino da matemática. 

Destacamos ainda que o comportamento dos discentes com espectro autista pode evoluir com 

o ambiente de colaboração com a introdução de receitas e medidas. A maioria dos discentes 

que inicialmente não permaneciam sentados, concentrados, no decorrer das atividades lúdicas 

ficaram motivados e passaram a realizar as atividades com interesse e maior concentração. 

Em geral, houve melhoria no aproveitamento da turma em questões matemáticas, onde 

passaram a contar, medir e explorar um ambiente rico em números e medidas. 

 

Figura 1- Tamanhos diferentes de ovos 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 2- Conhecendo as formas geométricas na cozinha 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

Figura 3- Visita ao mercado, escolhendo o melhor preço 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

     
Figura 4- Preparando as receitas 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 



 

 
 

 

Figura 5- Pesando os ingredientes 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

CONCLUSÕES 

 

Ao término deste projeto, concluímos que os discentes obtiveram resultados 

significativos na aprendizagem na área conceitual. Foi muito gratificante ver nos discentes, o 

interesse, o entusiasmo e a participação nas atividades propostas com grande êxito. Com este 

projeto, oportunizou-se trazer a matemática de forma abrangente e diversificada, os 

educandos resgataram e compreenderam diversos aspectos, tantos sociais quanto 

educacionais, visto que, obtiveram mais interesse pelas informações concretas quando foram 

inseridos no seu cotidiano, assim, os discentes são estimulados a criar situações de 

aprendizagem, em relação às informações obtidas previamente. Observou-se nos discentes 

evoluções significativas em todos os aspectos como interesse, raciocínio lógico, concentração, 

habilidades de vida diária, coordenação motora fina e ampla, motivação pelas atividades 

gerada por parte dos alunos e principalmente interação social e cooperação.   
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RESUMO: O objetivo de desenvolver as habilidades e conceitos matemáticos, é um desafio para pessoa com 

Autismo, faz-se necessário utilizar material concreto e visual, pensando nos níveis do TEA, estaremos 

utilizando, quadro branco, pincéis e notebook, o qual o participante irá desenvolver cálculos de: adição, 

subtração, multiplicação e divisão. A Álgebra é a parte da matemática elementar que generaliza a aritmética, 

simplificando e resolvendo por meio de fórmulas. O expositor solicitará ao participante que pense em um 

número inteiro de (1) á (20), posteriormente duplique (dobro) esse número, o resultado deve ser somado a (4), 

próximo resultado será divido por (2), após a divisão o resultado será subtraído pelo número original. Memorize 

o número final e em seguida o Apresentador fará a seguinte pergunta: O resultado final é (2)? A resposta será 

sim para todos os cálculos, o resultado sempre vai ser (2) dois. 

Palavras-chave: Raciocínio lógico. Números. Inclusão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A AMA de Campos Novos ao refletir sobre as questões de ensino e aprendizagem da 

pessoa com Transtorno do Espectro Autista- TEA com relação à matemática e suas 

implicações no cotidiano das pessoas, percebeu a necessidade de estudar e pesquisar as 

estratégias para o ensino significativo e que favoreça a aquisição de conceitos. Iniciamos o 

projeto a partir do conhecimento prévio do usuário com Autismo, sendo que a proposta era a 

pesquisa matemática de um tema que desenvolvesse o raciocínio lógico e a resolução de 

problemas e cálculos mentalmente. 

 O projeto se refere a resolução de cálculos, mais precisamente as quatro operações 

matemáticas, onde serão desenvolvidas seguindo uma sequência estabelecida pelo 

apresentador, o qual mediará os visitantes para que consigam resolver sem muitas 

dificuldades e chegar ao resultado desejado. Para a pessoa com TEA o conhecimento 

matemático pode não ser algo concreto, porém a resolução e precisão dos cálculos é feita de 

maneira natural pois o processo cerebral é mais rápido. 

Realizamos pesquisas sobre o tema matemático: Álgebra, para entendermos as 

modificações que os resultados sofrem durante as equações, já que “Álgebra é a ciência das 

equações”, através das pesquisas e hipóteses nas resoluções dos cálculos, apresentamos a 

determinada sequência para a resolução dos cálculos para que chegamos ao mesmo resultado 

independentemente do número escolhido. (WIKIPÉDIA, 2017). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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No desenvolvimento do projeto além das pesquisas científicas que realizamos, também 

resolvemos diversas equações seguindo a mesma sequência até chegar a confirmação de que 

todos os números trabalhados chegassem ao resultado desejado. Já tínhamos o definido o 

resultado que queríamos alcançar, então precisávamos resolver os cálculos de maneira a 

atingir nosso objetivo. 

Partimos da seguinte questão: Utilizamos uma sequência de números de 1(um) a 10 

(dez), resolvemos os cálculos através da seguinte ordem: a princípio esse número seria X?, 

após escolhido o número, calculamos o seu dobro, posteriormente somamos ao número 4 

(quatro), dividimos o resultado pelo número 2 (dois) e por último subtraímos pelo número 

inicial, o qual escolhemos para realizar as operações. O resultado da subtração será o 

resultado final da equação. Independentemente do número escolhido o resultado sempre será 

2 (dois). 

Pesquisamos mais a fundo as hipóteses de desenvolver a mesma equação partindo 

então dos números de 1 (um) a 15 (quinze), chegamos à conclusão que era possível. Então 

continuamos a pesquisa e partimos para as resoluções das equações com os números de 1 

(um) a 20 (vinte). 

Exemplo: 

X=?  2x   2x²= 4x+4x=8x/2x=4x-2x=2x 

X=? 18x 18x²=36x+4x=40x/2x=20x-18x=2x 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  No desenvolvimento do projeto conseguimos atingir nossos objetivos com relação às 

resoluções dos cálculos da equação, o qual seria necessário obter o mesmo resultado, 

desenvolvendo atenção, concentração e raciocínio lógico com pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista-TEA. Aplicamos o projeto com crianças usuárias do Atendimento 

Educacional Especializado- AEE, as quais estão inclusas na Rede Regular de Ensino, com o 

intuito de propiciar o ensino das quatro operações de maneira diferenciada, a fim de atingir a 

elaboração de conceito matemático numérico. 

O usuário apresentador pesquisou o tema do projeto e juntamente com os Professores 

orientadores aprofundamos os conhecimentos científicos para que tivéssemos embasamento 

teórico e prático das ações desenvolvidas durante os cálculos, foi possível verificar o quanto 

significativo o trabalho representou no desenvolvimento do usuário, proporciona ótimo 

desempenho não só nas questões de cálculos, como também em relacionamento e interação 

social, pois como sabemos o quão é notável em pessoas com TEA, a dificuldade em interagir 

com o mundo a sua volta.    

Aplicamos os cálculos com dois grupos de colegas que frequentam a Instituição, com 

o objetivo de desenvolver e ampliar conceitos numéricos de adição, subtração, dobro, divisão, 

entendendo as modificações que os números sofrem ao longo do processo da sequência 

especificada. Assim trabalhando a memória a curto, médio e a longo prazo, podendo utilizar o 

recurso visual para auxiliar a pessoa com TEA em toda a estruturação mental e ordem nos 

cálculos. Foi possível observar que o grupo dos usuários com TEA de nível I, se destacaram 



 

 
 

 

nos cálculos, conseguiram se organizar de maneira a não esquecer a sequência, alguns 

utilizavam o quadro e os pincéis para ajuda, já outros memorizavam os numerais e os 

resultados. O grupo dos usuários com nível II de TEA, tiveram dificuldades significativas em 

relação ao desenvolvimento e sequência dos cálculos, não conseguiam atingir a ordem dos 

fatores, gerando um desconforto na realização dos cálculos, perda da memória inicial, isso 

fazia com que o resultado não fosse o esperado, todos utilizavam o quadro. 

 

CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento do projeto foi de grande valia para nossa Instituição, bem como 

para nossos Autistas, pois propiciou momentos de pesquisas e diversos conhecimentos na área 

da matemática de uso no cotidiano. Além de desenvolver atenção, concentração e raciocínio 

lógico durante a realização do trabalho, instigamos o aprendizado da matemática de maneira 

lúdica e investigativa, realizando os cálculos sob as hipóteses estudadas. 

Podemos concluir que alcançamos os objetivos almejados na elaboração conceitual e 

prática do trabalho, considerando as capacidades intelectuais da pessoa com Autismo, pois 

temos a consciência das limitações que o TEA acomete em nossos usuários, sempre 

lembrando de que quanto mais claro e objetivo o conteúdo, mais será alcançado resultados 

positivos com relação a aprendizagem. 

Sabemos o alcance da matemática em nossas vidas, e em se tratando da Álgebra, 

podemos perceber o quanto existem maneiras diversas de se resolver equações e como 

podemos nos apropriar de conhecimentos lógicos se buscarmos investigar e aprofundar 

pesquisas diante das variáveis transformações que os números sofrem até a conclusão de um 

cálculo. 
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Resumo: O Xbox 360 é um console de videogame que permite ao jogador uma grande variedade de jogos 

interativos. Um entretenimento de alta tecnologia aliada ao desenvolvimento da matemática. Abrangendo 

profissionais das áreas de pedagogia e informática educativa em uma ação interdisciplinar. Tem como objetivo 

trazer à tona, conceitos matemáticos básicos de: noção de espaço, direita e esquerda, frente e trás, em cima e 

embaixo, dentro e fora, e “entre objetos”, cálculos matemáticos básicos, número, quantidade, paridade, maior e 

menor, casas decimais e resolução de problemas.  O projeto foi desenvolvido a partir da experimentação motora 

e uma planilha de resultados, o intuito de identificar o jogador que obteve maior pontuação, a diferença entre 

ambos. Onde cada jogada correspondia a um novo problema. Como resultado trouxe a matemática um caráter 

alegre e divertido de aprender. Podemos concluir que novas experiências trazem bons resultados, pois o 

educando sente-se motivados a participar. 

 

Palavras-chave: Tecnologia interativa, Conceitos matemáticos,  Educação especial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz a tecnologia para a educação especial dando origem a uma 

nova forma de simbolização e representação do conhecimento, tendo como parâmetro o 

equipamento interativo, um caminho facilitador dos conceitos matemáticos para os 

educandos. 

 O Xbox 360 é um console de videogame onde o jogador interage com o jogo com o 

próprio corpo, sem necessidade de ter algo em mãos, como controles, fios, dispositivos físicos 

de reconhecimento. O sensor reconhece seus movimentos e reproduz nos jogos. Assim, o 

jogador passa a ser o personagem do jogo. 

Essa é uma proposta inovadora que foi desenvolvida em ações interdisciplinares, que 

visavam remover barreiras mediante a prestação de um serviço de qualidade do qual faz jus 

este público, buscou-se a criação e aperfeiçoamento de métodos e estratégias para o seu 

atendimento, introduzindo o tema proposto: “Xbox 360: conceituando matemática através da 

Tecnologia Interativa na educação especial” tem como objetivo trazer à tona, conceitos 

matemáticos básicos de: noção de espaço, direita e esquerda, frente e trás, em cima e 

embaixo, dentro e fora e “entre objetos”, cálculos matemáticos básicos, número, quantidade, 

paridade, maior e menor, casas decimais e resolução de problemas. 

Segundo Orso (1999, p. 7) “a criança precisa ser alguém que joga para que, mais tarde, 

saiba ser alguém que age, convivendo sadiamente com as regras do jogo da vida. Saber 

ganhar e perder deveria acompanhar a todos sempre”. Sendo os jogos educativos tecnológicos 

                                                 
1
 Educação Especial; Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas; Instituição: Escola       

Especial Tia Ana - APAE; Videira. 
2
 Aluno Atendimento Educacional Especializado - APAE, apaevideira@formatto.com.br 

3
 Aluno Atendimento Educacional Especializado - APAE, apaevideira@formatto.com.br 

4
 Professor Orientador; Escola Especial Tia Ana - APAE, jeanepagliari@hotmail.com 

5
 Professor Orientador, Escola Especial Tia Ana - APAE, Videira; jesebel_moccelini@hotmail.com 



 

 
 

 

como um recurso para o desenvolvimento e prática do conhecimento, facilitando o processo 

de ensino-aprendizagem e ainda tornando-o prazeroso, interessante e desafiante. 

O objetivo do estudo fez-se partindo de experiência motora que o educando foi 

experimentando, os quais proporcionam o desenvolvimento e maturação neurológica referente 

à capacidade de movimento do próprio e controle do corpo, neste sentido estas situações 

favorecem a compreensão de conceitos matemáticos básicos. 

A educação especial tem por objetivo traçar as diretrizes direcionadas à qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem do educando com deficiência, matriculados na escola 

especial Para Kleina (2012, p. 22). 

 

(...) A educação especial assume o papel de organizar os meios necessários para 

desenvolver os potenciais das pessoas com necessidades educativas especiais, em 

escolas especializadas ou não. (...) Assim, podemos conceber a educação especial 

como o atendimento a todas as pessoas que precisam de métodos, recursos e 

procedimentos específicos no decorrer da realização das atividades inerentes ao 

processo de ensino- aprendizagem (...). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Apropriando-nos da tecnologia a qual foi direcionada para o público especial, com 

deficiência Intelectual na educação especial, fazendo uso das palavras de Brito (2011), “dando 

origem a novas formas de simbolização e representação do conhecimento”, tendo como 

parâmetro os equipamentos interativos no console Xbox 360, propomos uma metodologia 

para desenvolver conceitos matemáticos. 

Segundo a própria Microsoft, o console possui um Kinect (sensor que possibilita jogar 

alguns jogos no Xbox 360 sem fazer uso de qualquer controle. Ou seja, o jogador interage 

com o jogo com o próprio corpo, sem necessidade de ter algo em mãos como controles, fios, 

dispositivos físicos de reconhecimento. O sensor reconhece seus movimentos e reproduz nos 

jogos, a imagem ampliada pelo retroprojetor. Assim, o jogador passa a ser o personagem do 

jogo. Exemplo: Se o jogador chuta, o personagem chuta, se o jogador cai, o personagem cai...) 

que permite grande interatividade e movimentos, o que nos remete a importância deste para o 

desenvolvimento dos conceitos básicos. 

 Explorando sobre o Kinect para Xbox 360 voltado a metodologia educativa a 

Microsoft (2015, n. p.) se posiciona: 

 

O Kinect para Xbox 360 dá vida aos jogos e ao entretenimento de formas novas e 

extraordinárias, sem a necessidade de controle. Fácil de usar e com diversão 

instantânea, ele envolve seu corpo todo no jogo. Está vendo uma bola? Chute-a. 

Quer associar um amigo à brincadeira? Basta pular para dentro; o Kinect reconhece 

você. Imagine controlar os filmes e a música com a ondulação de uma mão ou o som 

da sua voz. Com o Kinect, a tecnologia evapora, deixando a magia natural de todos 

nós brilhar. 

 

O próprio fabricante (MICROSOFT, 2015, n. p.) sugere: 

Use o Kinect para: 

● Revitalizar as aulas com a conexão do corpo e do cérebro. 
● Energizar a educação física com o Kinect Sports. 



 

 
 

 

● Dinamizar novamente as atividades extra escolares, promovendo, ao mesmo 

tempo, o desenvolvimento social e a colaboração com as aventuras do Kinect. 
 

Verificou-se então, que para além do que se pretendia investigar na prática, o console 

já é indicado pelo próprio fabricante para atividades educacionais que demandam o exercício 

do corpo e da mente. 

Para alcançarmos os objetivos do trabalho fizemos parceria com o professor de 

informática educativa, pois este é indispensável para a execução do projeto, disponibilizou 

suas aulas para a realização e execução do mesmo, fazendo parte do grupo de estudo, na 

montagem e manutenção dos equipamentos, coordenação das atividades, escolha dos jogos. 

Professor de sala de aula que atua junta com os educandos, introduziu o XBOX como 

uma atividade complementar com foco nos conceitos essenciais matemáticos falando durante 

o jogo os conceitos que se pretendia introduzir. 

Os educandos com necessidades especiais (turma de AEE) utilizam a nova 

metodologia, seguindo orientações para realização das atividades. 

Os resultados da relação aluno e jogo foram transformados em cálculos partindo de 

registrados em planilhas para só então fazer análise dos mesmos (adição, subtração, números 

e quantidades). 

Para registrar os resultados do trabalho foram feitos fotos e pequenos vídeos. 

 

Figura 1: Jogo XBOX 

      

Fonte: Escola Especial Tia Ana – APAE/Videira 

 

O jogo, Xbox, proporcionou aos educandos a aquisição de conceitos matemáticos 

fazendo uso do próprio corpo, conceitos estes de “direita e esquerda”, “frente e trás”, “em 

cima e embaixo”, “dentro e fora” e “entre objetos” de uma forma divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 2: Planilha para registro de resultados 

 
Fonte: Escola Especial Tia Ana – APAE/ Videira 

 

Partindo do resultado de cada jogada executada pelos educandos, fez-se o registro em 

uma planilha, a planilha contém nome dos alunos, espaço para números unitários e decimais 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 facilitando e organizar a pontuação, os educandos partindo 

da mesma podem observar e definir que fez mais e menos pontos. 

 

Figura 3: Cálculos matemáticos 

 
Fonte: Escola Especial Tia Ana – APAE/Videira 

 

Foram realizados cálculos matemáticos para observar a diferença de pontos entre os 

jogadores (subtração) e cálculos de adição para somar duas rodadas, com ajuda do ábaco. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As atividades interativas foram oferecidas aos educandos através de sua participação 

como um todo: observando, explorando, vivenciando e resolvendo situação problema, com 

foco no movimento corporal consciente e a introdução de conceitos matemáticos com um 

recurso atrativo do console. 

Para Brito (2011, p. 121) ...a tecnologia atinge de tal modo as formas de vida da 

sociedade que a escola não pode ficar à margem dessas mudanças, sendo que é preciso 

implantar projetos visando novas maneiras de ter acesso ao conhecimento e de produzi-lo. 



 

 
 

 

No primeiro momento foi apresentado o equipamento, que gerou curiosidade e a busca 

de interação com o mesmo. 

No segundo momento após o entendimento do jogo passou-se às regras que 

acompanham a história que vai sendo encenado (o trajeto e os obstáculos oferecidos pelo jogo); 

Só então começou as orientações referentes aos conceitos matemáticos com movimento 

amplo do corpo (em cima, embaixo, direita, esquerda, frente, atrás, espaço de alcance do 

sensor). 

Posteriormente conhecimento de valores através dos pontos obtidos durante a partida. 

Passando para pequenas competições que visavam identificar a maior e menor 

quantidade de pontos obtidos pelos participantes. 

Por fim introduziu-se uma planilha que relata de cada pontuação participante e 

possibilita identificar quem fez maior ou menor número de pontos, a soma de dois participantes 

e a diferença (subtração) de pontos entre os competidores. 

 

CONCLUSÕES 

 

A tecnologia vem despertando interesse dos profissionais que atuam em instituições de 

educação especial por contribuir de forma significativa em diferentes contextos, inclusive na 

área das ciências exatas, aumentando a capacidade funcional do educando com o uso de sites 

educativos e jogos interativos. 

A perspectiva da construção do conhecimento, bem como transpor as barreiras 

existentes, proporciona ao educando melhora no domínio da coordenação motora ampla, 

desenvolvimento da criatividade, estímulo visual e auditivo, bem como conceitos, cálculos 

matemáticos e resolução de problemas. 

Toda atividade motora é um processo dinâmico, fruto de experiências renovadas onde 

o educando adquire conhecimento e habilidade que permite expressar-se e elaborar novos 

conceitos, através da interação com o console. 
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RESUMO: A fantástica história dos números e sua utilização em nosso cotidiano veio de uma maneira 

diferenciada apresentar como aconteceu a história dos números, desde o início da história até os tempos atuais. O 

principal objetivo é possibilitar que a criança construa suas próprias hipóteses de escrita dos números e 

compreenda qual a origem do mesmo e com isso consiga explorar noções matemáticas presentes no seu 

cotidiano. Para desenvolver o projeto inicialmente apresentamos como os primeiros habitantes faziam para 

contar e como foi a evolução dos números com o decorrer do tempo. E para melhor compreensão do assunto 

realizamos atividades de associação com materiais semelhantes aos utilizados no início da história. Dando 

sequência ao projeto apresentamos diferentes maneiras de representarmos os números atualmente e como estes 

estão inseridos em nosso cotidiano, principalmente na maneira de contar o tempo, realizar cálculos e na 

construção de uma horta em nossa creche. 

 

Palavras-chave: Número. Jogos. Conceitos. Quantidade. Representação gráfica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho surgiu a partir da vontade de apresentar através de uma maneira lúdica e 

diferenciada como aconteceu a história dos números, desde o início da história até os tempos 

atuais e assim tornar mais significativo à compreensão dos números para os alunos. Durante 

todo projeto trabalhamos os conceitos de forma concreta e também lúdica onde as crianças 

participarão ativamente de todo o processo desde a representação da história até a construção 

da nossa horta. 

 A matemática está presente durante todo nosso projeto, pois realizamos contagem de 

objetos, representação de quantidades, conhecemos diferentes formas de se representar os 

números e onde eles estão inseridos em nosso cotidiano. 

O principal objetivo do nosso trabalho é possibilitar que a criança construa suas 

próprias hipóteses de escrita dos números e compreenda qual é a origem do mesmo e com isso 

ela consiga explorar noções matemáticas presentes no seu cotidiano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto iniciou com a apresentação aos alunos da história ilustrada de como ocorreu 

todo o processo de evolução dos números. Após contar como inicialmente os números eram 

representados pelos primeiros habitantes, os alunos realizaram algumas dinâmicas com jogos 

e posteriormente os resultados foram registrados marcando riscos na madeira, exatamente 

como faziam na pré-história, onde os homens das cavernas deixavam a marca em pedaços de 

ossos e em pedaços de madeiras da quantidade de animais que haviam caçado. 

                                                 
1
 Categoria Educação Infantil; Modalidade: Matemática aplicada e/ou inter-relação com outras disciplinas; CEI 

Maria Terezinha Hammes Schmitz; Ilhota/SC. 
2
 Aluno da Pré escola, CEI Maria Terezinha Hammes Schmitz, educacao@ilhota.sc.gov.br 

3
 Aluno da Pré escola, CEI Maria Terezinha Hammes Schmitz, educacao@ilhota.sc.gov.br 

4
 Professora Orientadora, CEI Maria Terezinha Hammes Schmitz, nane-luiz@hotmail.com 



 

 
 

 

Em seguida fizemos a dinâmica “O pastor e suas ovelhas”, onde em uma roda a 

professora dava a um aluno (pastor) um saco com o número de pedras exato ao de alunos 

(ovelhas) da roda e o pastor se virava e a professora então retirava uma quantidade de ovelhas, 

então o pastor que estava de fora retirava do saco as pedrinhas referentes a cada ovelha que 

ainda estava na roda e as que sobravam era a quantidade de ovelhas que haviam sido retiradas 

pela professora, esta dinâmica era para ilustrar aos alunos a etapa da história onde os pastores 

contavam seus rebanhos através de pedras e não da maneira que utilizamos hoje com os 

numerais. Assim desenvolvemos em sala mais algumas atividades concretas utilizando pedra, 

botões, tampinhas entre outros materiais para representar as quantidades solicitadas pela 

professora. 

Passado o início da história foi então apresentado a forma na qual representamos os 

números atualmente e como estes números estão inseridos em nosso cotidiano. Nesta etapa do 

projeto utilizamos diferentes maneiras de representar os números como: colagem de barbante 

e outros materiais no contorno dos números, como recortes de EVA e botões, recorte e 

colagem de imagens, escrita espontânea dos números com guache, giz de cera e com 

diferentes técnicas de pintura, como: cotonete, pincel e dedos; representamos os números 

também com massinha de modelar. 

Em sala os alunos brincaram com alguns jogos matemáticos, (jogo da memória e jogo 

de dominó) para melhor compreensão dos números e suas quantidades e também criamos 

alguns jogos de associação quantidade X representação gráfica com materiais recicláveis. 

Também conhecemos a história da Lagarta comilona e trabalhamos com as 

quantidades de alimentos que ela havia comido durante sua semana, através de recorte e 

colagem dos alimentos representamos as quantidades dos alimentos conforme o número 

indicado. 

Para que os alunos conseguissem perceber como os números estão presentes em nosso 

cotidiano realizamos passeios aos arredores do Centro de Educação Infantil para que os 

alunos tivessem a possibilidade de perceber como tudo ao nosso redor tem números e em sala 

elaboramos uma lista com o nome das coisas que possuem números. 

 

Lista 1. O que possui números? 

NO TAMANHO DAS ROUPAS E SAPATOS NO MICROONDAS 

NAS PLACAS DE TRÂNSITOS NAS PLACAS DOS VEÍCULOS 

NOS JOGOS NOS RÓTULOS 

NA TELEVISÃO NOS CONTROLES 

NO TECLADO NO RÁDIO 

NO RELÓGIO NO COMPUTADOR 

NO CELULAR NA CALCULADORA 

NO TABLETE NA NOSSA IDADE 

NAS RECEITAS NO NOSSO TAMANHO 

Fonte: Alunos do Pré escolar misto. 

Depois de conhecer os números e perceber onde eles estão inseridos em nosso 

cotidiano e sua importância foi apresentado aos alunos uma das mais antigas invenções 



 

 
 

 

humanas o relógio, que serve para contar o tempo. Em sala os alunos tiveram a oportunidade 

de conhecer os três principais relógios de antigamente: o relógio de sol, o relógio da água 

(clepsidras) e o relógio de areia (ampulheta) e aprenderam como eles conseguiam contar o 

tempo. Para melhor compreensão criamos com material reciclável uma ampulheta e um 

relógio de sol onde os alunos puderam vivenciar realmente como se conta o tempo nos dois 

tipos de relógios. Em seguida conheceram os principais relógios atuais que são o relógio 

analógico e o relógio digital. Para facilitar o aprendizado sobre o relógio analógico 

construímos uma réplica com horas e minutos para melhorar o entendimento dos alunos e nele 

puderam observar onde o número está inserido e compreenderam a utilidade de cada ponteiro 

do relógio. 

Foram apresentados aos alunos alguns cálculos simples onde eles tiveram a 

oportunidade de manusear e conhecer a calculadora, atual método de se calcular nos tempos 

atuais e o ábaco método mais antigo de se calcular e com isso tiveram o contato direto com o 

número e seu conceito matemático. 

Para etapa final de nosso projeto vamos construir uma nova horta em nossa creche 

tanto para trabalhar alimentação saudável, como também mostrar aos alunos como podemos 

utilizar conceitos matemáticos em seu plantio. E para dar início a nossa horta vamos fazer 

uma visita a uma família que trabalha com o cultivo de hortaliças para todo vale, onde 

teremos toda a explicação que precisamos para começar a construção da nossa horta. 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluímos que a história dos números iniciou sem números e que com o passar do 

tempo é que então cada povo deu seu símbolo aos números, desta forma se deu nosso trabalho 

e nossas descobertas. Para as crianças é importante conhecer a origem dos números e tornar 

mais significativo o aprendizado dos números e seu uso em nosso cotidiano. 

Com este projeto concluímos que os números se fazem presentes em todos os 

momentos e acontecimentos de nosso dia a dia. Para calcular, contar o tempo e até mesmo na 

construção de uma horta os números são fundamentais, pois servem para medir, pesar, 

realizar adições e subtrações, delimitarmos espaços e realizamos a marcação de tempo. Enfim 

são várias as utilidades e a importância dos números. 

Ao concluir nosso projeto percebemos que todos os alunos conseguem perceber a 

importância dos números em nosso cotidiano e assim já fazem a relação entre o que 

aprenderam com o que vivenciam durante seu dia a dia. 
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RESUMO: O presente trabalho objetiva conhecer os números, somar, localizar-se no tempo, respeitando as 

regras. Como ponto de partida escolheu-se a parlenda A Galinha do Vizinho, assim como os números naturais 

até dez. Na roda de conversa, falamos sobre a galinha, suas particularidades. Histórias e vídeos informativos 

foram usados pra um melhor entendimento da criança, através do lúdico preparamos o ninho, colocamos dez 

ovos e a choca. Ainda para aprimorar o conhecimento dos números construiu-se um jogo e usamos outras 

brincadeiras,com uso do calendário, fixamos os dias da duração do choco, onde nesse período foram degustados 

os ovos de várias formas e construído um gráfico; aproveitamos o momento e destacamos os valores nutricionais 

e os benefícios do consumo de ovos. O ápice do projeto foi a visita a galinha choca e seus pintinhos. 

 

Palavras-chave: Numeração. Alimentação. Ciclo do choco. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para que a criança desenvolva a capacidade numérica, o fizemos de forma lúdica e a 

musicalização, onde a aplicamos de forma objetiva e adequada às demais áreas, para que a 

criança conheça os números, aprenda a somar, localizar-se no tempo, respeitando as regras. A 

Parlenda foi a o ponto inicial do projeto, então de forma lúdica fizemos o choco da galinha, 

usando o calendário pra se situar no tempo. 

O ovo é alimento consumido em todos os lares, e as crianças devem conhecer seus 

benefícios.Com a construção do gráfico constatamos as preferências. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, 

p.220) “os conhecimentos numéricos das crianças decorrem do contato e da utilização desses 

conhecimentos em problemas cotidianos, no ambiente familiar, em brincadeiras, nas 

informações que lhes chega pelos meios de comunicação etc. Os números estão presentes no 

cotidiano e servem para memorizar quantidades, para identificar algo, antecipar resultados, 

contar, numerar, medir e operar. Alguns desses são de uso familiar às crianças desde pequenas 

e outros nem tanto”. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O projeto foi desenvolvido no Centro de Educação Infantil Turminha do Puff no ano 

de 2017 com 64 crianças, envolveu crianças do jardim e pré-escolar com faixa etária de 3 a 5 

anos, foi orientado pelas professoras Carla Terezinha Jacinto Wehmuth Comper e Claudete 
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Aparecida Ferreira Pereira, com participação da professora Clarice Feuser, nos meses de maio 

e junho. 

Para desenvolver o projeto iniciamos com a parlenda A Galinha do Vizinho, 

assistimos vídeos informativos sobre a galinha, sendo eles: A Galinha Choca-Audio Livro, 

Galinha chocando doze ovos, Quantos ovos uma criança pode comer por dia, Vídeo Criação 

de Galinhas, A vida na fazenda, A galinha dos ovos de Ouro (conto Infantil), A mulher e sua 

galinha (fábula animada), De onde vem o ovo (diário de Mika). 

Utilizamos folhas de A4, papel cartão, caixas de ovos, casquinhas de ovos, tenaz, fita 

de parede, cola quente, EVA de várias cores, pincel, tinta guache, lápis de cor, lápis de 

escrever, giz de cera, quadro, canetão, papel de seda, ovos (vários tipos). Foram realizadas 

pesquisas na internet, TV, vídeo, fogão, figuras, cesta, palha, calendário, gráfico, galinha de 

brinquedo, degustação de ovos nas formas: cozido, omelete e chimia. 

Criamos o jogo a corrida dos ovos, onde seis crianças podem participar, um dado de 

seis cores, onde a cor sorteada pelo dado indicará uma casa, sendo assim sucessivamente até 

chegar no número dez, onde a galinha choca está a espera, e nesse caminho a criança jogadora 

precisa superar alguns desafios para chegar até a galinha choca, que está a espera.Também 

usamos a adaptação do jogo da velha, e brincadeiras como o ovo choco e pega o rabo foram 

usadas como forma de resgate cultural. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nosso trabalho foi iniciado com a parlenda, pois segundo o Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (1998, p.203), 

 

“A construção de competências matemáticas pela criança ocorre simultaneamente ao 

desenvolvimento de inúmeras outras de naturezas diferentes e igualmente 

importantes, tais como comunicar-se oralmente, desenhar, ler e escrever, 

movimentar-se, cantar e etc”. 

 

Além de cantá-la, fomos brincando com os ovos de plástico, oportunizando que as 

crianças levassem os ovos para o ninho, onde as crianças acharam bastante divertido. 

Fizemos a releitura da parlenda A Galinha do Vizinho, usando números e os 

representando com ovinhos amarelos de E.V.A. Então diariamente botaram os ovos, 

sucessivamente até 10. 

Histórias contadas com fábulas e outras que estimularam as competências 

matemáticas, pois é importante que as crianças realizem contagens a partir de um número, 

acrescentando ou subtraindo quantidades, auxiliando o desenvolvimento do cálculo. 

Usamos vídeos informativos e áudio-livros que nos trouxeram informações essenciais. 

O trabalho foi enriquecido com histórias como a Galinha dos Ovos de Ouro que trouxe 

possibilidades de refletir sobre valores, modo de pensar e agir. 

 

“A leitura de histórias e um momento em que a criança pode conhecer a forma de 

viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes, e o comportamento de outras 

culturas situados em outros tempos e lugares que não o seu.” (RCNEI v.3, 1998, 

p.143) 



 

 
 

 

O vídeo De Onde Vem o Ovo? Do Diário de Mika estimulou a curiosidade e em 

seguida trouxe informações importantes. Permitimos que assistissem sem interferência, e 

depois do vídeo fizemos a roda de conversa, e foram apresentando indagações e conclusões. 

Então direcionamos o olhar da criança para detalhes como o comportamento da galinha choca 

em defesa do ninho e também do galo. 

De acordo com as informações coletadas junto às crianças e complementadas pelo 

vídeo construímos o ninho com palha. Cada criança pode contribuir rachando a palha e 

colocando no ninho, comentamos que no interior os ninhos são feitos de samambaia ou outra 

capoeira da qual são feitas vassouras rústicas. 

 

Figura 1- Calendário do registro dos ovos                                Figura 2- Brincadeira do ovo choco 

                 
Fonte 1: As Autoras (2017)                                                        Fonte 2: As Autoras (2017) 

 

Para o acompanhamento do choco construímos um calendário onde a criança fez o 

registro com os ovos, assim podendo assimilar a lógica do tempo e ter acesso a números 

maiores, ampliando os conhecimentos matemáticos, e o professor instigando o pensamento 

lógico, questionando quantos dias passaram e quantos ainda faltam para o nascimento dos 

pintinhos, possibilitando uma aprendizagem significativa. 

No decorrer do projeto oportunizamos às crianças a degustação de ovos cozidos no 

lanche vespertino, onde as próprias crianças descascaram, em omelete com temperinho verde 

no almoço, e chimia doce para o pão no café da manhã. 

Brincadeiras e jogos estavam presentes, pois são relevantes no cotidiano infantil. Além 

de importantes na matemática, propiciam o desenvolvimento integral da criança. 

 

“A matemática nas brincadeiras explora o brincar como uma das atividades 

permanente na Educação Infantil, que em sua essência permeia o universo lúdico das 

crianças. Além de conceber as brincadeiras como espaço de atividades lúdicas, de 

resgate da memória individual e coletiva de um grupo, de ação de competência das 

crianças, nossa posição diante dessa temática e apresentada quando consideramos 

brincadeiras como contexto de aprendizagem significativa da Matemática. Nosso 

esforço nesse tema foi em identificar algumas brincadeiras de construção e com 

regras que pudessem favorecer o desenvolvimento de noções matemáticas”. (Eliane 

Reame, 2012, p.14) 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 3- Degustação dos ovos. 

 
Fonte 3: As Autoras (2017) 

 

Depois das três degustações, em roda de conversa, enfatizamos que cada um tem suas 

preferências. Para melhor entendimento e ludicidade montamos um gráfico com peças de 

encaixe de três cores, cada uma representando um tipo de ovo, sentindo necessidade de 

organizar os dados para que as crianças tivessem melhor visualização montamos um gráfico, 

organizamos as informações em gráficos de barras. 

 

        Figura 4- Construção do gráfico                                         Figura 5- Brincadeira do ovo choco 

               
Fonte 4- As Autoras (2017)                                                     Fonte 5- As Autoras (2017) 

 

Enquanto os trabalhos de choco e degustação estavam em andamento, aplicamos 

atividades de registro, a qual promovia a relação número-numeral, com colagem, e fixaram a 

escrita dos números, propondo que as crianças acompanhassem com o dedo a leitura da 

parlenda. Brincamos de ovo choco, como forma de resgate, a brincadeira de pega o rabo onde 

usamos os números. 

O jogo a corrida dos ovos, criado pelas professoras, pode ter seis participantes. 

Descrição do jogo: 

a. Materiais: 

● Um tabuleiro com seis pistas com números de 1 a 10, tendo uma 

galinha no final; 



 

 
 

 

● Ovos 

● Dado 

a. Número de jogadores: 6 (seis) 

b. Objetivo- Chegar ao final do trajeto, ou seja, na galinha. 

c. Regras: 

● Cada jogador escolhe a cor da coluna e coloca seu ovo em frente a ele; 

● O primeiro na ordem lança o cubo e saindo a cor correspondente do cubo o 

jogador que tem essa cor inicia o jogo. 

● Em seguida, jogam os demais participantes, cada um na sua vez, repetindo 

sempre o mesmo processo; 

● A cada rodada os jogadores avançam seu ovo uma coluna caso tenha tirado 

sua cor; 

● O jogo termina quando o primeiro participante chega ao final do trajeto 

final. 

Os passeios são fonte de inspiração e processo de crescimento. É importante para as 

crianças visualizarem para criar noção, internalização sobre tamanho, habitat, alimentação, 

perigo e etc. 

Fizemos passeio à vizinha do Centro de Educação Infantil, onde as crianças 

interagiram, sendo oportunizadas à situações de aprendizagem. Viram a choca com os 

pintinhos, a choca ainda com os ovos no ninho. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998, p.21-22), as 

crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras 

pessoas e com o meio em que vivem. Então, as aprendizagens são construídas com as pessoas 

e os espaços! Nessa jornada, cabe ao educador a imprescindível de planejar, participar, mediar 

e proporcionar às crianças um espaço físico adequado, provocador um ambiente acolhedor e 

seguro. Assim, as crianças podem de várias formas, conhecer e experimentar o ambiente que 

vivem, com interferências que, de maneira indireta ampliam suas pesquisas, enriquecem suas 

descobertas. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com o desenvolver do projeto e atividades, possibilitamos o despertar e interesse pela 

matemática, onde a criança participou ativamente de maneira espontânea e divertida. 

Concluímos que o conhecimento adquirido contribui para o aprendizado, ampliando o 

conhecimento matemático. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ministério da 

Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998, v3. 

 

REAME, Eliane. Matemática no dia a dia da Educação Infantil. São Paulo: Livraria 

Saraiva, 2012. 



 

 
 

 

A MATEMÁTICA DA ALEGRIA
1
 

 

GEVAERD, Maria Julia
2
; DALAGO, Maria Antonia

3
; SOUZA, Charline Alves de

4  

 

RESUMO: O tema do projeto surgiu com o apoio do nosso material didático que trouxe essa temática para os 

alunos. No material, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer os artistas do circo e também o trabalho 

social, dos Doutores da Alegria. Este grupo tem um projeto social em que pessoas se vestem de palhaços e vão 

aos hospitais alegrar os dias dos pacientes que estão hospitalizados. Eles seguem um calendário com atividades 

definidas para cada dia. Essa temática chamou a atenção dos alunos e, com base nesse interesse das crianças, 

decidiu-se pesquisar a realidade local, no município. Desse aprofundamento sobre o tema, descobriu-se a 

existência de um grupo que realiza esse trabalho social, que se chama “Cia do Amor”. Na sequência, um 

representante foi convidado para explicar esse trabalho para as crianças. Como não é possível levar as crianças 

para conhecer os locais onde o projeto acontece, a ideia seguinte consistiu na gravação de vídeos com as crianças 

contando piadas, cantando e falando mensagens de apoio, para o grupo levar aos locais que visitam. O projeto 

teve como objetivo ensinar conceitos matemáticos de forma lúdica e mostrar às crianças a importância do 

trabalho voluntário. Da mesma forma, as informações trazidas pelo material didático foram adaptadas para jogos 

relacionados à matemática, proporcionando assim um aprendizado significativo. O projeto pretendeu incentivar 

o conhecimento lógico matemático, incentivando a criatividade ao promover experiências significativas de 

aprendizagem, assim como incentivar o conhecimento do trabalho voluntário. Através do projeto “A Matemática 

da Alegria”, abordaram-se áreas do conhecimento matemático como conjuntos, seriação, classificação, 

percepção espacial e visual, contagem, adição, dezena, dúzia, cores e formas geométricas.   

  

Palavras-chave: Circo. Jogos. Aprendizagem. Lúdico.   
 

INTRODUÇÃO 

  

Esse projeto foi desenvolvido com as turmas de jardim III matutino e vespertino do 

Colégio Cultura, levando essa aprendizagem para 29 crianças na faixa etária de 5 e 6 anos. 

Com base no material didático, que abordou a temática “O Circo é um Espetáculo”, os 

alunos aprenderam sobre os artistas de circo. Além de conhecerem os artistas circenses, o 

material apresentou um trabalho social realizado por um grupo que se chama Doutores da 

Alegria. A partir do interesse da turma neste projeto social, descobriu-se que em nossa cidade 

esse trabalho voluntário também acontece. Um grupo que se chama “Cia do amor” realiza 

trabalho voluntário nos hospitais e casas de repouso. As crianças ficaram fascinadas e ainda 

mais interessadas ao saberem que em nosso município também existe esse tipo de trabalho 

social. 

Como não é possível proporcionar passeios de estudos a hospitais e a casas de 

repouso, um representante da “Cia do amor” veio até a escola com o intuito de realizar uma 

conversa com as crianças. Esse artista, o palhaço Nanico, na própria sala de aula do Jardim 

III, explicou ao grupo através de fotos como esse trabalho voluntário funciona. Durante a 

conversa ele mostrou seus acessórios como diferentes narizes de palhaço, acessório de cabelo, 

maquiagem que usa no rosto e sua roupa. As crianças ficaram encantadas com essa visita e se 

divertiram com as brincadeiras propostas por ele. 
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Nesse aspecto, em consonância com Wajskop (2005), a brincadeira é uma situação 

privilegiada de aprendizagem infantil em que o desenvolvimento pode alcançar níveis mais 

complexos, exatamente pela possibilidade de interação entre os pares em uma situação 

imaginária e pela negociação de regras de convivência e de conteúdos temáticos. 

 Assim, entrelaçando a magia desse trabalho social com a matemática, o presente 

trabalho objetiva valorizar a importância do brincar na infância, através de aulas lúdicas e dos 

jogos em grupo. Dessa forma, oportunizaram-se aos alunos experiências ricas em 

descontração e imaginação, nas quais tiveram a oportunidade de aprender conceitos 

matemáticos e conhecer um belíssimo trabalho social realizado pelo grupo “Cia do amor”. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

          

O projeto iniciou com o estudo sobre os artistas circenses, realizado com o intuito de 

conhecer as pessoas que trabalham no circo e suas funções. Inicialmente, as crianças tiveram 

contato com tais conhecimentos para que pudessem compreender a importância dessas 

pessoas para o circo e que sem elas não há espetáculo. Ao estudar o artista mais engraçado do 

circo, o palhaço, as crianças conheceram um grupo muito especial, os Doutores da Alegria, 

que usam esse personagem no seu trabalho voluntário. Ao conversar com as crianças sobre 

este importante trabalho, algumas delas questionaram se eles trabalhavam em nossa cidade. 

Através deste questionamento as professoras foram pesquisar sobre este assunto e 

descobriram que em Brusque também há um grupo muito especial que se chama “Cia do 

amor” que faz trabalhos voluntários. Então as professoras entraram em contato com o grupo e 

um dos membros da equipe foi no colégio visitar as duas turmas e conversar sobre o trabalho 

que realizam. 

Após a visita do palhaço, os alunos gravaram pequenos filmes, passando mensagens 

positivas, contando piadas e cantando, para ele mostrar aos pacientes que o grupo visita. 

Inicialmente se obteve a autorização dos pais para que as gravações ocorressem na escola. 

Durante os estudos, as professoras organizaram rodas de conversa nas quais realizaram 

indagações ao grupo como: 1) Alguém já ficou doente e precisou ser hospitalizado? Ou 2) 

Conheceram alguém que passou por essa situação? Solicitaram que os alunos imaginassem o 

quanto pode ser triste e difícil passar muito tempo internado em um hospital – sem poder ir à 

escola, brincar com os amigos, etc. 

Num momento seguinte, em construção coletiva com as crianças, elaboraram-se jogos. 

Cada jogo foi planejado para desenvolver alguma habilidade matemática (conjuntos, seriação, 

classificação, percepção espacial e visual, contagem, adição, dezena, dúzia, cores e formas 

geométricas). 

Foram vários os jogos desenvolvidos, os quais são descritos a seguir. “Soma mágica”, 

este jogo trabalha a operação matemática de adição através de números e quantidades. Nesta 

modalidade, o jogador deve tirar uma cartela com quantidades de cada cartola, colocar o 

número correspondente embaixo de cada cartela de quantidades, efetuar a soma e colocar o 

número do resultado. O jogo “palhaço malabarista” trabalhou os conceitos de quantidades 

trabalhando dezena, dúzia, meia dezena e meia dúzia. O participante deve colocar a 



 

 
 

 

quantidade de malabares que se pede na carta retirada do monte. No “calendário da alegria”, 

oportunizou-se ao grupo o conhecimento dos numerais de 1 até 33 e a identificação dos dias 

da semana e sua ordem cronológica. Através do jogo “trilha da alegria”, os jogadores tinham 

o objetivo de levar os Doutores da Alegria até o hospital, mas durante o percurso encontraram 

alguns obstáculos a serem superados. Nesse jogo enfocou-se o conhecimento dos numerais, 

contagem até o número 33 e contagem das quantidades do dado. Trabalhou-se a seriação, 

memorização, cores e as formas geométricas através do jogo “desafio lógico”, nele as crianças 

tinham que ordenar as formas e cores de acordo com a sequência proposta. A cada carta tinha 

que falar a cor, nome do artista e a forma geométrica apresentada. A noção de conjunto foi 

trabalhada através do jogo “pertence ou não pertence”; nele estimulou-se o raciocínio lógico, 

já que o participante tinha que classificar os acessórios de cada artista apresentado. Na 

sequência, elaborou-se um gráfico com o tamanho dos calçados das crianças, organizando do 

menor ao maior. Depois, as professoras levaram um sapato de palhaço para a sala de aula, 

assim o grupo pôde comparar o tamanho do calçado de um palhaço com o tamanho do pé 

deles. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Através das atividades realizadas, foi possível perceber a importância deste projeto 

desenvolvido na ampliação dos conhecimentos matemáticos das crianças da turma do Jardim 

III da Educação Infantil. Através dos jogos realizados, foram elaboradas situações que 

permitiram as crianças utilizarem seus conhecimentos; da mesma forma, oportunizou-se a 

aquisição de novos conceitos matemáticos, desenvolvendo assim, uma aprendizagem com 

mais estímulo e motivação. 

Estudos comprovam que a brincadeira é a forma mais eficaz para as crianças 

aprenderem de forma lúdica e prazerosa, os jogos podem proporcionar a socialização, facilitar 

o cumprimento de regras, e estimular o raciocínio lógico. 

Também ao desenvolver este trabalho as crianças tiveram a oportunidade de 

conhecer a atuação desses profissionais do grupo “Cia do amor”, que procuram levar 

alegria aonde quer que seja, até mesmo em hospitais. 

  

CONCLUSÕES 

  

Este projeto, além de explorar os conteúdos matemáticos através dos jogos, 

possibilitou aos alunos um conhecimento acerca dos artistas circenses e sobre a importância 

do trabalho voluntário do grupo “Cia do amor”. 

Conclui-se que o objetivo principal foi atingido, uma vez que possibilitou trabalhar a 

matemática de forma contextualizada, lúdica e atrativa. O professor teve o importante papel 

de organizar os espaços e jogos de forma que proporcionaram satisfação e consequentemente 

aprendizagem ao brincar. A realização de um trabalho como este contribuiu de forma singular 

no processo ensino-aprendizagem, por aliar o desenvolvimento de habilidades e a aquisição 

de conhecimentos a este tema que despertou o interesse das crianças. 



 

 
 

 

Fazer matemática é buscar soluções para os problemas, confrontar, argumentar, expor 

ideias próprias e escutar as dos outros. Dessa forma, o trabalho com a matemática contribui 

para a construção de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria. 

 

REFERÊNCIAS 

 

WAJSKOP, G. Brincar na pré-escola. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

 

 

 



 

 
 

 

COM PINTINHA OU SEM PINTINHA, APRENDEMOS MATEMÁTICA 

COM A JOANINHA
1
 

 

MORAES, Laura Unfried
2
; SILVA, Julia da

3
; NOERENBERG, Cimara Batista da Silva

4 
; 

OENNING, Terezinha
 5 

 

RESUMO: Esse trabalho foi realizado na Educação Infantil do Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar 

Soldatelli,  na turma do Jardim II, com o objetivo de desenvolver conceitos matemáticos como: relação 

número/quantidade, maior e menor, noções de adição, cores, formas e tamanhos, noções de par e ímpar e noções 

de tempo e espaço.  O projeto desenvolveu-se a partir da escolha do nome da turma (Turma da Joaninha), por 

meio do qual, foram realizados registros e jogos, de forma lúdica, tornando o processo de ensino e aprendizagem 

da matemática prazerosa e significativa para a criança. Os conhecimentos científicos bem como os conceitos 

matemáticos adquiridos foram de suma importância para o cotidiano das crianças. 

  

Palavras-chave: Educação Infantil. Matemática. Aprendizagem. Jogos. 

   

INTRODUÇÃO 

 

Este projeto foi desenvolvido com 20 crianças de 5 e 6 anos de idade,da turma do 

Jardim II B  do Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli. O mesmo surgiu por ter 

sido JOANINHA o nome escolhido, entre as sugestões dadas por todas as crianças e votado 

por estes e alguns funcionários da escola, vencendo o nome que conseguisse 10 (dez) votos 

por primeiro.   

Começamos o nosso projeto com o conhecimento inicial de cada criança sobre a 

Joaninha, partindo para a Pesquisa Científica a fim de adquirir novos conhecimentos. Durante 

a pesquisa, desenvolvemos, além de outros conhecimentos nas demais áreas, vários conceitos 

matemáticos como: numerais e suas funções,  relação número/quantidade, maior e menor, 

perto e longe, noções de adição, cores, formas e tamanhos, noções de par e ímpar e noções de 

tempo e espaço. Este conhecimento foi transmitido e adquirido de forma lúdica e concreta, 

através de pesquisa, passeios, registros através de escrita de desenhos, dando ênfase, 

principalmente aos jogos. 

 

Na Educação Infantil, a exploração de jogos de regras tem um papel de destaque no 

desenvolvimento de capacidades respectivas, da criatividade e imaginação, de 

habilidades de compreensão e expressão, da linguagem oral, de conceitos, entre 

outros aspectos... 

... os jogos de regra promovem o desenvolvimento de atitudes e normas para o 

trabalho em grupo, pelo exercício da tolerância, do respeito mútuo, da colaboração e 

cooperação entre os pares na medida em que há troca de ideias e negociações de 

intenções. Além disso, compreender o jogo na perspectiva do trabalho em grupo 

permite a identificação de uma instância de construção coletiva do conhecimento. 

REAME  [et al.], 2012,  p. 77) 
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O projeto “COM PINTINHA OU SEM PINTINHA, APRENDEMOS 

MATEMÁTICA COM A JOANINHA”, não surgiu exatamente de uma situação problema  

mas,  de um  tema de interesse, buscando desenvolver noções matemáticas oriundas da 

Joaninha por ser este o nome escolhido para a turma do Jardim 2 B do Centro Educacional 

Prefeito Luiz Adelar Soldatelli para o ano de 2017. E na busca do que queríamos aprender 

sobre a joaninha, surgiram alguns questionamentos como:  Qual a cor da Joaninha? Onde ela 

vive?  Ela é grande ou pequena?  Quanto tempo ela vive?  Ela voa longe ou perto? Quantas 

pintinhas tem a joaninha? Todas as joaninhas têm a mesma quantidade de pintinhas? Todas as 

joaninhas têm pintinhas?  

Para responder a esses questionamentos, houve um processo de pesquisa, utilizando a 

internet e, também, observações por meio de pesquisa de campo, onde saímos do ambiente 

escolar e buscando aprofundar o conhecimento através da constatação visual, nas 

proximidades da escola. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto de pesquisa com registro escrito e desenho foi realizado sempre nas 

segundas e nas quartas-feiras e o passeio nas terças-feiras. Durante o desenvolvimento do 

projeto, houve a participação de algumas famílias, capturando joaninhas e enviando pela 

criança à escola para que pudéssemos analisá-las e assim termos algumas respostas às 

situações problemas. As demais respostas foram encontradas através da pesquisa na internet 

em sala de aula, com toda a turma. 

Para que alguns conceitos  pudessem ser melhor assimilados pelas crianças de forma  

lúdica, construímos alguns jogos envolvendo a personagem Joaninha dentro de situações 

matemáticas, trabalhando conceitos como: sequência numérica, relação numeral/quantidade, 

cores, ordem crescente e decrescente, maior e menor, noções de números pares e ímpares, 

adição, lateralidade (direito e esquerdo).  Esses jogos eram realizados sempre nas quintas -

feiras na sala de aula, seguindo a rotina da turma. 

Através da pesquisa científica sobre a Joaninha conseguimos várias informações que 

nos levaram a conhecimentos matemáticos  de cores, formas, tamanhos, quantidades,  noções 

de par e ímpar, maior e menor, dias da semana,  dias dos meses, meses e estações do ano. 

Por conta da pesquisa, fez-se necessário observar o calendário semanal, mensal e 

anual,  para compreender o processo de metamorfose da joaninha e o tempo de cada fase de 

vida da mesma, utilizando-os para se localizar no tempo e no espaço. 

Alguns os conceitos acima citados, foram reforçados  de forma lúdica, através de 

jogos, construídos  para esta finalidade. 

No jogo, que denominamos A Corrida das Joaninhas, (Figura 1) podendo ser jogado 

por até 4 crianças em cada cartela, cada criança recebe um marcador, sendo este uma joaninha 

confeccionada com tampa de garrafa pet de cores diferentes,  onde cada criança  escolhe uma 

cor de joaninha. A equipe decide quem começa a corrida jogando o dado e percorrendo o 



 

 
 

 

caminho feito de numerais de 1 a 10, sendo vencedor quem chegar por primeiro ao final da 

cartela, ou seja, ao número 10. 

O jogo  chamado Quantidade de Pintinhas, (Figura 2) é jogado em dupla, onde uma 

criança fica com a asa direita da joaninha e a outra com a asa esquerda, pode ser jogado com 

um ou dois dados. Fora da joaninha ficam expostas 12 pintinhas enumeradas de 1 a 12. A 

dupla decide quem inicia o jogo, podendo jogar com um  ou com os dois dados ao mesmo 

tempo; pegando a pintinha com o resultado obtido e colocando na sua asa. Vence a criança 

que conseguir colocar mais pintinhas. 

Na atividade (Figuras 05, 06 e 07),  foram confeccionadas várias joaninhas de 

tamanhos diferentes, onde cada criança, individualmente as colocar em ordem de tamanho, da 

menor para a maior ou vice versa, tanto de forma vertical quanto horizontal. 

            Os jogos da Memória (Figuras 03 e 04) foram confeccionados com  pares de 

joaninhas de cores diferentes,  quantidade de pintinhas e numerais de 1 a 10, podendo ser 

jogados por qualquer quantidade de participantes, sendo vencedor o participante  que 

conseguir encontrar o maior número de pares. 

            A Roleta com numerais até 5 (Figura 8 e 9), foi utilizada para facilitar a 

aprendizagem do número par e ímpar, sendo que a criança rodava a roleta, colocando a 

quantidade de Joaninhas, formando pares, caso não desse par, automaticamente o número era 

chamado de ímpar. 

O Jogo da Velha em formato de joaninha (Figura 10), foi construído para auxiliar no 

reconhecimento das cores, sequência e lateralidade (vertical, horizontal, transversal). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresentamos alguns registros fotográficos de jogos  e  atividades desenvolvidas e 

seus resultados no processo de ensino/aprendizagem. Em cada um deles, pode-se perceber 

claramente os conceitos trabalhados, bem como, a forma prazerosa com que cada criança se 

apropria destes conceitos. 

 

 

Figura 01 – Jogo da Corrida das Joaninhas                 Figura 02 – Jogo da Quantidade de Pintinhas 

                                            
  Fonte: Acervo das Professoras 

 



 

 
 

 

             Com o jogo da Corrida da Joaninha aprendemos a sequência numérica, bem como o 

reconhecimento dos numerais de 1 a 10 e a relação quantidade/numeral. 

             O Jogo da Quantidade de Pintinhas permitiu-nos   diferenciar a lateralidade (direito e 

esquerdo), reconhecer quantidades e somar quantidades de 1 a 12. 

             

Figuras 03 e 04  –  Jogo da Memória das Cores da Joaninha e Jogo da Memória do Número de Pintinhas                                                                                                                    

        

 
  Fonte: Acervo das Professoras 

    

Através dos dois jogos de memória, aprendemos diversas cores, numerais e relação 

quantidade/numeral. 

Figuras 05, 06 e 07 - Organizando as Joaninhas em Ordem Crescente e Decrescente            

           

       
Fonte: Acervo das Professoras 



 

 
 

 

Com esta atividade, aprendemos ordem crescente e decrescente bem como lateralidade 

(horizontal e vertical) 

 

    Figuras 08, 09  – Jogo do Par ou Ímpar                                                          Figura 10 – Jogo da Velha 

    

 
    Fonte: Acervo das Professoras 

 

            Os números pares e ímpares foram facilmente compreendidos através do Jogo da 

Roleta e  representação das quantidades com joaninhas. 

            O Jogo da Velha auxiliou no reconhecimento das cores, sequência e lateralidade 

(horizontal, vertical e transversal). 
             

CONCLUSÕES 
 

Sendo este projeto trabalhado através de pesquisa, registros e jogos, a aprendizagem  

de vários conceitos matemáticos como: sequência numérica, relação numeral/quantidade, 

cores, ordem crescente e decrescente, maior e menor, noções de números pares e ímpares, 

adição, lateralidade, que são importantes para o cotidiano das crianças, foram facilmente  

compreendidos pelas mesmas e de  forma prazerosa. Os conceitos adquiridos poderão ser 

utilizados para resolver problemas do cotidiano e também auxiliar no ensino da Matemática 

nas fases escolares seguintes. 
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RESUMO: O uso de blocos lógicos através de jogos, promoveu o desenvolvimento da lógica nas crianças. A 

criança pode elaborar suas hipóteses e formar conceitos de matemática sobre o mundo físico e sua lógica. O 

objetivo da pesquisa é oportunizar um ambiente rico em estímulos e explorações, onde a criança poderá através 

de atividades lúdicas conhecer novos conceitos que favoreçam o desenvolvimento do raciocínio lógico. O 

projeto foi elaborado através de uma sequência de jogos estruturados, com desafios progressivos, para 

potencializar o raciocínio lógico. Deste modo, as crianças apropriaram-se das regras e dos conceitos trabalhados, 

potencializando o raciocínio lógico. 

 

Palavras-chave: Blocos lógicos, Jogos, Lúdico, Educação Infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Infantil é uma modalidade educacional em que o currículo deve favorecer 

o desenvolvimento integral da criança através de diferentes linguagens, articulando a 

socialização, brincadeiras e cuidados. Para que a criança possa desenvolver-se de forma 

eficaz, se faz necessário um ambiente rico em estímulos, onde seja possível a valorização dos 

conhecimentos prévios adquiridos em suas vivências. 

Assim, a organização do planejamento que norteia a rotina da turma do Pré II, 

contempla atividades lúdicas que contribuem para o desenvolvimento cognitivo e social das 

crianças. Entre as atividades que compõem o planejamento, estão os momentos das histórias.    

Após as crianças ouvirem a história, “O quadrado pode ser redondo?”, ocorreram vários 

questionamentos, dúvidas e curiosidades. Então, achou-se interessante criar um projeto que 

pudesse inseri-los no mundo da lógica, utilizando como ferramenta os blocos lógicos, pois os 

mesmos são um excelente instrumento para o desenvolvimento do pensamento lógico das 

crianças. Onde a criança pode elaborar suas hipóteses e formar conceitos de matemática sobre 

o mundo físico e sua lógica. 

O projeto foi elaborado através de uma sequência de jogos estruturados, com desafios 

progressivos, de acordo com os avanços apresentados pela turma, a fim de potencializar o 

raciocínio lógico. 

O objetivo foi oportunizar um ambiente rico em estímulos e explorações, onde a 

criança pudesse através de atividades lúdicas conhecer novos conceitos que favoreçam o 

desenvolvimento do raciocínio lógico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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A partir de desafios lógicos com nível de dificuldade progressiva, foram 

confeccionados jogos ao longo dos meses de abril, maio e junho de 2017, com a intenção 

evoluir gradativamente o raciocínio das crianças. Sempre buscou-se atividades lúdicas para 

tornar agradável a aprendizagem e manter a atenção. O projeto foi desenvolvido com uma 

turma composta por 20 crianças do Pré II, no ambiente escolar. Ações realizadas: 

Ação 1: Explorar os Blocos Lógicos. Ação 2: Classificar de acordo com seus 

conhecimentos prévios. Disponibilizar os blocos lógicos para as crianças, solicitando que as 

mesmas agrupam de acordo com suas hipóteses. Ação 3:Confeccionar um livro contando a 

história das formas. Ação 4:Brincar livremente com formas tridimensionais. Ação 5: Pedir 

para as crianças procurar e identificar formas geométricas, fazendo um passeio pela escola. 

Ação 6: Confeccionar formas tridimensionais com balas de goma. Ação 7:  Sugerir à turma 

que construa uma torre, com uma quantidade determinada de caixas de diferentes formas. 

Executando perguntas. Ação 8: Jogo dos palitos. Regras: Criar formas geométricas e figuras 

com os palitos de picolé. Ação 9: Tangram de formas. Regras: As crianças receberão uma 

cartela onde deverá reproduzir o desenho disposto na mesma. Ação 10: Bingo de formas. 

Ação 11: Tangram circular. Regras: Formar novas formas, a partir das peças do tangram. 

Ação 12: Centopéia de círculos. Regras: Reproduzir a sequência de cores disposta na cartela, 

fazendo seu pareamento. Ação 13: Jogo da velha de formas. Ação 14: Jogo com rolo. Regras: 

Relacionar as formas geométricas com seus nomes. Identificar a partir de um gabarito a 

sequência e posição das letras que formam o nome das formas desenhadas.  Ação 15: Pinball. 

Regras: Acertar a bola em um dos tubos, numerados de 1 a 5, cada um indicado por formas 

geométricas. Com a finalidade de aprender a escrever os números e sua respectiva quantidade. 

Ação 16: Dominó de formas. Ação 17: Conhecendo semi e círculo. Regras: Jogo constituído 

de semicírculos sendo que um semicírculo possui a foto da criança e a outro o nome da 

criança. Inicialmente jogado como um jogo de memória com os semicírculos, até encontrar o 

par correto. Após encontrar os pares, formar um círculo e colocá-los em um tabuleiro 

correspondendo ao nome de cada criança. Ação 18: Cabelo maluco. Regras: Jogo constituído 

de uma carinha com formas geométricas, cabelos e pratos com números, e sinais de adição e 

subtração. O jogo inicia após o instrutor apresentar 1 ou 2 números que poderão também ser 

somados ou subtraídos. O jogo termina quando as carinhas tiverem sua cabeleira completada. 

Ação 19: Jogo da pizza. Regras: Criar pizzas de vários sabores utilizando as formas 

geométricas, cada bloco lógico representa um ingrediente. Após conclusão das pizzas, cada 

jogador contabilizará em uma tabela quantas vezes utilizou determinado ingrediente. Ação 20: 

Jogo do tapa com três atributos. Regras: jogo constituído de mãozinhas coloridas com 

ventosas, cartinhas com 3 atributos (cor, forma e tamanho) e um outro conjunto de fichas 

contendo a figuras de cores, formas e tamanhos diferentes. As fichas deverão ser espalhadas 

separadamente sobre uma superfície, com os desenhos para cima. Já as cartinhas deverão ser 

empilhadas com o verso para cima. Ação 21: Pense rápido! Jogo de classificação com três 

atributos. Regras: a criança deverá escolher cartas que contenham algo(atributos) parecido 

com as cartas que estarão dispostas na mesa.  Pode-se identificar semelhanças nas formas 

geométricas, nos símbolos e nos numerais, pois estes serão os atributos das cartas. Ação 22: 

Bingo de formas com atributos: cor, forma, espessura e tamanho. Ação 23: Escalada da soma. 



 

 
 

 

Regras: o jogo é constituído de 1 dado especial (até 3), fichas, pinças e peões (identificados 

por formas geométricas) e um tabuleiro em formato de torre. Cada jogador inicia sua escalada 

jogando o dado. Para cada número sorteado no dado, o jogador receberá fichas 

correspondentes a forma geométrica identificada no peão. Após a segunda rodada, as fichas 

deverão ser somadas. Os peões serão posicionados no número correspondente da torre. Os 

peões só poderão ser conduzidos com pinças.  Vence quem chegar ao topo primeiro. Ação 24: 

Jogo dos blocos com quatro atributos. Regras: jogo constituído de 48 cartelas contendo cores, 

formas com espessuras e tamanhos diferentes e blocos lógicos de madeira ou EVA. Os blocos 

lógicos deverão ser espalhados em uma superfície plana. A primeira cartela do monte deverá 

ser virada e apresentada aos jogadores. O jogador que identificar os atributos e encontrar o 

bloco lógico deverá imediatamente resgatar a figura (bloco lógico). Ação 25: Jogo dos 

conjuntos com atributos. Regras: jogo constituído de 3 bambolês, blocos lógicos em madeira 

ou EVA, e fichas com atributos. Os blocos devem ser espalhados em uma superfície próxima 

aos 3 bambolês. Os jogadores serão divididos em 3 grupos, um para cada bambolê. A 

primeira ficha com os atributos deverá ser virada e apresentada aos grupos. Os integrantes dos 

mesmos deverão interpretar as cartelas viradas e procurar os blocos conforme as informações 

apresentadas nas fichas. Ação 26: Jogo brincando com o mestre. Regras: Os alunos deverão 

encontrar a peça que obedeça à sequência de comandos estabelecidos pelo professor através 

de fichas com a descrição. A sequência poderá ser iniciada com os atributos: forma, cor, 

tamanho ou espessura. Os alunos escolherão a peça correspondente aos comandos. Ação 27: 

Brincando de verdadeiro ou falso com atributos. Regras: dividir alunos em grupos. Cada 

grupo receberá um tabuleiro com os blocos, anexados ao mesmo ao lado de cada bloco será 

disposto uma ficha com atributos, e um espaço para inserir uma cartela de identificação de 

verdadeiro(V) e falso(F). Será determinado um tempo, para cada grupo preencher seu 

tabuleiro. Em seguida o professor irá identificar se o grupo preencheu de forma correta. Ação 

28:Twister. Regras: jogo composto de 2 dados, uma pista com blocos lógicos desenhados, 

uma linha para cada. Para jogar basta arremessar os dados. O primeiro indicará qual membro 

e lado a utilizar, ou seja, braço ou perna dos lado direito ou esquerdo. Já o segundo dado 

indicará qual o bloco lógico tal membro, previamente sorteado, deverá tocar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados ocorreram baseada em informações recolhidas ao longo do tempo por 

meio das atividades e jogos propostos para a turma. A mesma, serviu como fonte de reflexão 

e análise, para registrar a evolução das crianças em relação aos objetivos do projeto. 

Sommerhalder e Alves (2011, p. 12) afirmam que quando pensamos em jogos e 

brincadeiras, inevitavelmente nos reportamos à infância ou mais propriamente à criança. É 

difícil imaginar uma criança que não goste de brincar e/ ou jogar, tamanho é o prazer com o 

qual se entrega a suas atividades lúdicas. 

O professor de educação infantil possuem uma grande responsabilidade, em procurar e 

criar espaços que favoreçam a aprendizagem dos alunos. Espaços estes que instiguem a 

curiosidade e possibilite o professor chegar aos objetivos traçados. 



 

 
 

 

Pensando nisso construímos um projeto onde utilizamos as atividades lúdicas como os 

jogos, como meio para facilitar a construção de conceitos matemáticos. Os blocos lógicos 

serviram como instrumento principal para estimular o raciocínio lógico, tornaram-se subsídios 

na potencialização de habilidades necessárias para o desenvolvimento do raciocínio na 

superação das dificuldades apresentadas no contexto escolar. 

Segundo Simons, (2009, p. 47), o conhecimento lógico-matemático é construído 

através de ação, a partir de relações que a própria criança cria entre os abjetos, a partir dessas 

relações, vai criando outras e, assim, sucessivamente. Essas relações são incorporadas de tal 

forma que não são mais esquecidas, pois fazem parte da estrutura do sujeito. Cada experiência 

que temos é introduzida na mente e ajustada às experiências que lá existem. 

Deste modo ocorreu o crescimento do intelecto das crianças, pois as mesmas 

receberam os novos conceitos que acabaram fundindo-se com o que eles já haviam acumulado 

durante suas experiências diárias.  Como as atividades propostas neste projeto foram aos 

poucos ganhando complexidade, foi possível analisar os ganhos das crianças de forma 

progressiva, até porque sabemos que o conhecimento é cumulativo e as experiências 

propiciadas neste projeto comprovou o estudo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Observa-se que no decorrer das atividades realizadas com a turma, as crianças 

aprendem a exercitar raciocínio lógico, fato que possibilita que os jogos ganhem maior 

complexidade. Deste modo, as crianças apropriam-se das regras e dos conceitos trabalhados, 

potencializam o raciocínio lógico e ganham autonomia nas atividades propostas. 

Ao final do projeto percebe-se o grande número de conceitos e conhecimentos que as 

crianças adquirem, pois os mesmos têm condições de explicar cada jogo realizado com 

propriedade. Observa-se que para a criança que for dada a oportunidade de desenvolvimento 

na sua estrutura lógica, haverá posteriormente, mais facilidade em articular os conceitos 

pedagógicos que lhe forem apresentados. 
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RESUMO: A investigação apresentada neste resumo apresenta o brincar heurístico com materiais semi-

estruturados, de amplo alcance, como possibilidade de exploração, descoberta, autonomia e desenvolvimento do 

senso matemático. O objetivo foi analisar como o brincar heurístico contribui, entre outros aspectos, para o 

desenvolvimento do senso matemático das crianças, a partir das ações por elas realizadas durante o brincar. A 

metodologia utilizada foi a observação de crianças de 4 e 5 anos durante as atividades que envolveram a 

manipulação do Tangram, bem como a interlocução entre elas e as professoras. Durante a manipulação dos 

materiais, o desenvolvimento cognitivo foi muito intenso e significativo, onde foi percebida a construção de 

conjecturas pelas crianças e, consequentemente, uma maior apropriação de conceitos matemáticos por parte 

delas. 

  

Palavras-chave: Brincar heurístico; Senso matemático, Infância 

 

INTRODUÇÃO 

 

E aqueles que foram vistos brincando foram julgados insanos por aqueles que não 

sabiam brincar. Parafrasear Nietzsche é uma tentativa de descrever a compreensão do brincar 

na contemporaneidade, ação que muitas vezes é vista como uma situação de laissez-faire na 

escola. Portanto, faz-se necessário compreender que os desafios presentes nas situações 

lúdicas engendram o pensamento, apuram habilidades e permitem que a criança realize altas 

performances. A investigação apresentada neste resumo apresenta o brincar heurístico com 

materiais semi-estruturados, de amplo alcance, como possibilidade de exploração, descoberta, 

autonomia e desenvolvimento do senso matemático, visando a alta performance cognitiva das 

crianças. 

Em consonância com este processo, diversas ideias matemáticas foram exploradas, 

relacionadas aos campos do conhecimento (numérico, espacial e medidas) que compõem o 

chamado senso matemático na infância. Ao agregar contextos do mundo real, vivências e a 

linguagem natural da criança, a escola possibilita que a criança vá além do que parece saber, 

buscando entender como ela pensa e criando condições para que ela amplie progressivamente 

suas noções matemáticas, considerando a capacidade dela em acompanhar relações lógicas de 

raciocínio e de se comunicar matematicamente. 

E, assim, na sua evolução, a criança estabelece várias relações entre os objetos e as 

vivências realizadas, considerando a necessidade de refletir diante de problemas e assim 
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ampliar a complexidade das relações que lhe propiciarão o desenvolvimento de noções cada 

vez mais refinadas em relação ao senso matemático, o que justifica a importância do brincar 

heurístico neste processo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Na Educação Infantil, o trabalho com construções é muito significativo e contribui 

significativamente para o desenvolvimento do senso matemático, pois além de desafiador e 

atrativo para as crianças, envolve momentos que proporcionam o desenvolvimento de 

habilidades espaciais e geométricas, permitindo a ampliação para os campos conceituais de 

número e medidas. Fazer montagens (e desmontagens) vai além da geometria, uma vez que 

envolve relações sociais, interações com o grupo, ampliação da autoestima e iniciativa para 

enfrentar desafios. 

A pergunta que a professora Carla fez à professora Fernanda deu início a esse processo 

de investigação: Como trabalhar o Tangram com as crianças, de maneira significativa, sem 

cair nas propostas clássicas e amplamente divulgadas em livros e na internet? Assim nasceu 

o Menino Quadradinho, de maneira inusitada e curiosa. A história foi idealizada e escrita pela 

professora Fernanda, ilustrada por Francisco Alves, seu pai, com o objetivo de propor um 

momento lúdico para as crianças, de modo a encantá-las desde o início das atividades com o 

material. A história conta as aventuras de um menino quadradinho que vivia em um mundo 

quadrado e que estava cansado dessa “quadradice”. A partir de dobraduras e recortes, o 

menino quadradinho vai se transformando em peças de formatos diferentes até chegar à 

composição das peças do Tangram. Durante a contação, foi apresentada a possibilidade de 

que ele sempre podia voltar a ser quadrado, independente da transformação realizada. A ideia 

era que, após a contação, as crianças contribuíssem na finalização do “livro” com suas 

próprias construções, que foram realizadas ao final da atividade, completando assim o livro. 

Mas esta história foi apenas o ponto de partida para esta investigação. É importante ressaltar 

que durante a história as crianças foram intensamente convidadas a construir as noções 

matemáticas apresentadas. 

As atividades propostas exploraram todos os campos conceituais, fundamentadas no 

brincar heurístico e no desenvolvimento de noções matemáticas, realizadas em um período de 

dois meses, entre agosto e setembro. Dobraduras e montagens deram início às explorações, 

bem como as atividades de manipulação livre para que elas pudessem perceber as 

possibilidades de criação e, a partir de então, fazer criações cada vez mais elaboradas.  Elas 

observaram e analisaram o material, nomeando e comparando suas características, 

semelhanças e diferenças. Usaram moldes de figuras – prontos ou elaborados e pelas próprias 

crianças - para trabalhar a sobreposição e a justaposição, bem como os movimentos de 

rotação, reflexão e translação. Os tangrans foram confeccionados em uma oficina, numa 

parceria entre as professoras e as crianças. Nas atividades com espelho, observaram e 

analisaram seus reflexos, a partir de noções rudimentares de lateralidade, simetria e reflexão. 

A metodologia utilizada nesta proposta foi a observação das crianças durante as 

atividades que envolveram a manipulação do Tangram, bem como a interlocução entre elas e 



 

 
 

 

as professoras, além dos registros, realizadas no período de junho a setembro de 2016, com 

crianças de 4 e 5 anos. O objetivo foi analisar como o brincar heurístico contribui, entre 

outros aspectos, para o desenvolvimento do senso matemático das crianças, a partir das ações 

por elas realizadas durante o brincar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da observação, de registros escritos e recursos imagéticos de vídeos e fotos 

realizados durante todo o processo, foi possível organizar uma documentação pedagógica que 

tornasse visível a aprendizagem das crianças, a partir da constatação de muitas ações 

significativas delas, que comprovam o potencial de desenvolvimento do senso matemático 

tendo o brincar heurístico como suporte, considerando que a brincadeira investigativa pode 

deixar fluir a criatividade das crianças ao manipular diferentes tipos de objetos. Considerando 

o relato de Fochi (2015, p. 136): 

 
A ação compositiva que a criança realiza entre sua atuação, o objeto e o espaço – 

seriando, organizando, ajustando, criando espécies de “colaborações ou encaixes 

entre os objetos parecem indicar “ordem” de seu pensamento, de suas ações, e isso 

vai acontecendo à medida que ela mesma produz, durante sua investigação, as 

repetições de sua brincadeira. 

 

Figura 1 – As crianças comparam as quantidades de peças dos moldes com os do seu Tangram e realizam 

suas construções pela conexão entre os elementos que fazem referência ao contexto e às noções 

aprendidas. 

 
Fonte: Martins (2016) 

 

Estar em um ambiente que potencializa a exploração e a descoberta, permite à criança 

percorrer o caminho do conhecimento, sendo motivada por possibilidades desafiadoras. A 

brincadeira heurística, aliada à interlocução das professoras que incentivam a observação das 

noções matemáticas rudimentares, propõe às crianças infinitas situações que através de suas 



 

 
 

 

ações poderão desenvolver o pensamento crítico e reflexivo, enquanto vivem uma experiência 

exploradora. 

As crianças estão naturalmente envolvidas em tarefas de exploração do espaço e se 

beneficiam matemática e psicologicamente de atividades de manipular objetos desse 

espaço no qual vivem, pois, enquanto se movem sobre ele e interagem com objetos 

nele contidos, adquirem noções intuitivas que constituirão as bases da sua 

competência espacial. (SMOLE, 2000, p. 105) 

 
Figura 2 - Os obstáculos encontrados por Cauã e Bernardo serviram de ponto de partida para novas 

investigações. Mudando a perspectiva de observação do molde (vertical para horizontal), Cauã e 

Bernardo conseguiram observar outros aspectos e concluíram suas construções. 

 
Fonte: Martins (2016) 

 

As sessões de brincar heurístico deram condições às professoras de organizar os dados 

de modo a permitir uma visão das possibilidades que podem ser potencializadas pelas 

crianças no decorrer das explorações. 

 

Figura 2 – Mapa conceitual dos conceitos desenvolvidos 

 



 

 
 

 

A complexidade das observações das crianças foi aumentando à medida que elas 

demonstravam familiaridade com o material e domínio das noções matemáticas envolvidas 

nas propostas. Ao brincar com o espelho grande, elas tiveram a oportunidade de movimentar 

partes do corpo e observar como ficava sua imagem no espelho, sendo incentivadas a 

observar situações de simetria e lateralidade. Ao brincarem de espelho entre si, as noções 

aprendidas se manifestavam, pois eles perceberam que quando um amigo levantava a mão 

direita, por exemplo, o “amigo espelho” levantava a mão esquerda. Ao realizar a mesma 

brincadeira com as peças do Tangram, num estágio mais avançado, as crianças puderam 

experimentar essas noções, acrescentadas às noções de giro, rotação e justaposição, de 

maneira coletiva, o que tornou a atividade ainda mais enriquecedora. 

 

O processo de aprendizado é certamente individual, mas como as razões, as 

explicações, as interpretações e os significados dos outros nos são indispensáveis 

para construirmos nosso conhecimento, é também um processo de relações – um 

processo de construção pessoal. (RINALDI, 2014) 

 

Figura 3 – Gabriel experimenta giros e justaposições para concluir sua construção.

 
Fonte: Martins (2016) 

 

CONCLUSÕES 

 

A investigação durante a manipulação de materiais oferece um suporte para o 

desenvolvimento cognitivo significativo, especialmente em relação ao senso matemático. 

Observar e documentar a construção de conjecturas pelas crianças e sua consequente 

apropriação de conceitos torna visível essa aprendizagem. O brincar heurístico é 

imprescindível para a ampliação e para o desenvolvimento do senso matemático na infância e 

pressupõe tempo, espaços, materiais e estratégias adequados, com o intuito de potencializar as 

descobertas das crianças. 
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RESUMO: O tema presente Matemar tem como principal objetivo despertar o interesse e a curiosidade das 

crianças, levando-os a busca do conhecimento cientifica matemático e da linguagem oral, escrita e artística 

através dos animais marinhos. Utilizando a curiosidade foram utilizadas pesquisas com vídeos e livros didáticos 

sobre alguns animais, com âmbito principal da matemática, noções, associações e quantidades, atividades que 

envolvam números, cartazes de ampliação de conhecimento, confecção de animais trabalhos com material 

reciclável, jogos lúdicos com o tema. As principais curiosidades obtidas com âmbito matemático foram: a 

tartaruga: a tartaruga pode por 130 ovinhos, mas só 1 ou 2 tartarugas sobrevivem até chegar no mar. O polvo: o 

polvo tem o corpo mole e possui oito tentáculos saindo da cabeça, e tem 3 corações. O polvo solta uma tinta azul 

pra fugir dos animais que querem comer ele. O tubarão: o tubarão come muitos peixinhos do mar, têm 60 dentes 

muito afiados, ele é quase cego. A estrela do mar: a estrela do mar tem 5 pontas, mas algumas podem ter mais 

pontas, elas tem 2 estômagos, e não tem cérebro. Os principais resultados obtidos foram através das curiosidades 

dos animais marinhos que estudamos ao longo do período, sendo que despertou muito mais interesse na 

descoberta obtida através de vídeos educativos e dos jogos lúdicos, onde se pode perceber melhor 

aproveitamento do tema relacionado à matemática.   

 

Palavras-chave: Matemática. Animais marinhos. Curiosidades. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho vai permitir a construção de conceitos, através de explicações e 

demonstrações sobre o mar e os animais que o habitam, despertando o interesse natural, com 

várias informações para construir o conceito do número, na medida em que o animal tem uma 

presença constante no mundo cotidiano das crianças, através de atividades, desenhos 

animados, histórias, jogos, vivências pessoais e sociais. 

O estudo da natureza está intimamente ligado à formação integral do indivíduo. A 

especificidade do estudo da natureza animal é mais um passo para o desenvolvimento desta 

formação. Pretende-se que as crianças possam ampliar seu universo através do tema, 

entendendo como vivem alguns animais marinhos, suas características e necessidades, 

trabalhando de forma interdisciplinar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Método utilizado de forma qualitativa ao fazer análises sobre os animais marinho que 

iríamos aprender para despertar a curiosidade e reflexão, primeiro foi proposto perguntas 

sobre quais animais eram mais conhecido entre as crianças, se já pegou algum na mão, se já 

entrou alguma vez no mar (praia), pois aqui na cidade de Taió não há mar, dentre os animais 

os mais citados foram tartaruga, peixes e tubarões, depois de feito esta análise, nessa idade há 

a necessidade da construção da leitura e escrita do número, onde foram feito atividades 
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diversificadas para essa construção. Aprimorado isso, fomos à pesquisa para observação do 

comportamento, habitat, características e alimentação de alguns escolhidos: tartaruga, peixe, 

polvo, tubarão e estrela do mar, a partir de vídeos e filmes relacionados ao tema, coletaram 

algumas informações importantes e curiosidades dos animais que vivem no mar a partir de 

quantidades. Além de ser um tema rico, ele desperta a curiosidade das crianças e traz muitos 

recursos pedagógicos, podendo superar os conceitos da disciplina de Ciências e Natureza, 

Alfabetização, Matemática, coordenação física, motora e muito mais. 

Curiosidades da tartaruga: Você sabia que a tartaruga pode por 130 ovinhos, mas só 1 

ou 2 tartarugas sobrevivem até chegar no mar. Curiosidades do polvo: Você sabia que o polvo 

tem o corpo mole e possui oito tentáculos saindo da cabeça, e tem 3 corações. O polvo solta 

uma tinta azul pra fugir dos animais que querem comer ele. Curiosidades do tubarão: Você 

sabia que o tubarão come muitos peixinhos do mar, têm 60 dentes muito afiados, ele é quase 

cego. Curiosidades da estrela do mar: Você sabia que a estrela do mar tem 5 pontas, mas 

algumas podem ter mais pontas, elas tem 2 estômagos, e não tem cérebro. 

Fizemos também algumas atividades no papel da escrita e pintura dos números até 10 

relacionados ao tema no caderno, trabalhos manuais com massinha, confecção dos animais 

trabalhados de material reciclável, dobraduras, cartazes com recorte e colagem, desenho dos 

animais conforme suas curiosidades citadas, jogos lúdicos e brincadeiras como: acertar 

números na boca do tubarão, depois fazer a contagem dos pontos obtidos, contar o número de 

peixes dentro dos copos para reconhecer o símbolo do número, quebra-cabeças, jogo da 

memória, livros de história com associações. 

Num mundo acelerado, onde grandes descobertas são realizadas dia a dia, a criança 

não é despertada pela curiosidade para entender as origens destes fenômenos por não 

apresentarem o hábito de perguntar; não procuram, espontaneamente, saber como 

foram produzidos, por que, como, para que etc., o que pode demonstrar falta de 

curiosidade. Devemos sensibilizar as crianças a adotarem atitudes científicas: de 

coleta de dados, através da observação, experimentação e verificação de resultados. 

Adotando essa postura, a criança assume papel ativo que, ao interagir em diferentes 

contextos, não se contentará somente em receber as informações fornecidas, mas 

sim, buscá-las de acordo com seu interesse; dessa forma, crescerá e aprenderá novos 

esquemas para conviver melhor com o meio envolvente. (PEREIRA) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os animais têm uma grande influência no despertar da aprendizagem, é um assunto 

que as crianças gostam e despertam interesse, sendo que na cidade como já foi citado acima, 

não existe mar, a partir desse pressuposto, os resultados foram satisfatórios, com uma maior 

compreensão e participação. Para poder despertar o interesse buscamos conhecer 

características e necessidades diferenciadas do que já conhecia algo que pudesse obter 

resultados além do conhecimento a compreensão do número partindo das informações e 

curiosidades de cada animal marinho. Vídeos com curiosidades e métodos lógicos-

matemáticos foram muito bem-vindos, pois o visual desperta a imaginação e conhecimento. 

Associações do número com a pintura também foi um grande aliado para a construção do 

número, produção artística e criativa. Com os jogos e brincadeiras ampliou a linguagem oral 



 

 
 

 

para a escrita com maior aproveitamento. Além disso, o projeto foi uma grande descoberta 

científica para os alunos, melhor capacitação de cooperação, cuidado e preservação ambiental. 

   

CONCLUSÕES 

 

Na educação infantil, a aprendizagem é feita de forma interdisciplinar, e através de 

projetos trabalhados sobre o tema que amplia conhecimento e aprendizagem. 

Com este projeto, pode-se concluir que para poder obter bons resultados, necessita 

despertar a curiosidade do indivíduo, para depois relacionar e oportunizar outras maneiras de 

aprendizagem. A partir disso, a construção da linguagem e do conceito matemático foi muito 

mais significativo e prazeroso. A associação da informação com o conceito foi muito positivo 

e houve um passo no desenvolvimento do relacionamento, cooperação, conhecimento 

científico e principalmente matemático. 
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RESUMO: Este trabalho é proposto aos alunos do Pré I da Educação Infantil com o intuito de trabalhar a 

matemática como forma de interação com outras crianças e com adultos. Pois é nesta interação que a criança 

aprende que todos os jogos possuem regras e que estas podem ser construídas em conjunto. As crianças 

desenvolvem juntamente com suas professoras materiais e jogos que consiste na contagem, relacionando número 

a sua quantidade, formas e cores. Os jogos e materiais recicláveis foram construídos como forma de transmitir as 

mesmas a importância de reciclar. Desse modo o Projeto tem como prioridade o conhecimento das crianças 

frente a situações significativas de aprendizagem, auxiliando na formação dos conceitos, proporcionando e 

desenvolvendo habilidades motoras. Com isso as atividades nos auxiliam na prática pedagógica tendo como foco 

principal a potencialidade nas relações que a criança estabelece com situações problemas no cotidiano. Os 

resultados e objetivos do trabalho vem acontecendo de forma gradativa, individual e em grupo. 

 

Palavras-chaves: Matemática, Jogos, Números e Formas Geométricas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A matemática na educação infantil como também em todo processo de ensino 

aprendizagem por muitas vezes foi vista de forma desmotivadora, na qual crianças não tinham 

interesse, motivação pela mesma. Por tanto sabe- se que a importância da matemática nas 

relações interpessoais, suas regras, são de grande importância no papel que exerce na 

sociedade. 

Por isto foi necessário buscar novas maneiras para que o aluno tivesse a possibilidade 

de vivenciar a matemática como componente indispensável na sua vida de maneira aprazível e 

significativa.  Para isso encontramos nos jogos um meio de propiciar a curiosidade e a 

aprendizagem. 

Desta forma as turmas do Pré I e as professoras Debora Katia Noriller Pegoretti e 

Rosana dos Santos Floriano resolveram trabalhar de forma lúdica e concreta a construção do 

conhecimento matemático, desenvolvendo a coordenação motora ampla e fina, o 

conhecimento das formas geométrica juntamente com os numerais de 0 a 5 que fazem parte 

da grade curricular. 

No decorrer da evolução do projeto Matemática na Rotina da Educação Infantil 

estimulou-se e aguçou-se no educando o interesse pela contagem, formas, cores e histórias 

envolvendo numerais. Além disso criou-se um grande interesse por estimativas da quantidade 

de alunos presentes no dia, realizando assim oralmente a hipótese de adição e subtração. 

 

MATERIAL E MÉTODO 
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O trabalho teve início quando percebemos a dificuldade na coordenação motora ampla 

e fina. 

Sendo assim desenvolvemos diversos jogos e técnicas com materiais recicláveis que 

vieram de encontro com outros objetivos, contribuindo assim para despertar o interesse por 

números, quantidades, contagem oral, formas geométricas, cores primárias, estimativas, 

escrita ainda que de forma convencional dos numerais, arte e hipótese de adição e subtração. 

Assim sendo cada criança participou na construção dos diversos jogos trabalhados e 

aplicados. Os jogos confeccionados foram: Dominó dos numerais, dominó das formas 

geométricas, tabuleiros dos palitos, jogo do prato, cartela com clips, jogo do dado com 

numerais, tapete sensorial, fio de contas, músicas, histórias, números com massinha, jogo com 

pinça. 

Por isso o cotidiano escolar tem o objetivo de proporcionar momentos de interação, 

divertimento, juntamente com a apropriação do conhecimento por meio dos jogos e 

brincadeiras, onde as crianças possam demonstrar ter um conhecimento lógico matemático 

adequado à sua idade. 

 Os jogos propostos deram a oportunidade de constatar no decorrer da realização das 

atividades que a criança desenvolve a capacidade de observar a classificação, ordenação e 

estruturação de tempo e espaço, utilizando a linguagem matemática, buscando com isso 

estratégias de vencer o jogo. 

Para Antunes (1998, p. 36) 

“O jogo ajuda o educando a construir suas descobertas, desenvolve e enriquece sua 

personalidade e simboliza um instrumento pedagógico que leva ao professor a condição de 

condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. ” 

Os jogos e brincadeiras elaborados neste projeto, proporciona descontração e maior 

interesse por parte dos alunos, pois o brincar possibilita experimentação, invenção e 

descoberta e percebeu- se que as crianças se apropriaram dos conceitos estabelecidos. 

Para Piaget (1989, p.5), “ Os jogos não são apenas uma forma de divertimento, mas 

são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Para manter seu 

equilíbrio com o mundo a criança necessita brincar, criar, jogar e inventa” 

É no brincar que explora inventa e cria novos conhecimentos. O mundo aos olhos de 

uma criança é um grande parque de diversões, por isso é essencial que pais e professores 

estejam preparados para proporcionar o lúdico a criança, despertando a curiosidade do novo, 

conhecer, descobrir o mundo da fantasia por meio de história, jogos e brincadeiras. 

Nesta pesquisa buscou-se apresentar de maneira clara a importância do lúdico no 

ensino e aprendizagem. Sabemos que o conceito de educação está em constante mudança, por 

isso nós professores valorizamos essa ferramenta que nos ajuda em nossa prática diária. 

A prática lúdica faz parte do planejamento da maioria dos professores, apresentamos 

atividades para vivenciar o acontecimento e movimento do educando de maneira que 

compreenda sua ação e internalize. 

De acordo com os estudos realizados, o lúdico é essencial na sala de aula e fora dela, a 

criança é estimulada para vivenciar novas experiências de forma a resolver problemas através 



 

 
 

 

de jogos e brincadeiras, tendo que imaginar, criar e relacionar-se com o mundo, construindo 

seu conhecimento. 

No brincar é que a criança se expressa e interage com o outro e o meio. Os jogos e 

brincadeiras direcionadas, vem para facilitar o trabalho do professor, assim como o 

desenvolvimento de nossos alunos, esse processo de trabalhar o lúdico resulta em grandes 

realizações e objetivos para os docentes, e os alunos demonstram durante esse processo o que 

estão realmente aprendendo, e principalmente construindo sentimentos de ajuda pelo 

próximo. 

Portanto o educador deve estar atendo para a importância que o lúdico tem dentro da 

sala de aula, onde o educando aprimora seus conhecimentos e suas habilidades. A partir de 

uma avaliação identificamos o nível intelectual e motor de cada criança.  A medida que a 

criança é estimulada ela avança em seu desenvolvimento criativo enriquecendo sua 

aprendizagem. 

As crianças interagem e aprendem por intervenções da professora assim reproduzem e 

criam novas brincadeiras, garantindo o lúdico como uma forma de proporcionar a 

aprendizagem. 

O espaço lúdico deve ser ofertado em toda a escola para que nossas crianças brinquem, 

em momentos espontâneos e outros direcionados para desenvolver diversas habilidades por 

meio do brincar. 

É importante que escolas e professores selecionam jogos e brinquedos educativos 

adequando espaços que contribuam paro o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional 

social e moral, vinculado ao brincar espontaneamente, possibilitando o desenvolvimento da 

linguagem, imaginação e criatividade da criança. 

 

Jogo dos Dados com Numerais 

  
 



 

 
 

 

Dominó das Formas Geométricas 

  
 

                                  Tapete Sensorial                                          Tabuleiro dos Palitos 

    
                       

                                                         CONCLUSÕES 

 

Neste projeto buscou-se apresentar de maneira clara a importância do lúdico através 

dos jogos e práticas na rotina da educação infantil. Sabemos que o conceito de educação está 

em constante mudança, por isso nós professores valorizamos essa ferramenta que nos ajuda 

em nossa prática diária. 

De acordo com os estudos realizados, o lúdico é essencial na sala de aula e fora dela, a 

criança é estimulada para vivenciar novas experiências de forma a resolver problemas através 

de jogos e brincadeiras, tendo que imaginar, criar e relacionar-se com o mundo, construindo 

seu conhecimento. 



 

 
 

 

No brincar é que a criança se expressa e interage com o outro e o meio. Os jogos e 

brincadeiras direcionadas, vem para facilitar o trabalho do professor, assim como o 

desenvolvimento de nossos alunos, esse processo de trabalhar o lúdico resulta em grandes 

realizações e objetivos para os docentes, e os alunos demonstram durante esse processo o que 

estão realmente aprendendo, e principalmente construindo sentimentos de ajuda pelo 

próximo. 

Portanto o educador deve estar atendo para a importância que o lúdico tem dentro da 

sala de aula, onde o educando aprimora seus conhecimentos e suas habilidades. A partir de 

uma avaliação identificamos o nível intelectual e motor de cada criança.  A medida que a 

criança é estimulada ela avança em seu desenvolvimento criativo enriquecendo sua 

aprendizagem. 

Nesta pesquisa buscou-se apresentar de maneira clara a importância do lúdico no 

ensino e aprendizagem. Sabemos que o conceito de educação está em constante mudança, por 

isso nós professores valorizamos essa ferramenta que nos ajuda em nossa prática diária. 

A prática lúdica faz parte do planejamento da maioria dos professores, propondo 

atividades para vivenciar o acontecimento e movimento do educando de maneira que 

compreenda sua ação e internalize. 

Nesta pesquisa buscou-se apresentar de maneira clara a importância do lúdico no 

ensino e aprendizagem. Sabemos que o conceito de educação está em constante mudança, por 

isso nós professores valorizamos essa ferramenta que nos ajuda em nossa prática diária. 

Vygotsky (1984) em sua fundamentação, também enfatiza a importância dos jogos e 

das atividades artística em grupo, como meio para o desenvolvimento individual e de 

efetivação da aprendizagem, o contexto grupal fornece elementos que conduzem a 

possibilidade de construção e de relações individuais e coletivas. 

No brincar é que a criança se expressa e interage com o outro e o meio. Os jogos e 

brincadeiras direcionadas, vem para facilitar o trabalho do professor, assim como o 

desenvolvimento de nossos alunos, esse processo de trabalhar o lúdico resulta em grandes 

realizações e objetivos para os docentes, e os alunos demonstram durante esse processo o que 

estão realmente aprendendo, e principalmente construindo sentimentos de ajuda pelo 

próximo. 
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RESUMO: O ensino de formas geométricas na Educação Infantil tem fundamental importância para a 

compreensão dos conceitos geométricos futuros. As crianças têm contato com as formas geométricas mesmo 

antes de ingressarem na escola, seja por meio de brinquedos pedagógicos, na interação com a família ou mesmo 

em desenhos na televisão. Foi contextualizando o conto de fadas “Chapeuzinho Vermelho” que as formas 

geométricas foram surgindo. Com brincadeiras, jogos e atividades em tinta as crianças passaram a construir 

formas geométricas como triângulo, quadrado e retângulo. Foram dando a essas formas um colorido e assim 

passaram a identificar as cores primárias. O objetivo principal está na concretização e na junção do lúdico com o 

pedagógico na construção do fazer aprender da criança. O produto final foi um conto de fadas contado de 

maneira geométrica, produzido com material concreto. 

 

Palavras-chave: Cores. Formas. Geometria. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os contos, na Educação Infantil, são recursos significativos de oralidade e escrita. 

Passam a ser facilitadores na construção e na ampliação de conceitos em todas as áreas do 

conhecimento. O que se concretiza se memoriza e assim, são assimilados com maior 

facilidade, principalmente com crianças de 3 e 4 anos. 

Para desenvolver a sua competência espacial, a criança precisa vivenciar situações que 

possa observar experimentar/explorar, mover-se, manusear, organizar, refletir e representar, 

explicando através de gestos, registros em forma de desenho e palavras como, também, pela 

linguagem verbal. (DUHALDE; CUBERES, 1998, p. 62; SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2003, 

p. 15). 

Trabalhando neste contexto, a criança passa a ter noção de espaço em três momentos: 

vivido, percebido e concebido/representado. O espaço vivido refere-se ao espaço físico como 

o movimento e deslocamento da criança. O espaço percebido é aquele lembrado pela criança 

após a experiência. O espaço concebido caracteriza-se pela capacidade de a criança 

estabelecer relações espaciais entre elementos utilizando apenas representações. (SMOLE; 

DINIZ; CÂNDIDO, 2003, p. 16). 

Dessa forma, o presente projeto justifica-se como um recurso mediador entre os contos 

e a matemática, apresentando à criança de uma maneira lúdica e informal a resolução de 

problemas, o levantamento de hipóteses, a seleção de informações e a escolha de estratégias 

para a resolução do problema apresentado. 

Com o objetivo de instigar e motivar o contato da criança com a linguagem 

matemática através dos contos, construindo, ampliando e se aprofundando de conceitos 
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matemáticos, as crianças desenvolveram competências e habilidades. O Projeto ora 

apresentado está em construção, mas acreditamos que este vem contribuindo para que as 

crianças possam atuar ativamente no processo de construção do conhecimento. 

Na Educação Infantil, as crianças passam a ter o contato com as formas geométricas 

planas mais simples como o triângulo, quadrado, retângulo e círculo. Esse contato se torna 

importante pela forma como é trabalhado, de maneira concreta, onde a criança manuseia e 

perceber, por comparação, por exemplo, as diferenças entre as formas e as cores das peças. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho em grupo na Educação Infantil é fundamental. Neste momento as crianças 

interagem entre si e criam as suas fantasias sobre o material que lhes é apresentado. Dessa 

forma, o conto de fadas de „Chapeuzinho Vermelho‟ foi sendo trabalhado. 

Iniciamos o ano letivo com ações voltadas a identidade pessoal das crianças dentro do 

campo de experiência: “eu, outro e nós”. Desta forma, as crianças passaram a construir seus 

portfólios. 

Pintando, recortando e colando os diversos momentos do conto, as crianças passaram a 

ter contato com formas e cores variadas e, assim, interagiam com objetos de formas 

diferentes, buscando relacionar a forma plana (no papel), com objetos do seu cotidiano. 

Neste momento, a imaginação toma conta das crianças e estas passam a „ler‟ suas 

histórias, nos livros por elas montados. 

 

Figura 1. Contextualizando a história de „Chapeuzinho Vermelho‟ 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

A interação das crianças com os materiais que lhes é apresentado vai muito além do 

que o professor possa imaginar. Sempre acontece um fato novo. O momento de descontração 



 

 
 

 

da chegada à Unidade, onde os blocos de montar ficam dispostos sobre a mesa, para eles é um 

momento de „soltar‟ a imaginação e de criar e representar suas ideias. 

Assim descontraídos e de maneira bem lúdica, é neste momento que os pequenos 

criam suas histórias através das formas por eles montadas. A mediação do professor é 

constante e o conceito pretendido, é explorado. O retorno das crianças é motivador e 

instigante para novas investidas. 

 

Figura 2. Construindo formas geométricas 

 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As crianças de 3 e 4 anos de idade contam e expressam sua fala de diversas maneiras. 

Construindo um jogo; recortando pedaços de papel colorido; modelando massinha; enfim, a 

imaginação não para. Assim, ó portfólio vai se construindo e esses registros vão sendo 

encadernados como um „tesouro‟, tanto para o professor como para a criança, que orgulhosa 

de seu trabalho, apresenta aos pais o seu dia a dia na Unidade. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 3. Apresentação do Portfólio na Mostra Multidisciplinar Jul. 2017 – Atalanta 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

A partir desse projeto, as crianças passaram a encontrar as formas geométricas nos 

mais diversos objetos. Assim, não demorou muito para que o „bambolê‟ fosse percebido como 

círculo e objeto de brinquedo, onde todos interagem, seja pulando, correndo ou andando entre 

um círculo e outro. 

O momento seguinte ao projeto foi a construção de algumas formas geométricas já 

identificadas pelos pequenos, as quais serviram de jogo, chamado de „jogo das formas 

geométricas‟. 

Neste momento, as crianças passam a interagir com o jogo que tem um dado com as 

formas geométricas fixadas em suas faces. A criança arremessa o dado e precisa ir até o 

tabuleiro onde se encontra a forma geométrica trazida na face do dado. Nesta „casa‟ do 

tabuleiro uma tarefa é pedida e assim a criança começa a relacionar as formas, cores e objetos 

do seu cotidiano com os conceitos matemáticos. Tudo de forma muito lúdica e recreativa, 

respeitando sempre os limites de idade e de tempo de cada criança. 

Assim, o jogo das formas geométricas é o momento mais esperado. Todos querem 

arremessar o dado e poder entrar no jogo. 
 

Figura 4. O jogo das figuras geométricas 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 

Dessa forma, brincando e concretizando sua imaginação a criança vai desenvolvendo 

seu raciocínio lógico e construindo o seu conhecimento de forma descontraída e lúdica. 
 



 

 
 

 

CONCLUSÕES 
 

Brincar, ouvir histórias, pular, explorar, cantar, jogar são algumas atividades que 

fazem parte do mundo da criança. 

Com a realização desse projeto foi possível construir e contextualizar com as crianças 

conceitos de geometria que mais tarde, no Ensino Fundamental, serão estudados de forma 

mais científica. 

A criança aprende brincando e visualizando o seu dia a dia e neste contexto, as formas 

geométricas estão muito presentes. Trabalhando os contos de fadas e a sua concretização com 

a construção das formas geométricas, as crianças passaram a fazer a relação entre o desenho 

no livro e a sua forma concreta no jogo. 

Foi um trabalho muito válido. Os objetivos pretendidos foram alcançados e as crianças 

participaram ativamente e com empolgação durante todo o processo de construção do projeto. 

Nas brincadeiras as crianças aprendem que existem diferenças de tamanhos e 

quantidades, fazem comparações e se divertem com os resultados encontrados. Nas atividades 

desenvolvidas no decorrer da realização deste projeto, as diferentes cores e o lúdico do conto 

de fadas estiveram presentes em todos os momentos. 

Brincando a criança se encontra com a Matemática e passa a descobrir e concretizar 

conceitos que nos anos seguintes serão mais amplos. Descobre ainda criança, que a 

Matemática não é somente para gente grande. 
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RESUMO: Esse trabalho apresenta vivências e curiosidades que aconteceram no espaço da Infância com as 

crianças de cinco a seis anos. Como a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Gaspar adota a 

organização das salas por espaços temáticos, conforme o foco de interesse das crianças. O Projeto descrito surgiu 

no decorrer da organização dos espaços da sala, quando as crianças demonstraram em seus diálogos o interesse 

em construir um cantinho do mercado. Neste sentido, ampliamos por meio do projeto as possibilidades de 

apropriação de novos conceitos, tais como: Número (Classificação, Medida, Quantidade, Estatística), Sociedade 

(Cultura), Texto (Oralidade, Palavra, Símbolo) e Natureza (Ambiente), fazendo uso das linguagens: Matemática, 

Oral, Plástica e Gráfica. Oportunizando o envolvimento das famílias. 

 

Palavras-chave: Espaço. Sustentabilidade. Interdisciplinaridade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto “Vamos ao mercado?” iniciou a partir da curiosidade das crianças, 

observadas em seus diálogos, como a de Isadora: “No mercado tem coisas baratas que pode 

comprar... que tem o número certo. Que não pode comprar coisas caras”; Joana: “Se não 

acaba o dinheiro né”; João Cunha: “Meu pai agora tá sem nenhum centavo”. Perguntas foram 

lançadas ao grupo, despertando ainda mais seu interesse, exemplo: “O que é centavo?” 

(professora), “É uma moeda!” respondeu João. 

O principal objetivo era construir um ambiente com as características de um mercado, 

propiciando às crianças além dos momentos de brincadeiras, vivenciarem situações que 

envolvessem problemáticas desafiadoras, em que pudessem relacionar analisar e resolver. 

Dentre as propostas, foram organizadas: saídas de campo; interação para brincar no 

espaço elaborado com outras turmas; situações de compra; relação preço x produto x marca; a 

conscientização ecológica; situações de classificação e comparação; exploração de 

representações gráficas; senso numérico a partir de situações envolvendo valor monetário de 

um a dez reais; participação e envolvimento dos profissionais da educação, família e 

comunidade. 

 No decorrer do projeto as crianças se mostraram extremamente envolvidas e ao 

adotando atitudes frente ao conhecimento trabalhado, revelando ampliação e apropriação 

conceitual. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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Iniciamos as propostas solicitando às famílias embalagens de produtos que 

encontramos no mercado, elas colaboraram enviando muitas embalagens. Isso fomentou 

discussões e reflexões. 

Figura 1: Observação das embalagens trazidas

 
Fonte: Acervo da professora 

Com a observação das embalagens conversamos sobre a importância da reciclagem 

para o meio ambiente. Perguntamos se alguém sabia o que era reciclagem, algumas crianças 

contribuíram: Cristhian: “É o lixo, né”; Sofia Caetano: “Minha mãe separa o lixo”; Joana: 

“Minha mãe não”; Eduarda: “Minha mãe trabalha na reciclagem. Não sei o que ela faz lá”. A 

maioria das crianças não tinha conhecimento sobre reciclagem. Para dar sentido a discussão 

assistiu-se aos vídeos da Turma da Mônica: “Um plano para salvar o planeta” e “É preciso 

reciclar”. Posteriormente continuamos a conversa: Luis (que possui TEA) comentou: “Peixe 

com a carinha triste, dor de barriga”, referindo-se a um peixe que aparece em um dos vídeos, 

ele estava em um rio poluído e ficava doente por causa de tanto lixo. Isadora: “Tinha lixo por 

todo lado.” Lara completou: “Por isso tem que reciclar né pro”; Cesar: “R de reciclar e mais 

umas coisa”, referindo-se a vinheta do desenho em que se apresentava R:Reduzir, R:Reciclar 

e R: Reaproveitar. 

Pesquisamos com as famílias sobre a coleta seletiva, com as informações obtidas às 

crianças elaboraram um gráfico e foi discutida a importância da separação do lixo. 

Divulgamos entre as famílias um folder informativo sobre a reciclagem e o dia que a coleta 

seletiva passa em cada bairro. 

Propomos às famílias decorar uma sacola retornável com as crianças, “Esses 

momentos são muito importantes, pois envolvem diretamente todos da família, onde cada um 

ajuda com suas ideias e opiniões. Para a decoração da bolsa participou Joana, mamãe, vó, 

dinda e tia. Essa bolsa será muito usada nas nossas idas ao mercado e ficou linda!” 

(Depoimento da Gislaine – mãe da Joana). As sacolas foram socializadas entre eles e em 

seguida devolvidas às famílias para serem utilizadas nas idas ao mercado, evitando assim o 

uso da sacola plástica. 

 



 

 
 

 

Figuras 1 e 3: Gráfico sobre reciclagem e confecção da sacola retornável

 
Fonte: Acervo da professora 

Na continuidade diante das diversas embalagens, perguntamos às crianças se elas 

sabiam o que era quilo e Kamila respondeu: “É um negócio muito pesado”; Isadora: “É a 

comida”. Na sequência perguntamos o que é litro e Cesar disse: “Coca”; Isabely: “Minha mãe 

tem um litro grande que sempre guarda suco dentro”. Propomos às crianças que separassem 

as embalagens em produtos que tem como unidade de medida o QUILO e produtos com a 

unidade de medida LITRO. Nas mesmas embalagens foi colocado valores de um a dez reais, 

para classificar as mercadorias por valor. 

Antes de realizar a visita ao visitar o mercado do bairro fizemos uma roda de conversa, 

no qual decidimos que iríamos comprar frutas. Cada criança levou dois reais. Durante o 

passeio às crianças fizeram muitas observações e relatos, Isadora percebeu: “Tem fitinha com 

preço”; Cristhian: “Tem caixa de pagar as coisas”; Eduarda: “Tem até coisas pra cachorro”; 

Isabely: “Todo dia a gente tem comida em casa e quando a gente não tem vai no mercado pra 

comprar. Quando a gente tem bastante dinheiro é porque a gente trabalha aí a gente pode ir no 

mercado”; Sofia Caetano: “Quando a gente não tem dinheiro a gente vai no banco pra poder ir 

no mercado. No mercado também tem potes, lápis, várias coisas”. Luis: “Comprar pizza”. Por 

fim as crianças realizaram a compra e o pagamento das frutas. 

Em outro momento já em sala, as crianças fizeram observações sobre cor, tamanho e 

tipo da fruta. Foram incentivadas a provar as frutas, pois havia frutas que elas não conheciam 

como o caqui. 

 



 

 
 

 

Figura 4 e 5: Ida ao mercado do bairro e exploração das frutas compradas

 
Fonte: Acervo da professora 

Em seguida, as crianças desenharam as frutas e montamos um gráfico para registrar a 

quantidade e o tipo de fruta. Em roda de conversa perguntamos as crianças se conheciam o 

cartaz (gráfico) que construímos e Isadora associou a uma das experiências vividas 

anteriormente no projeto: “É uma coisa que a gente vê se tem mais ou menos coisa, igual 

aquele das carinhas pra vê a reciclagem”. 

Na proposta seguinte apresentamos um panfleto de mercado questionando se 

reconheciam, ocorreram as seguintes manifestações: Joana: “É um livro do mercado”; 

Miguel: “É uma revista”; Kamila: “É um negócio de preço, a gente vê as coisa que é barata e 

cara”; Isadora: “Quando a gente quer uma coisa à gente vê ali o preço certo”; João Cunha: “É 

uma revista que tem coisa pra comprar”. Explicamos a finalidade do material e que 

precisávamos fazer um panfleto para nosso mercado. As crianças observaram o que tinha no 

panfleto e com recurso de notebook e um datashow criamos coletivamente um para nosso 

mercado. Cesar pediu para colocar o nome do mercado de QUILO E LITRO e Sofia Caetano 

fez o desenho para colocarmos como logotipo. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 6: Observação das embalagens trazidas 

 

Fonte: Acervo da professora 

Com colaboração do nosso zelador, o Senhor Gilmar, foi construída uma estrutura de 

madeira para nosso mercado, após a organização das prateleiras com as mercadorias, 

iniciamos a tão esperada brincadeira. 

 

Figura 7: Brincadeira no cantinho do mercado

 
Fonte: Acervo da professora 

Algumas crianças faziam de conta que trabalhavam no mercado, outros iam para fazer 

compras e saiam com as mercadorias indo em direção de outros cantos como se fossem as 

casas deles, como fica evidente na fala de Kamila: “Já comprei o que preciso, vou pra casa”; 

Luis: “Quero Kinder ovo”; Cesar: “Olha esse custa cinco reais”; Eduarda: “Acabou o leite, 

tem que ir no mercadinho comprar mais”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este projeto contribuiu para a ampliação do repertório cultural das crianças e com a 

construção deste espaço, contemplamos diversas propostas que permitiram a apropriação de 

diversos conceitos. A vivência que permitiu as crianças auxiliar na organização do espaço em 

sala foi visitar o mercado do bairro, a fim de observar com detalhes como ele se organiza. 



 

 
 

 

Com a conclusão do Canto do Mercado Quilo e Litro foi possível oportunizar as brincadeiras 

de faz de conta que aconteceram de maneira espontânea, na qual cada criança reproduzia suas 

vivências e se permitiam a troca de cultura entre si, por meio de interações entre os grupos 

que vieram conhecer e explorar o espaço. 

O projeto excedeu o espaço escolar, apareceram diversos relatos dos pais sobre a 

maneira observadora e questionadora que já foram adotadas por algumas crianças quando vão 

ao mercado com a família. E com a abordagem da conscientização ecológica com a temática 

da reciclagem das embalagens utilizadas como mercadorias do nosso mercado pudemos 

ampliar esta proposta confeccionando uma sacola ecológica para as famílias a fim de evitar o 

uso de sacolas plásticas ao ir ao mercado. Tal projeto vem ao encontro do que se estabelece na 

Proposta Municipal de organização da Educação Infantil de Gaspar, preconizando que 

 

É nas e pelas interações lúdicas que a criança constitui-se como sujeito. Pelo brincar 

se expressa e se comunica, experimentando e fazendo interações com os objetos e os 

adultos à sua volta, lendo e relendo o mundo; portanto reproduzindo e produzindo 

cultura. (GASPAR, 2010, p. 71). 

 

Compreendemos, dessa maneira, que é na brincadeira que oportunizamos às crianças 

explorar sua criatividade representando as ações por elas vivenciadas. 

 

CONCLUSÕES 

 

É por meio das brincadeiras e interações que a criança aprende e estabelece seu 

conhecimento de mundo, diante disso concluímos que ao construir o Canto do Mercado, 

propiciamos situações de aprendizagem de maneira lúdica, no qual as crianças apropriaram-se 

dos conceitos de: Número, Classificação, Medida, Quantidade, Sociedade, Valores, Texto, 

Oralidade, Palavra e Símbolo. Foi possível perceber a compreensão obtida pelas crianças nas 

propostas que contemplam números e quantidades, nos momentos de interação e brincadeira 

nos espaços no qual havia muita troca. O envolvimento das famílias tornou ainda mais 

significativo o trabalho, nas devolutivas algumas famílias colocaram que começaram a 

reciclar o lixo devido ao projeto e que os filhos passaram a ter interesse em fatos que não 

prestavam a atenção, como preço, quantidade, peso ao irem ao mercado. 
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RESUMO: Trabalhar o raciocínio, criatividade e concentração de maneira prazerosa e divertida, estimulando a 

participação dos alunos nas atividades coletivas e individuais, desenvolvendo a capacidade de ouvir e respeitar 

os seus semelhantes. Propiciar uma aprendizagem lúdica e prazerosa é um grande desafio, mas é uma forma 

eficaz de levar o aluno a construção de seu próprio conhecimento. A utilização do Tangram em sala de aula 

exige do aluno raciocínio, criatividade e concentração tornando a aula mais divertida e a aprendizagem mais 

significativa. O jogo em si provoca um conflito interno, que leva o aluno a encontrar soluções para seus 

problemas, tornando o pensamento mais enriquecido e reestruturado, apto a novas transformações. Que 

atividades propor aos alunos da Educação Infantil para que desenvolvam o pensamento lógico-matemático de 

forma interdisciplinar aprimorando as habilidades de pensar, a aprender, a criar, a concentrar e o raciocinar? 

 

Palavras-chave: Tangram.Raciocínio.Concentração.Criatividade.Metodologias. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A missão da escola é atender a criança, tornando significativo o seu aprendizado, 

enfatizando o “ensinar/aprender”, contribuindo assim, para o conhecimento provocando 

mudanças e transformações. Hoje, a sociedade necessita de indivíduos criativos, com 

habilidade em resolução de problemas, que dominem o uso de tecnologias e ainda que sejam 

capazes de elaborar outras. 

Então, que atividades propor aos alunos da Educação Infantil para que desenvolvam o 

pensamento lógico-matemático de forma interdisciplinar aprimorando as habilidades de 

pensar, de aprender, de criar, de concentrar e do raciocinar para exercer a autonomia e a 

cidadania? 

Para desenvolver as capacidades o uso do jogo na aprendizagem é muito defendido por 

inúmeros pesquisadores, entre eles, Piaget (2002) que salienta a importância da atividade 

lúdica no desenvolvimento da percepção, inteligência, tendências à experimentação e 

sentimentos sociais da criança. O jogo apropriado na educação infantil passa a ser o quebra-

cabeça. 

O quebra cabeça tem um papel significativo para o desenvolvimento do saber e do 

conhecimento nas crianças. Acredita-se que ele tenha surgido, aproximadamente, em 1760, 

quando cartógrafos colaram mapas em pedaços de madeiras e depois os cortaram em 

diferentes partes. 

O quebra cabeça como jogo pode ser utilizado em sala de aula, para o 

desenvolvimento pleno da criança, pois oferece um grande e gostoso desafio, de acordo com 

VIGOTSKY (1989, p.84) “As crianças formam estruturas mentais pelo uso de instrumentos e 
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sinais. A brincadeira, a criação de situações imaginárias surge da tensão do indivíduo e a 

sociedade. O lúdico liberta a criança das amarras da realidade.” 

O quebra-cabeça permite o desenvolvimento de habilidades espaciais, geométricas e 

estimativas através da visualização e do reconhecimento das figuras, da análise de suas 

características, da observação de movimentos, da composição e a decomposição de figuras, da 

percepção da posição, das distâncias, do enriquecimento do vocabulário e da organização do 

espaço através da movimentação das peças. 

Segundo as lendas, o Tangram teria surgindo casualmente, há milhares de anos. Um 

filósofo chinês teria derrubado um ladrilho quadrado que se partiu exatamente em sete 

pedaços. Ao se abaixar para recolher os cacos, ele intuiu que podiam ser dispostos de modo a 

formarem um retângulo, sem faltar nem sobrar pedaços. O tangram como quebra cabeça 

permite fazer estimativas desenvolvendo desde cedo na criança à habilidade de fazer 

previsões inteligentes, pois favorece o pensamento, estimula à memória, a capacidade motora, 

habilidade artística, além de propor desafios para a resolução de problemas e facilitar a 

socialização. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A atividade foi desenvolvida com os alunos do Pré Escolar II da Educação Infantil do 

Núcleo Educacional Municipal Professor Claudino Locatelli do município de Ipumirim/SC. 

Iniciamos o trabalho com o livro “As Três Partes”, de Edson Luiz Kozminski, que 

possibilitou aos alunos o processo de aquisição dos conhecimentos referentes à ideia de 

número, partes e formas geométricas. As três partes podem formar novas figuras de acordo 

com criatividade de cada criança. 

Para aprimorar o pensamento lógico matemático foi introduzido o tangram tradicional 

que é constituído de sete peças (2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, 1 triângulo 

médio, 1 quadrado e 1 paralelogramo) que podem formar diferentes figuras. A atividade 

consiste em relacionar as formas geométricas existentes no tangram com a formação e 

associação de figuras montando o quebra-cabeça bem como produção escrita coletiva, 

utilizando-se das figuras formadas pelos alunos. As atividades encaminhadas seguiram as 

etapas: 

∙  Leitura da Lenda do tangram; 

∙ Apresentação das peças que compõem o Tangram; 

∙ Construção de um cartaz com a nomenclatura de cada peça do Tangram; 

∙ Atividades em grupo com os alunos; 

∙ Entrega para cada grupo de um tangram confeccionado em EVA; 

∙ Montagem do quebra-cabeça; 

∙ Montar o quebra cabeça no laboratório de informática da escola; 

∙ Montagem de várias figuras individualmente como: animais, casas, pessoas, figuras 

geométricas entre outros; 

∙ Produção escrita (texto coletivo); 

● Montagem individual da letra inicial do nome dos alunos com as peças; 



 

 
 

 

● Montagem de diversas letras e números do 0 ao 09 com as peças do tangram. 

No término da atividade foi aberto um espaço para que os alunos expressassem o que 

gostaram e aprenderam. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Essa atividade proporcionou a aprendizagem significativa para as crianças, pois elas 

manipularam os materiais montando as figuras e associando a outras aprendizagens que já 

possuíam. Assim, passaram a ser sujeitos ativos no processo de aprendizagem, através da 

experimentação, da atividade em grupo, do estímulo à dúvida e ao desenvolvimento do 

raciocínio. 

O professor, nas suas atividades, precisa modificar e ampliar o trabalho com o 

Tangram dependendo do nível de aprendizagem e o grau de maturidade das crianças. As 

atividades de montar e criar foram explorados de diferentes formas (manualmente ou por 

softwares de computador). A tecnologia e seus aplicativos devem ser incorporados e 

explorados para a aprendizagem. A informática se faz cada vez mais presente no cotidiano das 

crianças, sendo necessárias novas metodologias de ensino que despertem o interesse, em 

aprender a matemática de uma forma diferente. 

Considerando o desenvolvimento intelectual e psicológico das crianças e a riqueza do 

material pedagógico utilizado neste período, permitiu que as crianças apresentassem mais 

interesse e motivação, embora algumas ainda se sentem apreensivas diante do primeiro 

contato com o tangram e as suas novas descobertas possíveis. 

 

CONCLUSÕES 

 

O estudo da Matemática necessita de atividades motivadoras, que permitam ao aluno 

buscar informações e associar com conhecimentos já existentes. A atividade desenvolvida 

com o tangram, utilizando material concreto, desenvolveu o raciocínio lógico-matemático e 

promoveu o trabalho em grupo. Na sala de aula os alunos foram motivados e desafiados a 

desenvolver atividades com a utilização das peças do tangram, no laboratório de informática 

eles desenvolveram atividades em um ambiente virtual, no qual proporcionou a interação em 

tempo real com o usuário e também os movimentos dos objetos na tela que na maioria das 

vezes são reversíveis e constituem aspectos importantes para o aprendizado do educando, pois 

permitem o dinamismo nas atividades propostas e uma resposta, em tempo real, do sucesso ou 

não, nas atividades realizadas. Portanto, o professor precisa planejar aulas com o auxílio dos 

jogos, pois eles divertem e ao mesmo tempo aprimoram conceitos, habilidades e 

competências nos alunos. Mesmo, sendo uma atividade dinâmica, os alunos concentraram-se 

durante a aula, aprimoraram o trabalho em equipe e desenvolveram habilidades diferenciadas. 
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RESUMO: Desenvolvemos o projeto “A economia como princípio da riqueza” com os alunos do 4º ano, cujo 

objetivo é compreender a importância e a necessidade do sistema monetário para a sociedade, vivenciando 

experiências práticas, desenvolvendo habilidades cognitivas e o conhecimento lógico-matemático na realização 

de atividades que possibilitem a autonomia através de conceitos e conteúdos envolvidos no projeto. O consumo 

consciente e o equilíbrio financeiro também permearam o trabalho. Utilizamos vários materiais e estratégias para 

atingir nosso objetivo de forma lúdica e interdisciplinar. Como propostas pedagógicas, desenvolvemos situações 

de aprendizagem e jogos (mercado em sala de aula, confecção e utilização das cédulas e moedas, trilha do 

sistema monetário, entre outros) que proporcionaram aos alunos a relação dos conteúdos estudados à prática do 

dia a dia. Incluímos a família no projeto através de pesquisas/enquetes, cujas informações nos permitiram a 

confecção de gráficos e tabelas. Os resultados obtidos contribuíram efetivamente para a aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Matemática. Sistema Monetário. Economia. Jogos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A educação financeira vem ocupando cada vez mais espaço na disciplina de 

matemática e por isso nos motivou a desenvolver o projeto “a economia como princípio da 

riqueza” com os alunos dos 4º anos desta unidade escolar. 

 Proporcionar às crianças a compreensão, o conhecimento e a utilização das cédulas e 

moedas do sistema monetário nacional, bem como o consumo consciente e o equilíbrio 

financeiro foram os norteadores deste trabalho. Por meio de atividades lúdicas, 

interdisciplinares e contextualizadas foi possível ampliar os conceitos matemáticos e a 

aprendizagem dos alunos. 

 Ao longo do trabalho foram realizadas atividades desafiadoras a fim de permitir aos 

alunos a resolução de situações práticas envolvendo a educação financeira, tais como: 

montagem de um mercado com produtos, confecção e utilização das cédulas e moedas, 

formulação e resolução de problemas envolvendo as quatro operações matemáticas, a 

simulação de compras com respectivo pagamento, dentre outras. Levando em consideração a 

preocupação de fazer com que os alunos desenvolvessem as habilidades necessárias para o 

bom manuseio e uso do dinheiro, como também da necessidade de economizar, 

proporcionando-os assim, melhores condições de vida, tanto no âmbito material quanto no 

emocional. 

As atividades propostas levaram em consideração a interação entre teoria e prática. 

Promover a aprendizagem por meio de experiências e aspectos relacionados ao cotidiano 

esteve muito presente na sala de aula. O trabalho possibilitou aos alunos refletir, compreender 

e reconhecer a necessidade de economizar e saber fazer o bom uso do dinheiro. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Iniciamos o trabalho a partir das seguintes indagações: “É importante estudar 

matemática?” e “Onde encontramos a matemática?” Com base nas respostas dadas pelos 

alunos discutimos com o grupo sobre alguns materiais e recursos que apresentam, em 

diferentes situações, os números (idade, horas, receitas, calculadora, jogos, brincadeiras, preço 

de produtos), registramos em papel e fixamos no quadro para que os alunos pudessem 

concluir que lidamos com a matemática a todo instante. 

Para dar continuidade ao projeto e fundamentar alguns conceitos fomos à sala de 

computadores para realizar pesquisas acerca das diferentes moedas que circulam e/ou 

circularam oficialmente no Brasil e em outros países. E depois de algumas discussões 

referente às respostas encontradas pelas crianças, descobrimos que nem sempre o Brasil fez 

uso da mesma moeda oficial ao longo da história. 

Para aprofundar os conhecimentos na prática e lúdica, desenvolvemos na sala de aula 

um mercadinho, o que possibilitou aos alunos efetuar diferentes cálculos matemáticos 

envolvendo o dinheiro. Também realizamos outras atividades como: leitura e interpretação de 

catálogos de supermercado, comparação de preços (destacando os de menor valor), resolução 

de situações problemas e o manuseio de cédulas e moedas de diferentes valores. 

Desenvolvemos os jogos: trilha do sistema monetário e jogo monetário de argolas. 

Diante das atividades desenvolvidas resolvemos instigar as crianças a pensarem um 

pouco sobre a importância do dinheiro, o que este representa na nossa vida e quais os 

benefícios que podemos ter quando fizemos economia. Depois da conversa, e com o objetivo 

de incentivar os alunos a pouparem, propomos ao grupo a construção de um cofrinho. Porém, 

existia um desafio por trás desta ação. Agora precisaríamos pensar de que forma poderíamos 

obter dinheiro para iniciarmos o processo de guardar nossas economias e, após algumas 

discussões e sugestões, percebemos a possibilidade de arrecadar algum valor na coleta e 

venda de material reciclável.   

Nessa etapa, cada família pôde participar contribuindo com o material reciclável. E 

para obter êxito, convidamos os pais para participarem de uma palestra na escola sobre a 

importância de se gastar bem o dinheiro. Desta forma os pais puderam tomar ciência dos 

encaminhamentos do projeto e acabaram se engajando no tema e no dia agendado trouxeram 

o material reciclável para a escola e efetuamos a venda, que foi revertida em dinheiro para o 

cofrinho. Cada criança recebeu o valor de acordo com a quantidade de material que trouxe e 

desta forma, o lixo virou dinheiro no cofre. 

As famílias participaram respondendo a um questionário cujas perguntas eram 

relacionadas ao tema e abordavam as seguintes categorias: economia, poupança, compras e 

mesada. As respostas foram tabuladas em forma de gráfico, inicialmente em papel 

quadriculado e posteriormente usando a planilha de cálculo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



 

 
 

 

De acordo com Lima (2003), a disciplina de matemática como formadora técnica e 

cultural para a sociedade é vital, pois possibilita responder questionamentos que, sem o 

auxílio dela, se tornariam simples palpites ou opiniões. Desse modo, a matemática apresenta-

se como um caminho para a compreensão e investigação do mundo que nos cerca. 

E assim foi feito. Após toda a discussão sobre a presença da matemática em nosso 

cotidiano, os alunos pesquisaram sobre a história da mesma e a importância que esta ciência 

representa para a humanidade. 

 

Figura 1 – Uso pedagógico das tecnologias educacionais – A importância da matemática. 

 
Fonte: Os autores (2017) 

 

Concluíram que a matemática é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. Estuda as 

quantidades, medidas, espaços, estruturas e variações. Vem sendo construída ao longo de 

muitos anos. Ficaram admirados ao perceber que resultados e teorias milenares se mantêm 

válidos e úteis nos dias de hoje, mas que a matemática continua se desenvolvendo 

permanentemente. 

Porém, o objetivo do nosso trabalho estava voltado ao sistema monetário e a 

importância e necessidade de compreendê-lo, assim, instigamos os alunos a pensarem sobre a 

matemática como um caminho para a compreensão e investigação do mundo que nos cerca. 

Quando nos apropriamos dos conceitos matemáticos, Rocha (2001, p. 28) afirma que: 

“(...) podemos entender e discutir economia e política podemos perceber e questionar as 

injustiças, comparar as diferenças salariais, entender os índices e gráficos veiculados na 

imprensa.” 



 

 
 

 

A educação financeira não significa simplesmente ensinar a economizar dinheiro, mas 

também, a usá-lo da melhor forma possível, visando uma boa qualidade de vida. Quando as 

pessoas têm as finanças em ordem, enfrentam melhor as adversidades do dia a dia. 

Segundo D’Aquino (2008, p. 4), “a função da educação financeira infantil deve ser 

somente criar as bases para que na vida adulta nossos filhos possam ter uma relação saudável, 

equilibrada e responsável em relação ao dinheiro”. 

Nesta perspectiva, resolvemos proporcionar aos alunos o contato direto com situações 

lúdicas que representassem as realidades vividas pelos pais diariamente. 

O mercadinho foi uma atividade que nos possibilitou realizar tal proposta. Durante a 

atividade os alunos exerciam seu papel de cidadão, realizando as compras dos produtos 

listados, manuseavam cédulas e moedas do sistema monetário e iam se apropriando ainda 

mais de cálculos matemáticos. Em alguns momentos se deparavam com situações inusitadas 

como: “não tenho dinheiro suficiente!”; “o produto que quero comprar está muito caro!” e 

assim por diante. Foram tomando consciência de que o dinheiro é sim uma moeda de troca. 

 

Figura 2 – Análise e comparação de preços no supermercado 

 

 
Fonte: Os autores (2017) 

 

Falar sobre o dinheiro com as crianças foi uma oportunidade de incentivá-las a ter um 

olhar mais crítico diante das escolhas, sobretudo, financeiras. Os alunos puderam perceber 

através de conversas que o dinheiro está intimamente ligado aos valores morais e éticos. 

Reflexões sobre poupança, planejamento de curto e longo prazo e noções básicas de 

economia, nos levaram a confecção de um cofrinho. Cujo objetivo maior era arrecadar 

produtos recicláveis e transformar estes em dinheiro. 



 

 
 

 

Confeccionamos o cofrinho. Com a venda dos materiais recicláveis trazidos pelos 

alunos foi possível dar início ao processo de poupar. 

 

Figura 3 – Quantidade de lixo reciclável recolhido e vendido pelos alunos. 

 
Fonte: Os autores (2017) 

  

 A divisão do dinheiro arrecadado foi feita a partir da quantidade de material trazida 

por cada criança, cujo valor foi depositado no cofrinho. Durante o semestre os alunos também 

juntaram dinheiro pela colaboração espontânea dos pais, a proposta era abrir o cofre no final 

do projeto para verificar o quanto cada um conseguiu poupar.   

 Outra ação do projeto foi voltada para a aplicação de uma enquete junto aos pais, a 

qual era composta por quatro perguntas: 1- Os pais levam o (a) filho (a) quando realizam as 

compras em supermercado ou loja? 2- Os pais têm o costume de dar mesada ao seu (sua) filho 

(a) para que use para pequenas despesas? 3- Os pais têm o costume de conversar com o (a) 

filho (a) sobre a necessidade de se economizar e usar bem o dinheiro? 4- Os pais já abriram 

uma caderneta de poupança em nome do filho (a)?    

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 4 - Os pais têm o costume de conversar com o (a) filho (a) sobre a necessidade de se economizar e 

usar bem o dinheiro? Turma: 4º ano 01 

 
Fonte: Os autores (2017) 

 

 Observamos que já existe uma pré-disposição no ensinamento sobre a questão 

financeira. 

 

CONCLUSÕES 

 

A educação financeira deve incentivar as crianças a economizar desde cedo e ajudá-las 

a administrar pequenos valores, assim, na vida adulta, estarão preparadas para enfrentar 

diversos problemas e situações relacionadas ao uso do dinheiro. 

Com o término do trabalho proposto pudemos observar, que houve uma 

conscientização por parte dos alunos na aprendizagem, na percepção da importância da 

matemática no cotidiano e a desmistificação da abstração da disciplina. 

O envolvimento das famílias foi muito significativo e certamente irá auxiliar os alunos 

na busca de uma forma de arrecadar, produzir, aplicar e economizar o dinheiro.   
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RESUMO: A matemática, muitas vezes, é encarada como uma disciplina pronta, acabada, sem espaço para a 

criatividade, gerando aversão, sendo vista como algo difícil e distante da realidade. Para mudar essa perspectiva, 

faz-se necessário uma busca de metodologias alternativas que promovam uma aprendizagem mais dinâmica, 

participativa, prazerosa e significativa para o aluno. Uso de jogos e materiais concretos tangram, geoplano 

construídos em sala de aula, considerando a diversidade de tempo e espaço, forma e expressão, quando associado 

a diferentes áreas do conhecimento, motivam as aulas, desenvolvem o pensamento lógico, estimulam a 

compreensão, auxiliam na construção do conhecimento, priorizando conceitos de observação, sistematização e 

análise (discussão). Em síntese, visa oportunizar uma reflexão da inserção de metodologia alternativa 

matemática; sua relação com o desenvolvimento social e cognitivo do educando, em várias situações do mundo 

real, priorizando a construção do conhecimento matemático. 

 

Palavras-chave:  Matemática. Interdisciplinaridade. Diversidade. Materiais concretos. Ensino-aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino da Matemática tem sido muito discutido, em virtude de que os métodos 

tradicionais utilizados não estimularem os educandos para a aprendizagem. O sentido do 

ensinar e aprender Matemática, permeia na busca de acessar, reconstruir, tornar robustos 

também flexíveis, os significados da Matemática e as relações interdisciplinares. 

Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina (2014 p.154), o ensino de 

Matemática será desenvolvido com base nos pressupostos pedagógicos assumidos, com a 

abordagem histórico-cultural, segundo a qual a escola é lugar de mediação cultural para a 

formação cognitiva, afetiva e ética, não somente voltada à aquisição de conhecimentos, mas 

igualmente ao desenvolvimento de valores humanos, qualificações práticas e críticas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, mostra que os recursos dos jogos nas 

aulas de matemática é importante como subsídio, para a realização dos problemas, servindo 

como ferramenta para a construção e estratégias. Observado que os jogos: 

 

Além de ser um objeto sociocultural em que a Matemática está presente, o jogo é 

uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos; 

supõe um ―fazer sem obrigação externa e imposta‖, embora demande exigências, 

normas e controle. No jogo, mediante a articulação entre o conhecido e o imaginado, 

desenvolve-se o autoconhecimento — até onde se pode chegar — e o conhecimento 

dos outros — o que se pode esperar e em que circunstâncias...Essa repetição 

funcional também deve estar presente na atividade escolar, pois é importante no 

sentido de ajudar a criança a perceber regularidades (BRASIL, 1998, p.68). 
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Além disso, nos PCN´s existe a defesa de que os jogos podem contribuir na formação 

de atitudes – construção de uma atitude positiva perante os erros, na socialização (decisões 

tomadas em grupo), enfrentar desafios, desenvolvimento da crítica, da intuição, da criação de 

estratégias e dos processos psicológicos básicos. 

Uma metodologia alternativa é tornar o ambiente de aprendizagem includente, 

inserindo atividades como confecção de jogos, formalizando e discutindo regras, 

oportunizando maneiras de desafiar os alunos e ajudá-los no desenvolvimento cognitivo e não 

somente reprodução mecânica. 

De acordo com Carvalho (2010, p. 214) a construção de tabelas é uma atividade que as 

crianças gostam de realizar, envolvendo habilidades matemáticas importantes. Para isso, as 

crianças precisam perceber que as tabelas devem ser claras para que outras pessoas consultem 

e entendam. 

Trabalhar conceitos matemáticos envolvendo material concreto, confeccionado com e 

pelos alunos, para resolver situações problemas e ou observações do mundo real a partir de 

representações (esquemas, tabelas, figuras, gráficos), é sem dúvida, o objetivo desde trabalho 

e permite que a aprendizagem seja interiorizada pelo aluno, e as conexões entre várias 

disciplinas seja concretizada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O intuito deste trabalho é mostrar as diversas maneiras de incluir conceitos 

matemáticos em disciplinas além da matemática regular. Vários assuntos foram abordados 

neste semestre, iniciando com o Projeto Geral da Escola ―Construindo cidadania, 

desenvolvendo Valores‖. 

O início do trabalho foi a partir da leitura da ―Fábula do Beija-flor‖, onde os alunos 

identificaram os valores citados no texto ou sugeridos a partir dele, como: responsabilidade, 

honestidade, união e produziram textos com diferentes gêneros textuais (poemas, diálogos e 

rap) e desenhos. Foi debatido conceitos matemáticos como medidas e grandezas (volume, 

massa, comprimento) e noções de proporcionalidade. 

Outro projeto interno da escola foi trabalhar o assunto do ―Mosquito da Dengue‖ sua 

origem, causas, consequências, métodos de prevenção. Para isso foi entrelaçado esse assunto 

a disciplinas de História, Geografia, Ciências, Artes, Português e Matemática. Uma pesquisa 

histórica sobre onde, como e quando o mosquito apareceu no Brasil, quais as regiões com 

maior número de casos, veículo transmissor de doenças, quais doenças, o que fazer para se 

prevenir e como conscientizar os pais da importância de eliminar focos de dengue. Foi 

construído mosquito de material reciclado, cartazes, maquetes de cidade limpa e de 

residência. Oportunizou-se que os alunos criassem jogos de tabuleiro e da velha, com o 

objetivo de: organizar o pensamento, criar estratégias, definir materiais, distribuir tarefas no 

grupo, elucidar as regras do jogo e socializar em sala e na Feira de Ciências. 

Estudando o Brasil, oportunizamos a realização de uma ampliação do mapa, dividindo 

em regiões, fazendo uma pesquisa de dados que resultasse em tabelas e gráficos, envolvendo 

Estados, população, densidade demográfica e área territorial. 



 

 
 

 

Após ter trabalhado o conteúdo de frações, tipos, operações, equivalência, foi 

oportunizado a atividades com o Tangram. De acordo com Alsina e Pastells (2009, p.74) 

tangram é um recurso pedagógico para o ensino de frações, pois  auxilia o educador no 

desenvolvimento de problemas que desafiem, motivem e aumentem a curiosidade dos alunos, 

possibilitando assim observar, analisar e discutir os possíveis resultados encontrados, 

contribuindo para a formação dos conceitos matemáticos, facilitando o processo de ensino e 

aprendizagem, tornando o aluno mais consciente da utilidade da matemática para resolver e 

analisar problemas na vida real. Tem por objetivo trabalhar o raciocínio espacial, a análise e 

síntese, através da comparação de figuras, frações e porcentagem. 

 Primeiramente foi pesquisado a lenda do surgimento do tangram, a localização no 

mapa Mundi, depois os tipos de tangram: o chinês (7 peças) e circular (9 peças). Como a 

intenção é trabalhar geometria plana polígonos, optamos em trabalhar primeiramente com o 

tangram chinês. Este material foi construído, em papel de ofício, EVA e em dobradura, foram 

propostas várias atividades, como: estudo dos lados das figuras, medição de figuras, relação 

de proporção, frações, porcentagem e perímetro; para posteriormente, explorar montando 

figuras representativas do cotidiano. 

 Outro recurso utilizado para apropriação do conceito desejado, foi o Geoplano (NOÉ, 

2017), sendo um material didático-pedagógico muito útil no ensino aprendizagem, pois auxilia 

o educador no desenvolvimento de problemas que desafiem, motivem e aumentem a 

curiosidade dos alunos em querer pensar neles e procurar solucioná-los.  Desenvolve o 

raciocínio do aluno, e não apenas de forma mecânica, onde decoram fórmulas e apenas sabem aplicá-

las em problemas já conhecidos. Foi elaborado em sala de aula, a partir de conceitos: ponto, 

medidas, retas (paralelas e perpendiculares, horizontal e vertical) na construção da malha 

quadriculada. Foram usados os seguintes materiais para confeccioná-los: retalhos de MDF ou 

placas laminadas, pregos pequenos e elásticos coloridos. O conceito de medidas, retas 

horizontais e verticais foram determinantes no trabalho de montagem do Geoplano. Feita a 

malha quadriculada, foram fixados os pregos nas interseções das retas. De posse desse recurso 

a primeira atividade foi medir segmentos de retas que compunham as figuras planas, seguido 

da reprodução das peças do tangram chinês, cálculo do perímetro e da área, classificação das 

figuras geométricas planas. 

 Vivenciando a diversidade e priorizando o elemento humano, trabalhamos o texto 

―Gente é diferente...mas também é igual‖ do livro didático (JAKIEVICIUS, 2014) com 

leitura, produção textual, debate sobre diferenças econômicas, culturais e sociais; valores e 

regionalização, ou seja, fatores determinantes para compreendermos a sociedade atual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O trabalho apresentado foi construído coletivamente com alunos do 5° ano do Ensino 

Fundamental da EEB ―Deodoro‖, e está em andamento. Fica inoportuno apontar resultados 

quantitativos, uma vez que estes aparecerão ao longo do processo formativo dos alunos. 

  O que podemos afirmar é fruto de observações que se fazem ao longo do processo de 

aprendizagem, principalmente porque só nos apropriamos daquilo que nos causa curiosidade e 



 

 
 

 

que mexe realmente conosco, independente da necessidade.  E foi exatamente isso que 

buscamos ao longo desse processo, tirar o aluno da zona de conforto para desafiá-lo a 

resolução de problemas, buscando dados para uma real compreensão do contexto o qual estão 

inseridos. 

As imagens a seguir são referentes as atividades desenvolvidas pelos alunos durante a 

execução do Projeto. 

 

   

 

 
 

CONCLUSÕES 

 

Este trabalho foi realizado com os alunos do 5° ano, a partir de conceitos matemáticos 

da grade curricular, de acordo com o Projeto Geral da Escola ―Compreender a Cidadania, 

Cultivando Valores‖ e seguindo orientações da Proposta Curricular de Santa Catarina. 

Iniciado com a ―Fábula do Beija-Flor‖, seguido estudo do Mosquito da Dengue, tramitando 

em várias disciplinas até chegar na matemática. Tangran, frações, porcentagens, figuras 



 

 
 

 

geométricas, geoplano, tabelas, gráficos, enfim, conceitos matemáticos construídos com essa 

relação interdisciplinar. 

Um novo olhar sobre a matemática, a partir da realidade e de questões do cotidiano, 

transforma o aprender do aluno, que deixa de ser passivo no processo e passa a ser atuante, 

participativo e crítico. Tudo isso decorrente de um planejamento interdisciplinar, onde 

professores planejam atividades que vem de encontro com o projeto escolar atrelado aos 

conteúdos da grade curricular, questionando, complementando e assegurando o processo de 

descoberta e de conexões entre conteúdos e áreas diversas. 

Não é nada novo e sim adequações que pretendem aproximar aluno, professor, 

conteúdos e aprendizagem. Os resultados ainda não são mensuráveis, mas sabemos que serão 

perceptíveis ao longo da vida do educando, pois com certeza criam memórias significativas 

no processo de aprendizagem, pois valoriza a criatividade, a autoestima, autonomia dos 

alunos e o desenvolvimento científico. O fato de incluir o jogo em algumas atividades, além 

de reforçar o conteúdo e a interdisciplinaridade, é fundamental na construção do 

conhecimento nesta faixa etária, além de trabalhar a diversidade de forma, cores, tempo e 

espaço. 
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RESUMO: O projeto surgiu do interesse dos alunos pelos animais e pelos relatos de experiências, onde seus 

familiares tiram seu sustento através do leite da vaca. Na escola, esse aprendizado passou a ser através da 

contação de histórias, desenhos, livros, jogos e brincadeiras. As atividades e os desafios propostos durante a 

execução deste projeto tiveram como objetivo principal: fazer a junção dos conteúdos que devem ser trabalhados 

em sala de aula com o dia a dia das crianças. Assim, considerada sob um ponto de vista evolutivo, a criança não 

poderá ser mera expectadora no campo da aprendizagem, ela precisa interagir com o meio e entender o que a 

cerca. Nessa perspectiva, foi realizado uma campanha na escola para a arrecadação de leite, no qual foi doado a 

uma instituição de caridade, Lar Menino Deus, despertando em todos o sentimento de união, bondade e acima de 

tudo o respeito a adversidade. 

 

Palavras-chave: Matemática. Vaca Leiteira. Multidisciplinaridade. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto foi realizado na Escola de Ensino Fundamental Edith Krieger 

Zabel, situada na Rua DJ 042, Nº 2381, Bairro Dom Joaquim – Cristalina, cidade de Brusque. 

Em tempos com tanta facilidade tecnológica na qual estamos inseridos, se faz 

necessário buscar alternativas que propiciem as crianças desenvolver o raciocínio lógico 

através de práticas em que vivenciem a matemática de forma que compreendam que esta está 

intrinsicamente ligada ao nosso dia a dia. Assim, originou-se o projeto da vaca leiteira, já que 

é uma fonte de renda de algumas pessoas da comunidade e que faz parte da vivência das 

crianças, sendo que este tema nos oferece muitas alternativas de atividades para consolidar 

este propósito: a junção do dia a dia com a matemática. 

Nesse sentido, buscou-se entender desde o nascimento de uma vaca até a sua vida 

adulta, os tipos que existem, como se dá o processo do leite até a execução dos derivados e as 

curiosidades, como por exemplo: as vacas gostam de ouvir música, entre outras. A partir 

dessa construção, originou-se os jogos educativos para contemplar a matemática no dia a dia. 

Ensinar matemática significativa implica na aprendizagem do pensar com lógica, 

objetividade, pensar articulado com diversos níveis de pensamentos, levantando hipóteses e 

deduções. É o pensar matemático que transforma o real, o conhecimento construído em 

interações com as necessidades surgidas no aqui e no agora. Para Alarcão (2001), a 

complexidade dos problemas que hoje se colocam a escola exige: 

 
(...) uma capacidade antecipada dos acontecimentos e sua interpretação como meio 

de encontrar a solução estratégica mais adequada (...). Esse processo, pela sua 

complexidade, exige cooperação olhares multidimensionais e uma atitude de 

investigação na ação e pela ação. (p.24). 
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Nesta perspectiva, o educador cria um olhar matemático não para que as crianças 

decorem números ou fórmulas, mas sim, uma construção gradativa que incentiva a busca para 

a resolução de situações problemas do cotidiano. 

Assim, com o projeto a matemática da vaca leiteira a criança é o elemento ativo da 

aprendizagem, com oportunidades para desenvolver o pensamento e satisfazer sua permanente 

curiosidade pelo prazer da descoberta. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto “A Matemática da Vaca Leiteira” desenvolveu-se a partir dos relatos de 

experiências que as crianças contavam em sala de aula. Observou-se que esse animal e seus 

derivados fazem parte da vida dessa comunidade. Sendo assim, foi convidada a bióloga 

Angélica Petermann para ministrar uma palestra sobre a vida de uma vaca desde o nascimento 

até a fase adulta, o processo de caracterização do leite e seus derivados, bem como muitas 

curiosidades sobre o tema. A partir disso, foi possível perceber o que as crianças sabiam e o 

que ainda não sabiam sobre essa temática. 

 
Assim, compreendemos que o professor que leciona matemática nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental deve agir sempre como facilitador, aquele que ajuda o aluno 

a superar seus limites. Valendo-se de atividades e avaliações criativas que permita 

ao seu aluno construir a aprendizagem de forma significativa, ou seja, que o faça 

interagir conhecimento escolar com o meio social no qual está inserido. 

 

Para incentivar o conhecimento sobre a vaca foi realizado uma visita de estudos a uma 

família (avós de uma aluna da turma), que trabalham com vacas leiteiras. Os alunos tiveram a 

oportunidade de acompanhar bem cedinho a rotina dos produtores, todo o processo da 

ordenha mecânica e manual, a produção de nata, queijo e queijinho. Após isso, uma pesquisa 

foi realizada com a família para saber todos os detalhes da criação das vacas até o leite 

quentinho que saboreamos. 

Após a visita na Chácara dos produtores de leite, algumas crianças sugeriram a ideia 

de construir um livro: “A vaca que sabia ler”, sendo inspirada na chácara do Seu Chico 

(família que trabalha na produção do leite), na qual conta a história de uma pessoa que ganha 

uma chácara improdutiva, mas para ficar com a mesma deveria cuidar bem de uma vaca 

especial. 

Em seguida veio a prática, onde os alunos colocaram a mão na massa e fizeram 

deliciosos docinhos com formas geométricas, usando o leite e seus derivados. Com isso, foi 

realizado diversas pesquisas sobre o leite e também a realização de gráficos. 

Foram confeccionados jogos matemáticos como a roleta, bingo da tabuada, jogo da 

memória dos sólidos geométricos e o jogo de frações. Também foram confeccionados 

artesanatos com caixas de leite, tapete com restos de malha e o bordado da vaca. 

Para finalizar o projeto, foi realizado uma campanha social com o propósito de 

arrecadar caixas de leite para uma instituição de caridade (Lar Menino Deus) em Brusque. 

 

 



 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É fundamental estimular os alunos a uma constante troca de ideias, opiniões, 

sentimentos, experiência e, sobretudo, incentivar o senso de cooperação, uma vez que a 

participação e a valorização do coletivo constituem fatores indispensáveis para o processo de 

aprendizagem do aluno. Ao desenvolver atividades multidisciplinares com teorias e práticas, 

percebeu-se maior interesse por parte dos alunos, bem como maior qualidade no processo 

ensino e aprendizagem. O projeto reúne técnicas modernas de ensino que simultaneamente 

fornecesse situações para estimular e desafiar a curiosidade natural da criança, e dessa forma, 

acreditarem em suas capacidades pessoais. 

Assim, a partir deste projeto, minimizou as dificuldades de aprendizagem na 

matemática, da mesma forma como despertou o gosto em aprender essa disciplina.  As 

crianças também perceberam o quanto as peculiaridades do cotidiano estão intimamente 

ligadas ao uso da matemática, demonstrando assim sua importância. 

Os alunos passaram a compreender todo o processo de transformação do leite em nata, 

queijo e queijinho. Permitiu compreender as ideias das operações matemáticas fundamentais, 

desenvolver habilidades em cálculos, resolução de problemas, fazer estimativas, reconhecer 

figuras e sólidos geométricos, fazer comparações entre grandeza e unidade de medida, 

construir e interpretar gráficos, compreender o sistema monetário brasileiro através da 

simulação de um minimercado na escola, assim como perceber se o dinheiro seria suficiente 

para a compra e se o mesmo receberia o troco. 

 
É fundamental ver o aluno como um ser social e político sujeito de seu próprio 

desenvolvimento. O professor não precisa mudar suas técnicas, seus métodos de 

trabalhos; precisa sim, ver o aluno como alguém capaz de estabelecer uma relação 

cognitiva e afetiva, mantendo uma ação interativa capaz de uma transformação 

libertadora, que propicia uma vivência harmoniosa com a realidade pessoal e social 

que o envolve. 

 

Os alunos passaram a compreender todo o processo de transformação do leite em nata, 

queijo e queijinho. Permitiu compreender as ideias das operações matemáticas fundamentais, 

desenvolver habilidades em cálculos, resolução de problemas, fazer estimativas, reconhecer 

figuras e sólidos geométricos, fazer comparações entre grandeza e unidade de medida, 

construir e interpretar gráficos, compreender o sistema monetário brasileiro através da 

simulação de um minimercado na escola e perceber se o dinheiro seria suficiente para a 

compra e se o mesmo receberia o troco. 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente projeto buscou relacionar a realidade dos alunos com a matemática na 

tentativa de facilitar o processo de aprendizagem dos conteúdos necessários para a fase 

escolar em que cada um está inserido. 

Assim, as discussões e as trocas de opiniões entre todos os envolvidos propiciaram um 

aprendizado satisfatório. Observou-se nos alunos o empenho em realizar cada parte do 



 

 
 

 

projeto, atendendo as necessidades em todos os aspectos, tornando-os capazes de assimilar 

novos conhecimentos ao seu cotidiano. 

Foi possível desenvolver um projeto de matemática tendo como ponto de partida a 

realidade das crianças e da comunidade local. A partir disso, foi possível construir um 

aprendizado baseado na junção entre teoria e prática, idealizando a formação de crianças que 

compreendam o mundo que as cerca, bem como a valorização das pessoas e a cultura da 

comunidade. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo demonstrar através de dados matemáticos a importância da 

preservação das Araucárias nos aspectos históricos, sociais, econômicos, ambientais e da representatividade que 

o pinhão tem para a nossa região. Através de pesquisas e coleta de dados em campo foi possível a análise de 

gráficos comparativos entre o vender e o preservar, no que resultou em uma mudança de atitude dos alunos na 

questão da preservação. Demonstrou-se ainda que com a implantação de novas técnicas de cultivo e manejo o 

pinhão pode representar uma excelente fonte de renda para a agricultura familiar se contrapondo ao extrativismo 

de madeiras. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Matemática. Araucária. Preservação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A natureza oferece a todos os seres vivos, condições essenciais para sua sobrevivência 

e desenvolvimento, o que permitiu também ao ser humano sobreviver até os dias de hoje. 

Apesar dos incontestáveis avanços científicos e tecnológicos e o surgimento de novas áreas de 

conhecimento, mais do que nunca, o meio ambiente carece de muitos cuidados, pois ainda 

poluímos o ar que respiramos, degradamos o solo que nos alimenta, destruímos nossas 

florestas e contaminamos a água que bebemos.  A sociedade não se sustenta sem um ambiente 

saudável.  

No entanto, embora essa mudança diga respeito a todos nós, mas a escola,  as 

instituições públicas e órgãos de preservação é que deverão ser líderes nas estratégias e 

articulações destas mudanças, criando métodos de preservação e manutenção do meio 

ambiente dentro e fora das suas organizações. Sendo assim, conscientização e educação da 

população são fundamentais para garantirmos a conservação das florestas e recursos hídricos.   

Perante tantas adversidades climáticas a humanidade percebeu que não dá para viver 

sem a fauna, a flora e o meio ambiente como um todo, principalmente sobre a importância de 

algumas áreas de conhecimento. Os números expressos em catástrofes e várias fontes de 

informação vinculando dados referentes ao clima, tornaram a matemática uma importante 

aliada. Seus conceitos e conhecimentos são preponderantes para a tomada de qualquer decisão 

sobre métodos de preservação, conservação e exploração dos recursos naturais. Através dela, 

elaboram-se, discutem-se possíveis estratégias e as colocam em prática para resolverem 

situações-problemas, formulando ações, relacionando objetos e buscando uma linha de 

resolução baseada em pesquisas, conhecimentos específicos e fatos históricos do objeto em 

estudo. 

Além disso, ela pode dar sua contribuição para a formação do cidadão ajudando 

desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, comprovação e 
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justificativa de resultados, criatividade, iniciativa pessoal, trabalho coletivo e a autonomia 

advinda da confiança na própria capacidade para enfrentar desafios. Para seu ensino 

atividades junto a natureza, por exemplo, podem ser utilizadas como estratégias didáticas 

antes da apresentação de um novo conteúdo matemático, com a finalidade de despertar o 

interesse da criança, ou para reforçar a aprendizagem. 

Nesse sentido, as Matas de Araucárias desempenharam a mais de milhões de anos e 

ainda desempenham um papel de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa 

região. Foram atrativos para a colonização, pois fomentaram por muito tempo o comércio e a 

exploração da madeira através das serrarias. Sua importância histórica está relatada em parte 

do Hino do nosso Município, (Abdon Batista/SC) onde foi assim descrito: “...e descobriram 

terras férteis generosas onde os lindos pinheirais com seus braços sempre abertos os 

acolheram com amor...” 

Entretanto com o passar dos anos os “Pinheiros” foram praticamente todos derrubados 

e novas fontes de recursos foram sendo implantadas, tanto que hoje as Araucárias estão 

classificadas como espécie em extinção, o que acarretou a proibição do corte e venda das 

mesmas, ressalvo alguns projetos Ambientais que permitem sua retirada. 

Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo demonstrar através de dados 

matemáticos a importância da preservação das Araucárias para o nosso desenvolvimento nos 

aspectos históricos, sociais, econômicos, ambientais e a representatividade que o pinhão tem 

para a nossa região como alimento e com a implantação de novas técnicas pode apresentar-se 

também como uma excelente fonte de renda para a agricultura familiar se contrapondo ao 

extrativismo da madeira. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A escolha de trabalhar o tema da Araucária (Angustifólia) foi pautada no fato desta ser 

a vegetação predominante em nossa região que sofreu e sofre efeitos de uma elevada 

devastação e o uso descontrolado de herbicidas que matam as Araucárias. Se não tomarmos 

iniciativas pontuais corre-se risco de perdermos este importante símbolo do Sul do País. 

Perante isso, os estudos começaram com a simples pergunta em sala de aula: 

Araucária vender ou preservar? Os alunos tiveram que redigir um texto relatando sua opinião 

no qual seria do ponto de vista deles o mais vantajoso financeiramente, para a partir disto 

darmos continuidade ao projeto. 

Com estes dados em mãos a abordagem compreendeu as mais variadas estratégias 

(filmes, leitura de livros, folders, pesquisa internet...) interdisciplinares sem perder o foco 

Matemático, que é fundamental, para o desenvolvimento de pesquisas, reflexão acerca da 

importância da preservação e recuperação das florestas. O pinhão é uma excelente alternativa 

de fonte de renda para a agricultura familiar. 

Em contato direto com a Araucária (fêmea) em aula de campo, deu-se início à coleta 

de informações e organização das etapas a serem aplicadas.  Através de questionários os 

alunos anotaram: altura, quantidade de galhos, circunferência do tronco, número de pinhas, 

quantidade de pinhão por pinha e total de quilos obtidos daquele exemplar. O objetivo foi 



 

 
 

 

definir um modelo matemático para representar a ideia de: com a preservação, a renda 

financeira seria superior do que com a derrubada das mesmas. Prática muito utilizada mesmo 

que na ilegalidade, correndo os riscos previstos em Lei devido ao alto valor comercial de sua 

madeira. 

De posse destas informações foram analisadas e definidas duas estratégias: simulação 

de renda obtida com a derrubada da madeira percorrendo todo o processo; venda dos pinhões 

e as diferentes formas de utilização como alimento. 

Na primeira estratégia foram pesquisados valores comerciais das Araucárias vendidas. 

Para isto, os alunos fizeram expedições para conhecer duas serrarias, uma portátil e outra que 

só trabalha com exportação de Pinus. Em seguida foram visitadas duas marcenarias, onde 

visualizaram como se dá o beneficiamento da madeira e na outra os principais substitutos da 

madeira na fabricação de móveis, o MDF. 

Na segunda estratégia, foram estudados os principais grupos de animais e aves que se 

alimentam dos pinhões suas classificações. Com palestra da Nutricionista puderam identificar 

o valor nutricional do pinhão e suas diversas formas de consumo. Por ser um fruto muito 

apreciado em nossa região e fazer parte da culinária em vários pratos, tiveram a oportunidade 

de fazer e comer um prato típico: o entrevero. 

Ressaltamos que durante a execução de todas as atividades, os alunos foram filmados 

e fotografados, sendo importante notar, que o conceito de cooperação, envolvimento, 

valorização da natureza, ficou evidente com a expressão de alegria de cada um. 

Toda a renda obtida com a venda dos pinhões, juntamente com a doação de algumas 

pessoas comprometidas com a causa foi revertida em prol da APAE Vida Nova de Abdon 

Batista. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após vários questionamentos e debates sobre a importância das Araucárias tanto para 

o desenvolvimento de nosso município quanto para sua preservação, surgiram dúvidas e 

questionamentos que foram sanados como por exemplo se é possível estimar a altura de uma 

árvore sem subir ou derrubar ela. Para isso foi demonstrado através de atividades práticas o 

Teorema de Tales. As dúvidas quanto derrubada ilegal e porque as Araucárias estão 

ameaçadas de extinção foram sanadas com palestra da Polícia Ambiental para todos os alunos 

do período matutino do CEME Luiz Zanchett. Ainda foram conhecer uma Araucária com 

mais de 500 anos, um Horto Florestal, o qual disponibilizou mais de 300 mudas de Pinheiros, 

sendo distribuídas uma para cada aluno e o restante, plantadas para futura implantação de um 

pomar de Araucárias com a técnica de enxertia. Contudo isso, tornou-se possível a análise e 

discussão dos dados obtidos em ambas origens da pesquisa. 

Na estratégia 01 pode-se verificar que o lucro obtido com a venda do Pinheiro é muito 

inferior se comparado ao lucro final obtido pela madeireira, conforme demonstra o gráfico 

abaixo: 

 



 

 
 

 

Figura 01. Relação da diferença de preço obtido na venda do exemplar de Araucária investigado pelos 

alunos e compra da mesma madeira (1 dúzia) serrada nas madeireiras. 1 dúzia equivale à 15,12m². 

 
Fonte: Dados do autor. 

 

Em relação a segunda estratégia fica evidente que a preservação das espécies com a 

coleta e venda dos pinhões acarreta uma renda muito superior em contraposição ao corte: 

 

Figura02: demonstra a variação de renda obtida com a preservação e colheita dos pinhões em relação a 

venda do mesmo exemplar para madeireiras no decorrer dos anos. 

Fonte: Dados do autor 

 

Neste sentido, fica evidente que a venda dos pinhões pode se tornar uma excelente 

fonte de renda para a agricultura familiar, pois os custos se referem somente à colheita e 

comercialização, diferentemente de outras culturas.  Existe ainda a possibilidade de enxertia 

em Araucárias o que tornaria a atividade de ponto de vista econômico muito mais viável, pois 



 

 
 

 

através dela consegue-se a antecipação do início da colheita e implantar matrizes idênticas de 

variedades selecionadas com amadurecimento de acordo com a época, haja visto que, existem 

mais de 20 espécies que variam maturação de março a julho. 

 

CONCLUSÕES 

 

Concluímos que a hipótese levantada no início deste trabalho em relação a venda dos 

pinhões no decorrer dos anos se configura como uma excelente fonte de recurso, superando a 

renda obtida com o corte e venda da mesma, pois somente depois de 15 anos ou mais poderá 

derrubar novamente, isso se puder, pois o fato das Araucárias estarem ameaçadas de extinção 

nos levam a crer que se não cuidarmos deste patrimônio da nossa região poderemos 

considerar elas extintas. Finalizamos com a frase de Jan Carlson: “Um indivíduo sem 

informação não pode assumir responsabilidade, um indivíduo que recebeu informações não 

pode deixar de assumir responsabilidades”. Façamos a nossa parte. 
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RESUMO: Neste projeto debatemos sobre a seguinte questão: Como completar o contorno das pipas utilizando 

a geometria plana com a multiplicação? Tal contestação é realizada a partir de estudos contextualizados no 

projeto interdisciplinar A MATEMÁTICA DIRECIONANDO O VOO DAS PIPAS. Os alunos do quarto ano 

construíram o brinquedo de papel que voa conforme a força do operador analisando elementos da geometria 

plana e medidas. Os poliedros foram classificados de acordo com sua nomenclatura. Foi confeccionada a pipa 

raia, hexagonal e a estrela. O voo das pipas foi realizado no ginásio onde observamos que a pipa raia é a mais 

veloz e atinge até 20 metros de altura. Na confecção das pipas comparamos seu contorno com os padrões 

circulares da tabuada que é formada a partir de uma tábua de madeira, pregos e barbante. As aulas externas 

foram valiosas para a associação dos conteúdos repassados em sala de aula com a prática. 

 

Palavras-chave: Geometria plana, Construção de pipas e Multiplicação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A matemática direcionando o voo das pipas foi tema do projeto desenvolvidos pelos 

alunos do 4 ano da escola de educação básica Gasparino Zorzi situada no meio oeste de Santa 

Catarina, considerada celeiro de grãos. 

A Pipa surgiu na China, os chineses deixaram mensagens nas pipas desejando 

sabedoria e prosperidade no ano novo. Segundo Voce (2002) a criação das pipas tornou 

realidade o sonho de muitos: 

 

“A pipa é o objeto criado a partir do momento que o homem desejou voar. Através 

dos tempos, esta foi a maneira que muitos encontraram para se imaginar voando. 

Desse anseio nasceu o avião, e foi a pipa, sem dúvida, que forneceu todos os 

elementos físicos para o sonho de Santos Dumont, e de tantos outros se tornasse 

realidade.” 

 

Aqui discutiremos noções de conceitos geométricos simples em particular elementos 

sobre de posições relativas de pontos retas no plano, conceito de retas paralelas e retas 

perpendiculares e também propriedades das formas geométricas. Assim foram formuladas as 

seguintes hipóteses: 

a) Dialogar sobre a aprendizagem dos respectivos conteúdos da geometria no 

cotidiano; 

b) Estabelecer o desenvolvimento de comparar e classificar as figuras planas por 

características comuns; 

c) O contexto das pipas para ampliar conteúdos geométricos motivará o interesse dos 

alunos; 
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d) Apresentar em diferentes disposições (por translação, por rotação ou reflexão) 

descrevendo as transformações; 

e) Ler, interpretar e transpor informações;   

Através destas hipóteses iremos identificar as formas geométricas através do manejo 

das pipas compreenderemos cada uma delas: raia, hexagonal e a estrela desenvolvendo 

conceitos matemáticos na oficina para a construção das pipas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pipa é um brinquedo que provoca muitas curiosidades e sua construção com suas 

formas e foi nosso material de estudo durante as aulas de matemática. Investigamos e 

compreendemos a direção do vento através da biruta que confeccionamos com materiais 

recicláveis. Visitamos o posto de saúde para conhecer os termômetros e elaboramos tabelas 

para análise de dados e confeccionamos de gráfico das temperaturas de máxima e mínima 

registradas durante o dia. 

Nas aulas de Português realizamos a leitura de lenda do Dédalo e seu filho Ícaro que 

tinha o sonho de voar. Foi construído o brinquedo voador unindo teoria e prática. 

Foi realizada visita na estação meteorológica para conhecer os instrumentos de 

medição de temperatura, a direção e a velocidade do vento, o volume das chuvas, a umidade 

disponível na atmosfera evaporação, intensidade da radiação solar e pressão. O heliógrafo 

registra graficamente a quantidade de raios de sol durante o dia. 

Compreendemos os vértices, arestas e faces através do manejo das formas geométricas 

da geometria plana e espacial dos polígonos, poliedros e não poliedro em formas 

bidimensional e tridimensional através do encaixe dos canudos vira-vira. Nas atividades em 

sala de aula compreendemos que na geometria plana as figuras geométricas eram chamadas 

de polígonos e na geometria espacial as figuras geométricas são chamadas de poliedros assim 

compreendemos dimensões das formas geométricas dos poliedros em sua nomenclatura. 

Realizamos nas aulas de artes a releitura da obra de Cândido Portinari “Os Meninos 

Soltando Papagaios”. Na biografia Cândido Portinari investigamos que ele nasceu no ano de 

1.903 pintou a obra “Os Meninos Soltando Papagaios” no ano 1.947 com esses números 

trabalhamos com a subtração através do ábaco nas aulas de Matemática com o conteúdo de 

sistema de numeração decimal descobrimos que ele pintou sua obra com quarenta e quatro 

anos de idade. 

Na construção das pipas necessitamos amarrar as varetas de bambu menor, na vareta 

maior com auxílio de um esquadro para formar o ângulo reto. Após passaremos a linha ao 

redor de toda a amarração. Colocar as varetas sobre o papel de seda deixando uma borda para 

fazer a dobra e passar a cola. Envergar a primeira vareta e dar uma volta com linha sobre as 

extremidades da vareta, em seguida colocar o estirante e a rabiola. 

Na pipa raia trabalhamos as formas geométricas na composição e decomposição das 

sete peças do tangram (triângulos, paralelograma, trapézio e quadrado). Na conexão com a 

língua portuguesa formamos a história do gato xadrez; com história montamos a bandeira do 



 

 
 

 

Brasil, reconhecendo os padrões para sua confecção, as formas geométrica, as cores, a 

quantidades de estrelas e o lema escrito. 

Para trabalhar a velocidade fizemos a conexão com artes, através das cores 

secundárias; construímos um pião com CDs e bolinhas de ping-pong, pintando o círculo com 

as cores primárias e ao girar, “aparecem” as cores secundárias. 

O experimento do voo das pipas foi realizado na visita ao ginásio de esportes. 

Escolhemos o ginásio de esportes por ser um lugar alto e amplo e pelas normas de segurança. 

Precisamos prestar atenção nas regras de segurança por causa das redes elétricas. Também 

não podemos soltar pipas em dias de chuva e relâmpagos. Na visita percebemos que a leveza 

da pipa raia em sua estrutura proporciona voo perfeito. 

Para compreender medidas da pipa hexagonal transformamos metros e centímetros. A 

pipa hexagonal foi confeccionada com três varetas de bambu com o comprimento de 50 cm e 

com a forma de um hexágono regular. Com esta mesma pipa as frações na sua divisão de 

parte e o todo. Os números fracionários foram representados na pipa hexagonal fazendo a 

relação da parte-todo da fração, indicando o quociente entre dois números inteiros naturais na 

adição de frações. 

Comparamos as formas geométricas das pipas elaborando a tabuada circular é uma 

forma divertida de aprender a tabuada. 

Os materiais utilizados para confecção do projeto foram: para a pipa foi papel de seda, 

vareta, cola tesoura e linha, na tabuada circular foi tábua de madeira pregos e barbante. Na 

biruta utilizamos bico de garrafa pet, papel e barbante. Os poliedros com canudos vira-vira e 

durex. O anemômetro com copos descartáveis e canudos e garrafa pet. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a construção das pipas foram percebidas as formas geométricas detalhadamente. 

A pipa Raia possui o formato quadrado com uma vareta que lembra uma reta e outra vareta 

cruzada que lembra as retas concorrentes. A pipa hexagonal é construída com três varetas que 

se cruzam formando um hexágono, com seis triângulos iguais. A pipa estrela também é 

construída com três varetas que se cruzam sendo que duas das varetas se encontram na ponta 

formando as retas congruentes e sua amarração de seu contorno lembra um pentágono. 

Com a tábua circular relacionamos as propriedades das formas geométricas. 

Identificamos o decágono ( figura geométrica de 10 lados) com o conjunto da tabuada 1 e 9, 

na pipa estrela o contorno do pentágono ( figura geométrica com 5 lados ) formamos a 

tabuada do 2 e 8, a estrela de nove pontas a tabuada 3 e 7 e com a estrela de cinco pontas a 

tabuada do 4 e 6. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 1 - Pipa Raia confeccionada pelos alunos. 

 
Fonte: Os Autores (2017) 

 

Figura 2 - Pipa Hexagonal confeccionada pelos alunos 

 
Fonte: Os Autores (2017) 

 

Figura 3- Pipa Estrela confeccionada pelos alunos 

  

 
Fonte: Os Autores (2017) 

 



 

 
 

 

 

Gráfico – Temperatura máxima e mínima em Campos Novos nos dias 26/04/17 à 29/04/17 

 
Fonte: Os Autores (2017) 

 

CONCLUSÕES 

 

A realidade educacional foi permeada na resolução da problemática com hipóteses em 

um conjunto vivenciado pelos alunos. Assim contextualizamos as aulas externas 

proporcionando a inclusão de novas experiências no âmbito escolar. As formas geométricas 

foram imprescindíveis que o aluno praticasse a relação com o seu cotidiano, pois tudo ao seu 

redor tem uma forma e um contexto. 

A proposta foi apresentada por meio lúdico através do uso das formas geométricas 

articuladas na inclusão de novas estratégias na construção das pipas associada à brincadeira de 

empinar pipas. Assim desenvolveram autonomia e articulados com elementos particulares do 

intelecto. 

Foi entendido que a pipa raia é a mais fácil de fazer e também a mais bonita pela sua 

forma quadrada. Nosso interesse pela confecção das pipas foi enorme pela sua magia de voar 

só com a velocidade do vento. 

A pipa hexagonal e a pipa estrela são mais complexas e não é fácil fazer sem ajuda de 

um adulto. Mas conseguimos compreender suas formas através do manejo. 

Com a composição e decomposição da pipa estrela exploramos as formas geométricas 

utilizamos a aprendizagem da multiplicação que foi representada com as quantidades usando 

símbolos numéricos na construção da tabuada na tábua circular primeiro um decágono na 

tabuada do 1 e do 9, um pentágono na tabuada do 2 e do 8, de uma estrela de cinco pontas na 

tabuada do 4  e do 6  e outra estrela com dez pontas na tabuada do 3 e do 7 nos, auxiliou na 

fixação da tabuada de forma divertida. 



 

 
 

 

Adquirimos habilidades de manipular as formas geométricas com o conhecimento 

abstrato generalizado em conjunto com a tabuada através da tábua circular.  Por meio deste 

projeto as formas geométricas deixam de ser um recurso isolado das metas que se pretende 

alcançar. Os objetivos foram alcançados na dimensão cognitiva, emocional, cultural e social. 
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RESUMO: O tema a matemática na fotografia surgiu com o objetivo de explorar a imagem fotográfica, 

compreendendo as aplicações matemáticas que são feitas a partir delas, deixando assim o ensino mais atraente. A 

partir de uma entrevista realizada com a fotógrafa profissional Itatiane Carvazan Lemos. Descobrimos que a 

matemática está diretamente ligada à vida do fotógrafo. Questões como velocidade das lentes, simetria, ângulo, 

perspectiva, formas geométricas, razão Aurea, gráficos, tabelas, as operações matemáticas e o avanço 

tecnológico puderam ser explorados com criatividade. Durante aplicação desse projeto foram desenvolvidas 

atividades de leitura, pesquisas, produção de textos, elaboração de gráficos, resolução de situações problemas, 

interpretações de imagens, trabalhos com perspectiva, levantamentos históricos, construção de uma “Pinhole”, 

visitação de um estúdio fotográfico, dentre outras. O enriquecimento desse trabalho foi constatado no processo 

de aprendizagem obtido pelos alunos. 

 

Palavras-chave: Matemática. Fotografia. Imagem. Criatividade. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A beleza da Matemática pode ser utilizada para registrar momentos belos das nossas 

vidas. Ela nos permite refletir e pensar nas maneiras de ver e conversar com o mundo, ou seja, 

pode ser concebida como uma linguagem. 

    Entrelaçar a matemática, a tecnologia, um mundo preto e branco com o colorido faz 

o aprendizado da matemática tornar-se bonito e prazeroso. Através da fotografia trabalhamos 

também a linguagem documental artística no qual nos permite visualizar um passado distante. 

Ela nos possibilita o registro de um momento, de um instante único que ficará marcado na sua 

totalidade. 

    Não conseguiríamos registrar nossos melhores momentos sem a influência da 

matemática na história da fotografia. Os fotógrafos atuais se utilizam dela para o seu trabalho 

ser da melhor qualidade possível, ou seja, como eles falam “para uma fotografia ser 

harmoniosa”. Deste modo não é simplesmente tirar uma foto, tem muito estudo e preparação 

por trás. Assim, neste projeto os estudantes irão conhecer e experimentar um pouco desta 

profissão. Descobrindo curiosidades, podendo vivenciar a fotografia e a matemática de forma 

prática e contextualizada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Iniciamos o projeto com a elaboração de dez questões para que pudéssemos realizar a 

entrevista com a fotógrafa profissional Itatiane Carvazan Lemos que veio até a escola 

apresentar seu trabalho, explicar a relação da matemática com a fotografia e como o fotografo 
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utiliza a matemática para criar fotos mais harmoniosas. Levantando questionamentos entre a 

classe e compartilhando ideias elaboramos as perguntas abaixo: 

1. Qual é o seu nome completo e onde você nasceu? 

2. Como e onde você se descobriu como fotógrafa? 

3. Qual seu estilo de fotografia preferido? 

4. Qual a maior dificuldade na hora de tirar a fotografia? 

5. Geralmente nos álbuns de fotos quantas fotografias cabem dentro dele? 

6. Quais as ferramentas de venda um fotógrafo deve usar? 

7. Quais os tamanhos de fotos que são produzidas e quais as mais vendidas? 

8. Quais as diferenças de preços entre os tamanhos das fotografias? 

9. Um fotógrafo usa da matemática em seu trabalho? De que forma? 

10. Você pode nos contar um pouco sobre como eram feitas ou produzidas as fotografias 

antes do avanço tecnológico? 

Durante a realização da entrevista os alunos mostraram-se fascinados com a resposta 

obtida diante da nona questão. Onde revela-se que a matemática está diretamente ligada a vida  

de um fotógrafo. 

                       

  Figura  SEQ Figura \* ARABIC 

1- Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

A seguir foi elaborada coletivamente uma produção textual com base nas respostas 

obtidas na entrevista. Questões ortográficas, concordância, acentuação e estruturação puderam 

ser exploradas interligando a disciplina de língua portuguesa. 

 

Produção textual a partir da entrevista 

 

Itatiane Lemos nasceu na cidade de Palmas no estado do Paraná.     

Há quatro anos se descobriu como fotógrafa. Antes trabalhava no setor do RH, em 

uma empresa privada do Paraná. “Com o passar do tempo a burocracia e a rotina do escritório 

acabou me entediando, precisava encontrar um sentido na vida. Quando surgiu o Facebook 

comecei a observar as inúmeras fotografias, me encantei pelas imagens, quis descobrir como 



 

 
 

 

eram feitas e comecei a estudar fotografia, quando comprei minha primeira câmera tive a 

certeza que nasci para fotografar. 

   Existem diversos tipos de fotografias, mas o meu estilo preferido é “Retratos”.  Me 

fascina poder fotografar o que as pessoas são ou o que escondem ser. Uma das maiores 

dificuldades enquanto fotógrafa é fazer com que as pessoas se expressem naturalmente. 

  Normalmente, para divulgar meu trabalho, utilizo as redes sociais, tais como: 

Facebook, Instagram, etc. As fotografias que uso no meu trabalho são de tamanhos variados. 

Elas medem: 15 x21 cm no valor de R$ 1,66, 10 x 15 cm no valor de R$ 0,89 e 20 x 30 cm no 

valor de R$ 3,90. Antes do avanço tecnológico um fotógrafo levava em torno de oito horas 

para produzir uma fotografia. As máquinas eram enormes e de difícil manejo. As fotografias 

não expressavam tanta qualidade quanto às de hoje. Eram produzidas em preto e branco. Na 

vida de um fotógrafo a matemática é usada de diversas formas, como por exemplo: nas 

aberturas das lentes, no ângulo, na simetria, nos tamanhos de fotos e na variação do tempo”. 

Esta foi a entrevista que realizamos com a fotógrafa Itatiane. 

 

Com o objetivo de inteirar os estudantes a tecnologia, foi realizada a divulgação deste 

projeto no Blog da escola. O secretario Thiago Parisi foi convidado para mostrar e explicar a 

turma como é feita a publicação e os passos que devem ser criteriosamente seguidos. Nesse 

momento o mesmo contou aos alunos que a nossa escola foi a primeira a criar um Blog: 

escolapedroaleixo.blogspot.com.br. 

A turma do quinto ano também fabricou com a ajuda da professora uma máquina 

fotográfica antiga conhecida como “Pinhole”. Para esse trabalho foi utilizado uma lata vazia 

de leite em pó, papel cartão preto, prego, fita isolante e papel fotográfico. 

Após a construção do “Pinhole” e mostrando aos funcionários da escola os estudantes 

coletivamente elaboraram um questionário para os funcionários, quanto ao uso da fotografia. 

Esse questionário continha nove questões relativas ao tema e a partir dos dados coletados 

foram montadas as tabelas e gráficos. Foram trabalhadas questões de como montar uma tabela 

corretamente e explorando diferenças entre gráficos e tabelas. Como o exemplo abaixo: 

 

Tabela 1 - Você consegue perceber que a Matemática pode 

estar ligada com a fotografia? Massaranduba/SC - 2017 

Alternativas Funcionários 

Sim 22 

Não 1 

Total 23 

Fonte: Funcionários da Escola Pedro Aleixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Gráfico 1 - Você consegue perceber que a Matemática pode 

estar ligada com a fotografia? Massaranduba/SC - 2017 

 
Fonte: Funcionários da Escola Pedro Aleixo. 

 

Com a participação da fotógrafa Itatiane Carvazan Lemos e do professor de 

matemática da escola, os alunos utilizaram o celular e a câmera fotográfica para registrar a 

perspectiva vista em determinados objetos. A fotografia, ao contrário do mundo real, é 

bidimensional e mesmo assim é possível ver a profundidade nas imagens. 
 

Figura 2 - Fotografia com profundidade. 

 
Fonte: arquivo da autora. 

 

Com o professor e as fotos tiradas e reveladas aprenderam sobre as simetrias 

existentes. Exploraram-se elementos simétricos presentes nos objetos, animais e onde está 

presente no ser humano. Descobriu-se que o ser humano tem preferência por tudo o que 

apresenta simetria. Foram trabalhados quais os tipos de simetria que estavam presentes. 

Através das fotografias expostas no quadro os alunos identificaram formas geométricas 

presente nas mesmas colocando etiquetas em cada uma delas. 

Como finalização do projeto os alunos realizaram também a leitura de um texto sobre 

o interesse que Dom Pedro II (1825-1892) tinha por novas culturas e tecnologias. 

A seguir foi elaborada a linha do tempo da evolução das máquinas fotográficas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A turma do 5º ano ”B” do Ensino Fundamental é composta por 16 alunos. São alunos 

questionadores, participativos sendo que o objetivo principal era explorar a imagem 

fotográfica, compreendendo as aplicações matemáticas que são feitas a partir delas, propondo 

expectativas que empolgassem os alunos nesse processo de aprendizagem. As atividades 



 

 
 

 

propostas apresentaram interesse e envolvimento excelente da turma. Os conteúdos 

matemáticos trabalhados como: tabelas, gráficos, formas geométricas, simetria, Razão Aurea 

(Número de ouro), adição, subtração, multiplicação, divisão, perspectiva e ordem cronológica 

(linha do tempo) permitiram aos alunos uma visão totalmente diferente de aprender a 

matemática. É fato propor aos alunos construir todas as situações possíveis. 

Com ações e objetivos planejados foi possível fazer com que os alunos aprendessem 

com excelências todos os conteúdos apresentados. Constataram que o ser humano prefere as 

coisas simétricas por apresentarem uma beleza perfeita, conseguiram perceber isto também 

com a Razão Aurea, onde eles puderam medir um ao outro e descobrir quem era o mais 

perfeito matematicamente. Ficaram entusiasmados ao descobrirem que D. Pedro II era 

apaixonado por fotografias. Perceberam que a evolução tecnológica contribuiu no processo da 

evolução das fotografias. 

Outros conteúdos envolvendo as disciplinas de artes, língua portuguesa, história, 

geografia que podem e devem estar ligados a matemáticas foram trabalhados como: 

entrevista, produção textual, visita a um estúdio fotográfico, leituras, pesquisas, interpretação 

de imagens fotográficas, construção da linha do tempo entre outros. A cada atividade 

realizada percebia-se nitidamente o brilho no olhar de cada aluno no desejo de querer 

aprender mais. Com esta proposta de trabalho concluiu-se que para o aluno se relacionar bem 

com a matemática é necessário que faça todas as relações possíveis com ações efetivas de 

aprendizagem. 
 

CONCLUSÕES 
 

Ao concluir este projeto, além do objetivo de aprender e perceber a presença da 

matemática na fotografia e no trabalho do fotografo, constatou-se o envolvimento e a 

participação efetiva dos alunos nas atividades aplicadas. Estes se mostraram motivados 

realizando questionamentos e interação nas atividades propostas. A matemática na fotografia 

possibilitou nesse processo uma aprendizagem eficaz e ao mesmo tempo divertida. O 

envolvimento nas atividades com a fotógrafa possibilitou uma visão totalmente diferente 

despertando na turma o interesse da matemática com outra perspectiva. 

No dia da entrevista os alunos ficaram empolgados ao perceber que a matemática está 

diretamente ligada à vida do fotógrafo. Neste sentido constatou-se que os objetivos foram 

alcançados e assim despertando maior interesse na matemática. Hoje percebe-se que os alunos 

ao observarem qualquer imagem, fazem relação com os conteúdos estudados. 
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RESUMO: Tendo em vista que as crianças das turmas do segundo ano do Ensino Fundamental da Escola de 

Educação Básica Professora Maria da Glória Silva, apresentam a necessidade da visualização concreta dos 

números, é que se proporcionou o desenvolvimento do projeto “A Sequência Numérica de Fibonacci na 

Natureza. Nesta perspectiva, as crianças observaram e registraram a presença dos números na natureza, para 

então conhecerem a sistematização realizada por Leonardo Fibonacci. Possibilitando-se também uma 

internalização de forma mais significativa do processo da adição. As crianças conseguiram compreender a 

sequência numérica assim como a adição. Além disso, conhecer a Sequência de Fibonacci tornou esse processo 

ensino-aprendizagem mais significativo. 

 

Palavras-chave: Sequência de Fibonacci. Sequência numérica. Adição. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Tendo em vista que as crianças das turmas 201 e 202, do segundo ano do Ensino 

Fundamental da Escola de Educação Básica Professora Maria da Glória Silva, apresentam a 

necessidade da visualização concreta dos números, para que possam compreender que eles 

fazem parte de nosso cotidiano e estão presentes até mesmo na natureza, é que se sentiu a 

necessidade de desenvolver o projeto “A sequência numérica de Fibonacci na natureza”. 

 A ideia de utilizar a Sequência de Fibonacci para mediar o ensino de sequência 

numérica e também da adição, surgiu pela menção do número de ouro na natureza no curso do 

PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que teve como foco no ano de 

2014, a matemática. Houve a necessidade de pesquisas teóricas para embasar a elaboração e o 

desenvolvimento do projeto. Nas pesquisas somente foram encontradas experiências com 

turmas das séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Santos e Alves (2016) 

indicam que o ensino da Sequência de Fibonacci deve ser pautado em uma abordagem 

histórica, numa perspectiva inter relacional. Nesta perspectiva, foi proporcionada às crianças a 

observação e registro dos números na natureza, para então conhecerem a sistematização 

realizada por Leonardo Fibonacci, além de conhecerem também sua biografia. 

 Possibilitou-se também uma internalização de forma mais significativa do processo da 

adição, já que de acordo com Souza (2013, p.28) “cada termo, a partir do terceiro, é igual à 

soma dos dois termos anteriores”. Logo, houve o intuito de que as crianças compreendessem 

que os números estão presentes na natureza, conhecendo a sequência numérica de Fibonacci e 

a lógica da adição. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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 O projeto “A Sequência Numérica de Fibonacci na Natureza” foi iniciado por meio da 

contação da história “Caixa Amarela” de Marisley Augusto, a qual começa e termina com a 

pergunta: “Uma caixa amarela, o que será que tem dentro dela?”. 

 

Fotografia 1 – Crianças da turma 202 da E.E.B. Professora Maria da Glória Silva tentando descobrir o 

que tem dentro da caixa amarela. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora orientadora. 

 

 Dentro da caixa amarela havia o desenho de uma árvore com a sequência de 

Fibonacci. Em seguida, fomos para o pátio da escola observar as árvores e as quantidades de 

galhos. A partir da observação das árvores do pátio da escola e da explicação de como se dá a 

Sequência de Fibonacci nos galhos das árvores, os estudantes realizaram o registro do que 

compreenderam por meio de desenho. 

 

Fotografia 2 – Crianças da turma 201 da E.E.B. Professora Maria da Glória Silva observando e 

registrando por meio de desenho os galhos da árvore que possui a Sequência de Fibonacci. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora orientadora. 

 

 Para que houvesse melhor compreensão, foram exibidos dois vídeos: “Pato Donald e a 

Sequência de Fibonacci” e “Sequência de Fibonacci e o Número de Ouro”. 

 Teve-se também momentos em que as crianças foram desafiadas a descobrir os 

números da Sequência de Fibonacci por meio da adição. 



 

 
 

 

 Conheceram por meio de sua biografia, quem foi Leonardo Fibonacci. Algo que 

também chamou atenção no decorrer do estudo foi a curiosidade das crianças com relação a 

idade do matemático, momento em que se aproveitou para trabalhar a subtração. 

 Construiu-se também, com cada uma das turmas, uma árvore com a Sequência de 

Fibonacci, nesta atividade de aprendizagem, novamente realizamos as adições necessárias 

para saber a sequência e também numeramos todos os galhos em sequência. 

 

Fotografia 3 – Crianças da turma 202 da E.E.B. Professora Maria da Glória Silva montando a árvore com 

a Sequência de Fibonacci. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora orientadora. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir da observação das árvores e explicação da Sequência de Fibonacci, pode-se 

verificar que “de modo geral, podemos dizer que em muitas plantas os ramos e galhos 

crescem em quantidades baseadas nos números da sequência de Fibonacci”. (AMORAS, 

2014, p.54) 

 

Figura 1 – Desenho de árvore com a Sequência de Fibonacci. 

 
Fonte: Amoras (2014,) 



 

 
 

 

 Por meio da exibição dos vídeos, citados anteriormente, as crianças puderam perceber 

melhor que a matemática está presente na natureza: “Na natureza tem matemática, nas árvores 

têm matemática, nas flores têm matemática, nas estrelas do mar têm matemática, nas pinhas 

têm matemática.” (Criança A). Fazendo também uma referência ao número de ouro,  

“também chamado de proporção áurea, razão de ouro ou número áureo, é uma constante 

irracional representada pela letra grega (Phi) φ (…) É considerado como símbolo da harmonia 

e beleza” (AMORAS, 2014, p. 39). 

 Houve momentos em que as crianças foram desafiadas a descobrir a Sequência de 

Fibonacci por meio da adição, tendo como referência as árvores. Ao serem questionadas sobre 

o que aprenderam, a Criança B falou: “Eu aprendi a somar nas árvores”. 

 Após conhecerem a biografia as crianças comentaram um pouco sobre o que 

aprenderam: “eu aprendi que o Fibonacci é um matemático e que a matemática tem em todos 

os lugares.” (Criança C). Neste momento teve-se uma surpresa quando os alunos que possuem 

segunda professora expressaram o que aprenderam por meio de desenho e após desenharem 

falaram: “Ele usou para contar os números. Começou pelo número 1+ 2 = 3.” 
 

Fotografia 4 – Desenho com registro da fala dos alunos que possuem segunda professora da turma 201 da 

E. E. B. Professora Maria da Glória Silva. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora orientadora. 

  

A construção da árvore foi um importante momento para os que ainda não haviam se 

apropriado da sequência numérica, pois conseguiram melhor visualizar, tornando-se um 

momento significativo. 
 

Fotografia 5 –  Árvore com a Sequência de Fibonacci da turma 201 da EEB Prof ª Maria da Glória 

Silva 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora orientadora. 



 

 
 

 

CONCLUSÕES 
 

Retomando o problema e os objetivos, pôde-se perceber que as crianças conseguiram 

compreender a sequência numérica, assim como a adição. Além disso, conhecer a Sequência 

de Fibonacci tornou esse processo ensino-aprendizagem mais significativo, pois as crianças se 

identificam com a natureza. 

Porém, foi possível perceber que agora as crianças apresentam outras necessidades de 

aprendizagem para serem melhor trabalhadas, como a adição com reserva. Sendo assim, o 

projeto “A Sequência Numérica de Fibonacci na Natureza” terá continuidade para ampliar os 

conhecimentos das crianças dos segundos anos da E.E.B. Professora Maria da Glória Silva. 
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RESUMO: Nossa escola está desenvolvendo o projeto sobre abelhas nativas, sem ferrão. Nós estávamos 

desenvolvendo atividades no nosso bosque de árvores nativas do bioma da mata Atlântica, quando surgiu a ideia 

de valorizar também os animais nativos e um deles são esses encantadores insetos. Iniciamos elaborando uma 

pesquisa com as famílias sobre esses pequeninos animais. Visitamos também propriedades rurais que tem essas 

abelhas, assistimos vídeos para conhecer mais sobre essa cultura. Além de incentivar os produtores rurais a 

terem uma renda extra para a família, decidimos aproveitar este tema para trabalhar conteúdos matemáticos. 

Com os dados dos estudos que realizamos e também a pesquisa, fizemos gráficos, situações problemas 

envolvendo as quatro operações. Alguns pais construíram uma caixa de abelhas e adotamos uma família de 

abelhas jataí. Esta caixa norteou estudos de diversos conteúdos matemáticos como área, perímetro, sólidos 

geométricos, volume, raio e diâmetro comprovando assim a utilidade da matemática no cotidiano. 

 

Palavras-chave: Polinização. Abelhas sem ferrão. Mel. Paralelepípedo. Meliponicultura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As abelhas sem ferrão são pouco conhecidas e muitas vezes passam despercebidas, 

mas tem uma importância muito grande como polinizadoras, além de serem ótimas produtoras 

de mel. Na agricultura as principais polinizadoras são as abelhas, a produção agrícola depende 

desses insetos. 

A nossa escola está inserida no meio rural, portanto trabalhar este tema além de ser um 

instrumento criativo de aprendizagem, auxilia também os agricultores a melhorarem suas 

atividades agrícolas com a manutenção de famílias desses insetos em suas propriedades 

rurais. 

Além de ajudar na polinização das plantações, essas abelhas são ótimas produtoras 

de mel, podendo servir também como uma fonte extra de renda para os agricultores. O valor 

do mel produzido pelas abelhas nativas é bem maior que o das abelhas africanas ou europeias. 

Portanto, além das vantagens ecológicas, é possível tirar proveito econômico dessa iniciativa. 

O mel armazenado por elas, pode ser explorado pelo homem, constituindo-se em fonte de 

renda, especialmente para pequenos produtores. 

Nós descobrimos que as abelhas sem ferrão estão sendo usado para polinizar 

alimentos produzidos em estufas como o tomate, morango, pimentão, berinjela. Por não ter 

ferrão as famílias são colocadas dentro das estufas e dai as pessoas podem trabalhar com 

tranquilidade junto com as abelhas enquanto elas fazem a polinização. Um pai de uma aluna 

do 4º ano é meliponicultor, então agendamos uma visita para conhecer de perto esses insetos. 

A partir dos estudos que realizamos sobre o assunto vimos que poderíamos ter uma família de 

abelhas jatai em nossa escola. Ela ajudará a polinização das flores das árvores do bosque, 

jardim, horta escolar, além de servir de base para estudo de vários conteúdos matemáticos. A  
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educação ambiental deve estar ligada as diversas disciplinas do currículo escolar, deve ir muito além 

do plantio de árvores e da preocupação com o lixo produzido. É preciso buscar, através de ações 

concretas a sustentabilidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nós iniciamos as atividades do projeto fazendo uma pesquisa com as famílias dos 

alunos para ver se conhecem as abelhas sem ferrão e se tem alguma família desses insetos em 

suas propriedades. Descobrimos que das 60 famílias pesquisadas 36 não tem abelhas sem 

ferrão em suas propriedades e que 24 famílias tem pelo menos uma colmeia de abelhas sem 

ferrão, mesmo que seja para lazer, por gostar ou pra ajudar na polinização das plantas 

produzidas no pomar, horta... 

Representamos os dados coletados na pesquisa em um gráfico de barras. 

 

Figura 1- Percentual de famílias que conhecem ou que tem colmeias de abelhas sem ferrão em suas 

propriedades. 

 

 

Visitamos com o grupo ambiental a propriedade do senhor Giovanio Steinheuser que é 

meliponicultor, ele tem 15 famílias dessas abelhas. Ele nos apresentou algumas curiosidades 

sobre essa cultura e também pudemos saborear o mel produzido por essas abelhas. O senhor 

Giovanio nos informou que cada colmeia dessas abelhas produz em média 700g de mel por 

ano e que o preço médio deste produto gira em torno de R$ 120,00 o kg. A partir dessas 

informações trabalhamos as 4 operações em situações problemas. 

Assistimos a um vídeo que passou no programa “É de casa” da rede globo sobre a 

produção de abelhas sem ferrão. Neste programa descobrimos a menor e a maior abelha 

brasileira conhecida. A maior trata-se da mamangava com 2 cm de comprimento e a menor a 



 

 
 

 

abelha jatai com 0,5 cm de comprimento. Então fizemos uma escala matemática aumentando 

5 vezes o tamanho real dessas abelhas, descobrimos com esta atividade que no comprimento 

da mamangava cabem 4 abelhas jataí. 

No vídeo também aprendemos uma técnica sustentável de montar ninhos armadilhas 

para capturar uma nova família dessas abelhas. Pra isso nós usamos Garrafas PET; jornal; 

plástico escuro, de preferência preto; Própolis diluída em álcool, (A própolis foi doado pelo 

senhor Giovanio Steinhauser). 

O uso da garrafa pet pra fazer as iscas é por elas terem o formato semelhante a um 

cilindro, como os troncos das árvores que as abelhas usam para construir seus ninhos na 

natureza. Descobrimos então que o cilindro é um corpo redondo ( sólido geométrico), não 

poliedro e encontramos outros objetos que fazem parte do nosso dia a dia que tem a forma 

cilíndrica. 

Nós queríamos provar que qualquer pessoa e lugar podem cultivar abelhas sem ferrão, 

então dois pais fizeram uma caixa com o objetivo de capturarmos uma colmeia dessas abelhas 

para ser adotada pela escola. 

 

Figura 2- Medindo a caixa de abelhas, em busca de dados matemáticos. 

 
 



 

 
 

 

Antes de pegar a colmeia, a caixa de abelhas serviu de instrumento de estudo 

matemático, nós medimos a melgueira, o ninho, observamos que ela tem o formato de um 

paralelepípedo que é um sólido geométrico poliedro. Encontramos as faces deste 

paralelepípedo que são os polígonos: retângulo e quadrado, então calculamos a área e o 

perímetro desses dois quadriláteros. 

Construímos um paralelepípedo com massinha de modelar e palitos de churrasco para 

estudar os vértices, arestas e faces da nossa caixa de abelhas. 

Descobrimos também com as faces da caixa de abelhas ( paralelepípedo) o triângulo 

retângulo traçando uma diagonal nestas figuras, encontramos também nessas faces o ângulo 

reto. Por se tratarem de figuras quadriláteras, possuem 4 lados e também 4 ângulos retos de 

90°. Usamos uma forma de pizza para provar que a soma de 4 ângulos retos totaliza 360° ou 

seja um círculo. 

Ficamos curiosos para saber quanto de mel cabem dentro da melgueira de nossa caixa 

de abelhas. Então calculamos o seu volume multiplicando as suas dimensões: altura, largura e 

comprimento. Aproveitamos e calculamos também o volume total da caixa. 

Observamos na escola e vimos outros objetos que tem o formato similar ao da nossa 

caixa de abelhas jataí (o paralelepípedo), encontramos a caixa de madeiras que usamos para 

guardar as bolas e os degraus das escadas. Então usando a trena fomos medir para encontrar o 

valor das dimensões desses objetos e calculamos o volume dos mesmos. 

As abelhas nativas por serem tão pequenas possuem um raio de no máximo 2 km em 

linha reta em busca de alimento.  Criamos um esquema para podermos entender o que é o raio 

e o diâmetro usando material concreto. 

Vimos com as diversas atividades realizadas dentro deste projeto que a matemática 

ligada com práticas concretas torna-se uma disciplina de fácil entendimento e também 

prazerosa de estudar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A meliponicultura é uma atividade que pode ser praticada até nas cidades, pois essas 

abelhas não picam, é uma criação barata e não precisa de roupas especiais para trabalhar com 

elas. O mel pode substituir o açúcar para adoçar alimentos. 

Trabalhando matemática com as abelhas nativas, tivemos a oportunidade de fazer 

diversas descobertas, desenvolver várias atividades relacionadas ao assunto com materiais 

concretos, acompanhar o processo de polinização desses encantadores insetos nas flores 

existentes na escola... 

Agora, além de conhecer as abelhas e as atividades que elas desenvolvem, também 

conhecemos melhor vários conceitos matemáticos como área e perímetro, volume, jogos e 

situações problemas relacionando com o conhecimento obtido desses pequenos insetos. 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONCLUSÕES 

 

Concluímos que  a criação de abelhas sem ferrão é uma alternativa de trabalho e renda 

extra que poderá proporcionar mais qualidade de vida para nós e nossas famílias. É ainda, 

uma atividade que pode trazer muitos benefícios para a comunidade, promovendo o 

desenvolvimento local. 

Comprovamos no decorrer do nosso projeto que a matemática aliada com atividades 

práticas torna-se uma disciplina prazerosa e de fácil entendimento. Conhecendo um pouco 

mais sobre as abelhas nativas tivemos a oportunidade de conhecer diversos conteúdos 

matemáticos de forma contextualizada. 
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RESUMO: Estudar geometria por meio do Cubeecraft, técnica que utiliza o papel para obtenção de figuras 

tridimensionais, foi a escolha da professora para motivar seus alunos à aprendizagem. Com o objetivo de 

construir conceitos e ampliar os conhecimentos geométricos dos alunos, buscou-se uma forma de aliar o jogo 

Minecraft, que possui personagens semelhantes à técnica Cubeecraft,  ao conteúdo de sala. O projeto iniciou 

com roda de conversa sobre o jogo, seguida de ações como pesquisa sobre o papel e técnicas (Papercraft, 

Cubeecraft e Origami), exibição de vídeos, visitas a Museus, manipulação de embalagens, planificação e 

classificação dos sólidos, montagem do cubo em Origami, estudo de conceitos geométricos, discussões orais e 

registros escritos, pesquisa e montagem de personagem para construção de vídeo, autoavaliação e exposição dos 

trabalhos realizados. O projeto oportunizou aos alunos a aprendizagem na prática de conceitos geométricos, 

demonstrando que a Matemática pode ser vivenciada de forma lúdica e prazerosa. 

 

Palavras-chave: Geometria. Cubeecraft .Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO   

 

 Ouvir os alunos é uma forma eficaz para coletar informações sobre seus interesses e 

usá-las no planejamento das atividades. Foi ouvindo os estudantes que ficou evidente o 

interesse deles pelo jogo Minecraft. 

 Partindo desta informação, buscou-se uma forma de aliar este jogo ao conteúdo de 

sala. Pesquisando na Internet, a professora encontrou o papecraft e o cubeecraft, técnicas que 

utilizam o papel para obtenção de figuras tridimensionais, semelhantes aos personagens do 

jogo. Estas figuras são um excelente recurso para trabalhar conceitos de geometria. 

 Devido à simplicidade de sua execução, optou-se pelo cubeecraft, criação inicial do 

artista americano Christopher Beaumont e cujas figuras estão amplamente divulgadas em 

sites e blogs. 

 O cubeecraft permite a exploração de vários conceitos através da aplicação de desafios 

matemáticos, auxiliando os alunos a superarem eventuais dificuldades no conteúdo e 

permitindo-lhes avançar em seu conhecimento, além de aproximar a tecnologia da sala de 

aula. 

 O objetivo do projeto desenvolvido com o 4º ano do Ensino Fundamental foi construir 

conceitos e ampliar os conhecimentos geométricos dos alunos, aliando o jogo Minecraft ao 

conteúdo de sala, fornecendo assim, a oportunidade de praticar o que aprenderam sobre 

geometria de forma lúdica e prazerosa, tornando-o uma  ferramenta eficiente para a 

aprendizagem. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O projeto foi desenvolvido de forma interdisciplinar, considerando-se que a integração 

com as demais  disciplinas enriquece e favorece a aprendizagem.  As atividades foram 

desenvolvidas em pequenos grupos, visando a interação entre os alunos e o favorecimento de 

diálogos e trocas de experiência entre eles. Isto  facilitou o atendimento aos alunos que 

demandavam maior atenção e intervenção da professora. Para cada etapa procurou-se incluir 

atividades práticas e o uso de materiais concretos para facilitar a compreensão dos conceitos 

geométricos, por meio de uma abordagem pedagógica, respeitando-se o ritmo da turma e o 

interesse dos alunos. 

 Iniciou-se o trabalho com uma roda de conversa para obter informações sobre o que os 

alunos já sabiam sobre Geometria, Origami, Papercraft e Cubeecraft. A maioria dos alunos 

relatou apenas conhecer a técnica do Origami. Foi feita a proposta para  a elaboração de um 

projeto para trabalhar os conceitos geométricos por meio da construção dos personagens de 

Cubeecraft. 

 Após verificar o que os alunos sabiam, ou não, sobre o tema selecionou-se o material 

bibliográfico e iniciou-se  a elaboração do plano de trabalho, que é flexível e permite incluir 

outras ações, conforme a curiosidade e descobertas dos alunos ao longo do desenvolvimento 

do projeto. 

 Para conhecer a origem do papel, os alunos assistiram ao vídeo “De onde vem o 

papel” disponível em https://www.youtube.com/watch?v=rjUaQW0VG0k. Os alunos 

demonstraram surpresa com as informações obtidas e com os inúmeros usos do papel. 

 No Ambiente Tecnológico Educacional, os alunos pesquisaram o conceito de Origami, 

Papercraft e Cubeecraft. Depois, foram discutidas as diferenças e semelhanças entre cada um. 

 Os alunos montaram um cubo em Origami, explorando os conceitos de ponto, reta, 

segmento de reta e plano. Algumas crianças apresentaram dificuldades em abstrair estes 

conceitos. Foram, então, realizadas atividades no caderno para complementar o conteúdo. 

 Para trabalhar o conceito de Papercraft, os alunos montaram uma casa a partir de um 

molde entregue. Com as casas já concluídas, foi montada uma maquete e exploradas as 

figuras geométricas encontradas. 

 Foi apresentado aos alunos uma seleção de modelos de figuras do Cubeecraft  e 

também uma breve biografia do artista americano Christopher Beaumont, criador do 

Cubeecraft. 

 Observou-se uma figura planificada em Cubeecraft, analisando pontos, retas e 

medidas, sendo utilizado o material disponível no site do Laboratório de Educação 

Matemática Isaac Newton – LEMIN ,disponível em http://leminsc.com.br/ .   

 Os alunos coloriram seu personagem e montaram as figuras, sendo que alguns 

necessitaram de auxílio nesta etapa. Com as figuras já montadas, explorou-se os sólidos 

geométricos em cada uma e foram elaboradas atividades consolidando os conceitos 

trabalhados. Com o contorno dos sólidos geométricos, os alunos encontraram as figuras 

planas. 



 

 
 

 

 A partir da montagem do personagem, cada aluno recebeu uma tabela para preencher, 

analisando o número de faces, vértices e arestas da figura montada, conceitos estes    

explorados nesta etapa. 

 

Figura1 – Montagem do Cubeecraft 

 
Fonte: Os autores 

  

Com embalagens trazidas pelos alunos explorou-se o conceito de poliedros e não-

poliedros e também a planificação de sólidos geométricos. 

 Durante a roda da conversa, no início do projeto, apareceu  a questão do surgimento 

dos brinquedos de papel.  Verificou-se através de pesquisa que após a II Guerra Mundial 

havia escassez de matéria-prima para a confecção de brinquedos, sendo o papel um recurso 

paliativo. Então, rapidamente, os modelos de brinquedos em papel difundiram-se pela Europa 

e depois para os demais continentes. Para sanar as dúvidas dos alunos, foi exibido um vídeo 

sobre a II Guerra Mundial, tendo-se o cuidado de usar apenas imagens que demonstrassem o 

efeito destrutivo da guerra para a economia, o que levou à falta de matéria-prima. 

 Para enriquecer a aprendizagem, foi realizada uma visita ao Museu da Paz e  ao 

Museu Emílio da Silva, ambos em Jaraguá do Sul. No Museu da Paz, os alunos tiveram 

acesso ao acervo da guerra e ouviram explicações sobre o tema, sanando suas dúvidas. No 

Museu Emílio da Silva, puderam observar elementos que faziam parte do cotidiano das 

crianças daquela época. Após as visitas, os alunos elaboraram um relatório e um desenho  

com os conhecimentos adquiridos. 

 Em sala, os alunos preencheram uma autoavaliação do projeto, o que proporcionou um 

momento de reflexão acerca da participação e da aprendizagem de cada um. 

 Todos os trabalhos desenvolvidos foram expostos na escola para apreciação da 

comunidade escolar.   

 

 



 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste projeto, procurou-se utilizar a avaliação como forma de reorientar as ações 

desenvolvidas, estabelecendo relação entre o ensino e a aprendizagem dos conceitos 

matemáticos. Esta perspectiva de abordagem permitiu traçar as estratégias necessárias e 

adequadas a cada etapa do projeto. 

 Considera-se que esta forma de ação foi essencial para que a aprendizagem 

acontecesse de fato, o que se confirmou com os resultados alcançados pelos alunos. 

 O trabalho em pequenos grupos permitiu desenvolver a autonomia e a criatividade na 

busca de soluções para os desafios propostos. A atitude em relação à exposição de ideias, de 

argumentação e de partilha de saberes também evoluiu no decorrer do processo. 

 O lúdico também desempenhou importante papel na interação aluno-aluno e aluno-

professora. 

 A professora procurou assumir o papel de mediadora, provendo as condições 

necessárias para que os alunos aprendessem e utilizassem os conceitos matemáticos; 

orientando, conduzindo e organizando o trabalho; estimulando e incentivando os alunos a 

questionarem, compartilharem suas descobertas, refletirem e argumentarem. Enfim, 

promovendo a autonomia destes alunos durante todo o projeto. 

 Para que isto ocorresse foi necessário, primeiramente, diagnosticar o quanto os alunos 

conheciam sobre o tema Geometria. “O que eles já sabiam?” “Quais seus interesses e 

curiosidades sobre o tema?” Optou-se por convidá-los para uma roda de conversa onde estas 

questões foram sendo discutidas e a partir delas os objetivos foram sendo traçados. Para dar 

suporte ao projeto buscou-se material bibliográfico para elaborar as ações adequadas aos 

objetivos propostos. Constatou-se que os autores demonstram maior preocupação em inserir 

atividades significativas de geometria nos livros didáticos, o que não ocorria em anos 

anteriores. 

 Para averiguar o avanço na aprendizagem dos alunos, sem perder de vista os objetivos 

traçados, manteve-se um olhar atento sobre as turmas. Isto permitiu obter informações sobre 

cada aluno individualmente além de facilitar o diagnóstico de dificuldades encontradas por 

alguns deles. 

 A avaliação através da observação contínua também fez perceber a riqueza do trabalho 

em pequenos grupos, pois possibilitou um melhor acompanhamento da aprendizagem e da 

participação de cada um. 

 As fichas de avaliação e autoavaliação também contribuíram para identificar os 

avanços e dificuldades. Nelas, os alunos puderam refletir sobre seu processo de 

aprendizagem, emitindo suas opiniões acerca do que gostaram ou não em cada etapa, quais 

atividades acharam mais desafiadoras e quais conseguiram resolver de forma autônoma. Da 

mesma forma, as rodas de conversa proporcionaram momentos de análise, discussão e 

contribuições sobre e para o projeto. 

 Ao elaborar avaliações escritas, procurou-se utilizar questões relacionadas ao contexto 

e ligadas ao projeto. Em todas as etapas, a preocupação foi de oferecer situações de 



 

 
 

 

aprendizagem e de avaliação de forma contínua e coerente com as atividades desenvolvidas 

nas turmas. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O progresso alcançado pelos alunos referente aos conteúdos geométricos explorados 

demonstra a eficácia do trabalho a partir de projetos, principalmente partindo de temas do 

interesse dos alunos, como o jogo Minecraft. 

 A forma como os conceitos e o vocabulário matemático foram sendo incorporados nas 

aulas confirma que os alunos nesta faixa etária possuem todas as condições necessárias para 

compreender e utilizar os conhecimentos na área da geometria. 

 A participação na Feira Regional de Matemática, permitiu aos alunos compartilhar 

com outras crianças e professores o conhecimento adquirido na sala de aula. 

 A certeza de que os alunos aprenderam e que demonstram interesse em saber mais a 

respeito deste tema impulsiona a continuar trabalhando-se a matemática de forma prazerosa e 

lúdica, afastando a ideia de que esta disciplina é excludente e causadora de altas taxas de 

repetência e abandono escolar. 

 Perceber que o trabalho realizado proporcionou, aos alunos, condições para que  

desenvolvam as competências necessárias para analisar um desafio e buscar a melhor forma 

de resolvê-lo demonstra que todo esforço no sentido de transformar as aulas de Geometria em 

situações de aprendizado foi plenamente alcançado. 
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Resumo: Aliando criatividade, sensibilidade e motivação, objetivou-se trabalhar conceitos matemáticos e 

conceitos artísticos com os alunos do 1ºano 01 e 1º 02 do Centro Educacional Padre Trudo Plessers de Pinheiro 

Preto.  O projeto Artemática propõe uma metodologia diferenciada para as aulas, integrando Matemática e Arte. 

As experiências vivenciadas proporcionaram a aquisição de novos conhecimentos, com a leitura de imagens das 

obras de Tarsila do Amaral e a exploração de conceitos matemáticos que compõem as obras. As obras de Tarsila 

do Amaral ampliaram a área de conhecimento do aluno, proporcionando resultados que foram tanto qualitativos 

quanto quantitativos, tornado as aulas mais dinâmicas e motivadoras. A prática pedagógica comprovou que é 

possível desenvolver trabalhos que contribuam para que o aluno se desenvolva de um modo pleno entendendo o 

significado da Matemática e da Arte realizando suas interpretações. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Conceitos matemáticos. Linguagens artísticas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema gerador para o desenvolvimento deste projeto deu-se a partir de uma conversa 

entre o professor regente de sala do 1º ano do Ensino Fundamental da Sérias iniciais e a 

professora da disciplina de Arte, ambas sentiram a necessidade de trabalhar de forma que 

interdisciplinar para promover uma aprendizagem significativa e contextualizada. 

A Matemática está presente, praticamente em tudo que nos cerca. Ela é uma 

ferramenta essencial na solução de vários tipos de problemas. Apropriar-se de conceitos e 

procedimentos matemáticos básicos, contribui para a formação de um aluno crítico que saiba 

analisar e interpretar informações.   

Para aprender a ler e escrever e se apropriar das linguagens artísticas e matemáticas é 

necessário que o professor proponha atividades e crie algumas situações didáticas que 

favoreçam especialmente a análise e a reflexão sobre o sistema alfabético, matemático e 

artístico. 

Em suma, a intenção educativa do projeto é oferecer situações-problemas e situações 

de análise visual que envolvam as linguagens artísticas e matemáticas em que os alunos se 

apropriem dos conceitos propostos. 

Acreditamos que é possível proporcionar aos alunos, vivências e experimentos para 

construir o conhecimento.  Confrontando assim, realidade/teoria/prática em respeito a 

diversidade social e cultural. 

A prática pedagógica para o desenvolvimento do projeto proporciona o engajamento 

dos alunos no processo de aprendizagem da alfabetização e letramento matemático, tendo 

como foco o desenvolvimento das habilidades relacionadas ao raciocínio lógico, resolução de 
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problemas e conhecimentos artísticos que contribuem para a formação plena do aluno 

enquanto cidadão. 

O objetivo do projeto foi proporcionar a construção de novos conhecimentos de forma 

interdisciplinar, envolvendo as obras de Tarsila do Amaral, tendo como foco a linguagem 

artística e matemática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto ARTEMÁTICA foi desenvolvido com os alunos do 1º ano 01 e 02 do 

Centro Educacional Padre Trudo Plessers do município de Pinheiro Preto. 

 Iniciamos com a leitura da história: TARSILA E O PAPAGAIO JUVENAL, das 

autoras: Mércia Maria Leitão e Neide Duarte. Momento este que a professora falou da vida e 

as obras da artista Tarsila do Amaral, destacando em especial duas obras: O Vendedor de 

Frutas e a Feira. 

Partindo da leitura, foram trabalhados conceitos matemáticos com a confecção do 

gráfico da fruta preferida dos alunos. As crianças tiveram a oportunidade de comparar qual 

fruta teve maior e menor preferência entre os alunos, realizaram contagem e a leitura do 

gráfico. 

Nas aulas de arte foi apresentado diversas obras de Tarsila do Amaral, onde realizou-

se a leitura visual das obras. 

 

Ensino da Arte tem como objetivo contribuir na formação das crianças, no 

reconhecimento de si enquanto sujeito situado em um espaço 

histórico/social/cultural/político/econômico, capaz de conhecer e dialogar com 

outras vivências e culturas, perceber diferentes formas de ver, reconhecer o mundo 

pela Arte (BRASIL, 2015, p. 16) 

 

Com a leitura e análise da obra: A Feira, foram explorados os conceitos de 

quantidades, dezena, meia dezena, dúzia e meia dúzia. 

A partir do interesse e motivação dos alunos com a leitura da obra A Feira, realizamos 

uma visita em uma feira de frutas e verduras. Momento em que os alunos puderam comprar as 

suas frutas preferidas, realizando o pagamento. Os alunos vivenciaram na prática o conceito 

matemático aprendido em sala de aula. 

Segundo Fonseca (2014) a alfabetização matemática pode ser entendida como       “ o 

conjunto das contribuições da Educação Matemática no Ciclo de Alfabetização para a 

promoção da apropriação pelos aprendizes de práticas sociais de leitura e escrita de diversos 

tipos de textos, práticas de leitura e escrita do mundo” (p.31) 

No retorno para a sala de aula, a professora juntamente com os alunos, desenvolveram 

e buscaram soluções para diversas situações problemas, que envolveram a compra das frutas 

durante a visita de estudos.   

Dando continuidade ao projeto tivemos uma palestra com a nutricionista sobre a 

importância da alimentação saudável. 



 

 
 

 

Após a palestra preparou-se uma salada de frutas, momento em que os alunos 

aprenderam sobre quantidade, peso das frutas e medidas dos ingredientes utilizados na 

preparação. 

No decorrer do projeto os alunos realizaram diversas produções artísticas, baseados 

nas obras de Tarsila do Amaral, momento que puderam modificar, repensar, recriar, 

apropriando-se de um novo conceito para as obras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na execução do projeto Artemática com os alunos do 1º ano, verificou-se um grande 

envolvimento das crianças em participar das atividades propostas. A interdisciplinaridade do 

projeto possibilitou a conexão entre Arte e a Matemática. de maneira prazerosa. 

Houve um envolvimento ativo dos estudantes, através da expressão criativa aliada ao 

conhecimento científico da Matemática. O trabalho proporcionou o entendimento de 

conceitos matemáticos aliados a Arte. 

Segundo BRASIL (2002, p.88-89): 

 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 

conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, 

ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai 

a atenção de mais de um olhar, talvez vários. 

 

As crianças vivenciaram de forma espontânea o senso numérico, noções de quantidade 

e também utilizaram a linguagem matemática por meio da oralidade, familiarizando-se com 

esse vocabulário. Dessa forma houve a construção do conhecimento matemático. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro da proposta trabalhada com a Arte e a Matemática constatamos que é 

necessário levar o aluno a vivenciar atividades práticas, nas quais ele possa conhecer e 

entender a linguagem artística e os conceitos matemáticos, questionar, para saber fazer, 

expressar, pensar e criar novas possibilidades de resolução. 

Evidenciamos que, no desenvolvimento deste projeto o envolvimento das crianças 

com as atividades proporcionou excelentes situações de aprendizagens. 

O processo avaliativo ocorreu  durante o desenvolvimento do projeto através da 

observação, dos relatos e registros das crianças, participação na atividades,  interpretação de 

dados, raciocínio lógico, leitura de imagens e produções artísticas. 

Ao finalizar esse projeto, constatou-se que os alunos apropriaram-se das informações 

referente a biografia e as obras de Tarsila do Amaral, principalmente ampliando seus 

conceitos matemáticos de uma forma divertida, vivenciando experiências estéticas e 

matemáticas.   
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RESUMO: Os Anos Iniciais da E.E.B. Marcos Konder, tem como tema para o ano letivo os biomas brasileiros, 

cujo bioma em estudo dos 4º anos é a Mata Atlântica. O objetivo é conhecer este bioma relacionando-o às 

práticas agrícolas de Ilhota, enfatizando o cultivo da banana, pois estas plantações ocupam encostas onde 

predominam a Mata Atlântica. A realidade do campo traz uma riqueza de situações podendo ser exploradas no 

contexto matemático das aulas, transformando o aprender contextualizado nas resoluções de problemas no 

aprender/fazer. No desenvolvimento das atividades foram trabalhados estes conceitos matemáticos: sistema de 

numeração decimal, sistema de medidas, sistema monetário, situações problemas envolvendo adição, subtração, 

multiplicação e divisão, estatística, estimativa, probabilidade, geometria do cotidiano dentro das linguagens 

cartográficas, pesquisa científica, oralidade e produção textual, com foco nos diversos gêneros textuais, 

buscando integrar o conhecimento popular aos conhecimentos científicos e historicamente construídos. 

 

Palavras-chave: Biomas. Práticas Agrícolas. Conceitos Matemáticos. Cartografia. Situações Problemas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nosso país possui uma das diversidades biológicas mais ricas do planeta. Tem de 10 a 

20 % de todas as espécies catalogadas no mundo espalhadas nos diferentes biomas em todo 

seu território. 

Neste ano de 2017, os anos iniciais da EEB. Marcos Konder tem como objetivo 

aprofundar os estudos nos biomas brasileiros, ficando com os 4º anos o estudo da Mata 

Atlântica, bioma este que abrange 17 estados brasileiros e 3.411 municípios, sendo que: 

 

“Com 1,12% do território brasileiro, Santa Catarina tem uma extensão de 95. 985 

km², onde 293 municípios estão totalmente inseridos na Mata Atlântica, formada por 

vários ecossistemas e formações florestais diferentes, compondo uma grande 

diversidade de paisagens.” (PROCHNOW, 2009, P. 16) 

 

O município de Ilhota por sua vez, está localizado no domínio da Mata Atlântica, 

formada por diversas espécies vegetais e animais. 

No Brasil a devastação e agressão ao meio ambiente de mais de 500 anos levou as 

autoridades governamentais a adotar medidas de prevenção através da criação de parques e 

reservas ecológicas. 

Segundo SOUZA, “A criação de parques e reservas ecológicas é uma maneira de 

conter o avanço da destruição das florestas e ecossistemas. Em Santa Catarina existem 33 

Parques Florestais e 12 Reservas Ecológicas. Em Ilhota encontra-se o Parque Botânico Morro 

do Baú, que foi criado em 1961 pelo Cônego Raulino Reitz.” 
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Neste município é grande a ocupação de áreas de encostas e planas para as atividades 

agropecuárias, como o arroz e a criação de gado, e nos últimos anos vem crescendo o cultivo 

da banana. 

Com isso, o presente projeto visa aliar o estudo sobre o bioma Mata Atlântica e a 

atividade econômica rural do município aos conceitos matemáticos de forma contextualizada 

com as demais áreas do conhecimento, pois como o Caderno Educação Matemática do 

Campo, do Pacto Nacional pela Idade Certa, segundo FARIA et al, (2009), propõe: 

 

“Não basta que a escola ali esteja, mas é necessário que ela dialogue plenamente 

com a realidade do meio onde se encontra. Isso significa dizer que é uma escola 

inserida verdadeiramente na realidade desses sujeitos, pronta a acolher e procurar 

atender às demandas específicas desses homens e mulheres e seus filhos, população 

que trabalha com a terra e detém conhecimentos específicos e realidades 

profundamente diferentes daquela dos sujeitos inseridos no meio urbano.” (p. 93) 

 

Este projeto envolve a etnomatemática, buscando nos instrumentos matemáticos do 

campo; no cotidiano de uma cidade do interior como Ilhota; a compreensão de conceitos para 

avaliar as ações na busca de uma resolução que amplie os conhecimentos escolares. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O projeto teve início no mês de maio do ano letivo de 2017, ao dar início aos estudos 

sobre a Mata Atlântica, envolvendo alunos dos 4º anos dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental da EEB. Marcos Konder, Ilhota/SC, com debates, reflexões, planejamento e 

realização das seguintes atividades: 

● Vídeo: Documentário “Mata Atlântica” e “Os Guardiões da Biosfera”; 

● Leitura informativa: Leitura de textos informativos e atividades relacionadas aos 

biomas brasileiros, mais especificamente a Mata Atlântica e aspectos históricos, 

geográficos e econômicos do município de Ilhota; 

● Saída de Campo:Realização de aula passeio em dois momentos: 

1. Ao Parque Unipraias, Balneário Camboriú/SC para aprofundar o tema em estudo 

através da observação e palestras oferecidas pela entidade responsável; 

2. À zona rural do município de Ilhota (margem esquerda), visitando o Parque 

Botânico Morro do Baú, área de preservação da Mata Atlântica e uma propriedade 

de cultivo de banana da localidade, atividade econômica desenvolvida por muitas 

famílias deste município, com o intuito de coletar dados como: 

- Como acontece o plantio; 

- Quanto tempo leva para a planta produzir (tempo); 

- Qual o período de colheita; 

- Qual é a produção média mensal, anual (quilo/tonelada por m², Km²); 

- Quais são os custos com: plantio, mão de obra, transporte (frete), 

armazenamento; 

- Como acontece a comercialização e qual valor comercializado; 



 

 
 

 

● Estimativa:Ao visitar o bananal fazer a estimativa de quantas bananas tem em um 

cacho médio de bananas. Registrar a estimativa de cada aluno, conferindo 

posteriormente. 

● Trabalhando sistema de medidas: Ao realizar a saída de campo marcar a 

quilometragem do ônibus para calcular a distância entre a nossa escola (zona urbana) e 

o Parque Botânico Morro do Baú e bananal (zona rural); 

● Relatório da saída de campo: Em sala de aula registrar os dados coletados e 

observações realizadas através da escrita, ilustrações e fotos. 

● Pesquisa: Na saída de campo os alunos deverão pesquisar sobre um animal da Mata 

Atlântica explorados na aula passeio no Parque Unipraias (nome, nome científico, 

peso, comprimento, altura, alimentação, habitat, etc). 

● Cartografia:Utilizar o mapa de Santa Catarina para localizar o nosso município e 

posteriormente o mapa do município de Ilhota, identificando as zonas rural e urbana. 

● Cartaz: Desenhar o trajeto realizado identificando rodovias de acesso, principais 

pontos de referência e turísticos. 

● Tabela e gráfico: Elaborar e comparar tabela e gráfico referentes aos dados coletados 

em pesquisas e visitas. 

● Maquete: Construir a maquete sobre a área remanescente de Mata Atlântica. 

● Resolução Problemas: Elaborar várias situações problemas com os dados do tema 

trabalhado envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, estimativas, medidas 

de comprimento, medidas de massa e medidas de tempo (hora, dia, semana, mês e 

ano). 

● Produção textual: Trabalhar com textos informativos, paródias, receita de bolo de 

banana utilizando ingredientes naturais e listas dos animais e plantas da Mata 

Atlântica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a realização do presente trabalho foram propostas várias atividades de pesquisas, 

entrevistas e saídas de campo, com o intuito de levantar dados que respondessem a 

problemática:Que relações matemáticas podemos encontrar no cultivo da banana no bioma 

Mata Atlântica? 

Através de saídas de campo ao Parque Unipraias e a Propriedade de Bananicultura, foi 

possível aprofundar os conhecimentos sobre a Mata Atlântica e o cultivo da banana no nosso 

município, por meio da observação, entrevista, constatação e levantamentos de dados. 

 



 

 
 

 

Figura 1: Saída de campo Propriedade de Bananicultura

 

 
Fonte: Acervo Professora 

 

Figura 2: Saída decampo Parque Unipraias 

 

 
Fonte: Acervo Professora 

 



 

 
 

 

Com base nos dados coletados foi realizados relatórios das saídas de campo, bem 

como elaboração de situações problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e 

divisão; estimativas, gráficos e tabelas, sobre o cultivo e a comercialização de bananas. 

 

Figura 3: Trabalhando com gráficos e estimativas 

 
Fonte: Acervo Professora 

 

Os dados levantados nas pesquisas foram contextualizados e problematizados, 

oportunizando melhor entender e interpretar situações do cotidiano, aplicando os conceitos 

adquiridos e relacionando-os às vivências, despertando o interesse por conhecer a economia 

do município através do raciocínio lógico matemático. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com a realização deste projeto foi possível aliar o estudo dos conceitos matemáticos 

(construção do número: contagem, agrupamento, comparação e operações, grandezas e 

medidas, geometria e tratamento de informações – estatísticas) com as várias áreas do 

conhecimento, concretizando a aprendizagem de maneira significativa, pois os conceitos 

sejam eles matemáticos, linguísticos, históricos ou geográficos, partem da realidade, 

conduzindo para a consciência da construção da cidadania. 
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Resumo: O projeto CEBOLA X MATEMÁTICA = CEBOLAMÁTICA, nasceu de uma conversa em sala de 

aula entre os alunos, estavam falando que seus pais estavam semeando cebola. Diante dessa situação analisamos 

que seria possível trabalharmos vários conteúdos de matemática relacionados ao plantio, cuidados, colheita e 

venda do produto que é conhecido por todos, pois nosso município é produtor da cultura e a maioria das famílias 

busca o sustento para suas famílias através da comercialização desse produto. Trabalhamos nesse projeto as 

quatro operações matemáticas, medidas de comprimento, volume, capacidade e medidas de tempo, frações, 

artesanatos, jogos, curiosidades, pesquisa na internet, pesquisa com todos os pais dos alunos do 4º ano e 

entrevista com o produtor de cebola na propriedade do senhor Sérgio Leal. Partimos da realidade dos alunos para 

então trabalharmos a teoria e o desenvolvimento dos cálculos, as atividades, as pesquisas e os jogos que buscam 

o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

 

Palavras-chave: Matemática, cebola, medidas. 

  

INTRODUÇÃO 

 

O projeto CEBOLA X MATEMÁTICA = CEBOLAMÁTICA, é um projeto realizado 

com os alunos do 4º ano do Núcleo Escolar Municipal Professor João Maria de Souza Júnior 

do município de Leoberto Leal- SC. Diante de ser um município predominantemente agrícola, 

e observando os alunos achamos interessante realizarmos atividades matemáticas relacionadas 

à cultura da cebola. Pois sabemos que relacionar teoria a prática o aprendizado é mais 

significativo, principalmente na disciplina de matemática. 

Pensamos que esse projeto seria bastante interessante, porque parte do dia-a-dia da 

grande maioria dos alunos. E através das pesquisas de campo, com as famílias e na internet 

podemos realizar várias atividades, cálculos, comparações, assim desenvolver o raciocínio 

lógico, saber medir, pesar os produtos e até mesmo o seu próprio peso e medida. Trabalhamos 

todas as medidas, envolvendo materiais concretos voltados para a cebola, frações, figuras 

geométricas, efetuando as quatro operações, fazendo com que os alunos assimilem com 

bastante significado as atividades realizadas em sala de aula e fora dela. 

As atividades realizadas ao longo do desenvolvimento do projeto são bastante significativas 

para os alunos do 4º ano, pois teve um envolvimento bastante comprometido de todos os 

alunos. 

Através de perguntas, de contato com o material concreto, de jogos, de diversas 

atividades pedagógicas puderam aprender os conteúdos contidos dentro do plano anual de 

ensino para o 4º ano. 

 

MÉTODOS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 
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O projeto CEBOLA X MATEMÁTICA = CEBOLAMÁTICA está sendo 

desenvolvidos com os vinte alunos do 4º ano do Núcleo Escolar Municipal Professor João 

Maria de Souza Júnior. Diversas atividades e curiosidades foram desenvolvidas e descobertas 

ao longo da aplicação do projeto. Incialmente foram realizadas uma pesquisa com todas as 

famílias para sabermos quais foram e ainda são produtores de cebola. Também fizemos uma 

pesquisa de campo onde os alunos fizeram várias perguntas ao produtor de cebola, SÉRGIO 

LEAL, pai de um aluno do quarto ano. Mediram os canteiros, observaram como as mudas são 

plantadas e plantaram uma muda no copinho, perguntaram quanto tempo leva do plantio até a 

colheita, quantas toneladas colheu no ano anterior, a quanto vendeu o quilo da cebola, quanto 

teve de despesa, e em sala de aula fizemos os cálculos relacionados a pesquisa por eles 

realizadas. 

Nesse projeto foram trabalhadas as pesquisas, diante dos resultados elaboramos o 

gráfico de barras onde os alunos aprenderam a leitura do mesmo. Aprenderam as medidas de 

comprimento (metro), medidas de tempo (hora), medidas de massa (kg), e medidas de volume 

(litro), figuras geométricas, frações e outros. Dentro dessas atividades e estudos envolvemos 

as quatro operações básicas e essenciais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Foram 

feitos cálculos relacionado o que o produtor nos informou com as quatro operações. Todas 

essas atividades sempre trabalhando com materiais concreto voltados para a cebola. No 

preparo da orelha de gato, utilizamos algumas medidas, onde os alunos, medindo e ajudando. 

Também trabalhamos o lúdico (jogo), onde os alunos confeccionaram a trilha da cebola com 

informações e cálculos voltados para a cebola. Eles mesmos realizaram os questionamentos e 

cálculos contidos no jogo. O lúdico é bastante importante nessa fase da criança para o 

desenvolvimento sócio educativo, preparando-o para ser um sujeito crítico, construindo sua 

própria autonomia. 

Várias pesquisas na internet foram realizadas onde aprenderam curiosidades sobre a 

cebola como: estado que produz mais cebola, o município, maior cebola do mundo, remédios 

feitos com a cebola, artesanatos, shampoo, cosméticos, culinária (receitas) entre muitas 

outras. Aprenderam também frações, dividir o inteiro em partes iguais. Dividir o peso do saco 

de cebola em partes iguais, uma realidade frequente das famílias dos alunos que produzem 

cebola. 

Utilizamos vários materiais e produtos como: mudas de cebola, barro, copos 

descartáveis, EVA, TNT, cebola madura, sacaria de cebola, transporte, internet, cartolina, 

caixas, canetões, lápis de cor, tesoura, trigo, sal, óleo, azeite, fermento, etc. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esse trabalho (projeto) está sendo bastante proveitoso. Percebi que os alunos são 

bastante interessados na realização das atividades realizadas. Fizeram a pesquisa com os pais 

e ficaram sabendo que muitos já haviam plantado cebola e muitos continuam plantando. 

Fizemos também a pesquisa de campo na casa dos pais de um aluno, onde os alunos puderam 

observar de perto as mudas que irão ser transplantadas para o carreiro definitivo e que após 

um período irão colher a cebola para a comercialização. Os alunos ficaram encantados em 



 

 
 

 

poderem medir os canteiros, fizeram várias perguntas ao produtor, pesaram a cebola, ficaram 

sabendo em que estação se planta e se colhe a cebola. Diante desses questionamentos, em 

sala, fizemos diversas atividades de aprendizagem com as medidas, envolvendo as quatro 

operações. Mais impressionados ficaram em saberem que no final iremos fazer orelha de gato 

de cebola envolvendo e medindo os produtos para o preparo. Aprenderam no laboratório de 

informática, muitas informações como: vitamina de cebola, shampoo de cebola, maior cebola, 

várias espécies, etc. 

Todas as atividades foram realizadas com bastante entusiasmo e interesse por todos os 

alunos, levando-os ao aprendizado matemático bastante eficaz, onde estão preparados para 

resolver situações problema, que estejam envolvidos em sua série idade. Esses conhecimentos 

não serão mais esquecidos. É muito bom desenvolver atividades quando parte da realidade da 

maioria dos estudantes, assim valorizando o conhecimento prévio dos alunos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante a aplicação desse projeto percebemos que aprendizagem dos alunos do quarto 

ano, foi bastante proveitosa. Partiu-se da realidade dos nossos alunos e as atividades 

desenvolvidas eram bastante prazerosas e os alunos aprendiam com bastante facilidade os 

cálculos, realizavam as tarefas com entusiasmo e criatividade, onde adoravam fazer pesquisas 

sobre a cebola e gostavam muito de fazer relações do produto com medidas, as quatro 

operações, frações, e principalmente quando era o dia do jogo da trilha da cebola. 

Para que o ensino da matemática seja contextualizado é preciso dar condições a 

criança de vivenciar experiências que a levem a construir conceitos, a desenvolver suas 

habilidades e competências de maneira que a mesma compreenda a relação da matemática 

com o suas vivências cotidianas, tendo oportunidade de construir saberes em diferentes níveis, 

e de várias maneiras e formas, inovando metodologias de acordo com a necessidade dos 

alunos. O educador deve proporcionar o aprendizado de diferentes maneiras, formas 

incentivando seus alunos para que o processo de ensino aprendizagem ocorra da aprenderam 

melhor maneira possível. Assim sendo, observamos que os alunos aprenderam e 

compreenderam muito associando a teoria com a prática. Esses conhecimentos não serão mais 

esquecidos, porque partimos de uma realidade nossa, envolvemos os alunos, as famílias, 

construindo juntos novos conhecimentos e aprendizagens. 

Quando se propõe o ensino de matemática na escola é preciso dar condições à criança 

de vivenciar experiências que a levem a construir seus conceitos, a partir de atividades 

envolvendo a prática com a teoria desenvolver suas habilidades e competências de maneira 

que as mesmas compreendam a relação da matemática com suas vivências cotidianas, dando 

oportunidade de construir seus saberes em diferentes níveis. 
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Resumo: O projeto teve início na atividade cotidiana de anotar o tempo em cada dia da semana durante a 

organização da pauta diária. Surgindo a conversa sobre a quantidade de dias chuvosos no mês de fevereiro, o 

tema “Estações do ano” foi abordado e percebido seu potencial na perspectiva matemática. As atividades que se 

sucederam tiveram o intuito de conscientizar sobre a realidade climática, incentivar a criticidade desde o 

primeiro contato com a escola, valorizar a observância e envolver as famílias na descoberta dos produtos de cada 

estação. A efetivação do projeto partiu de experiências vividas, curiosidades, cultivo de espécies, análise de 

preços dos produtos, visita ao produtor rural, pesquisas, conversas e jogos, despertando os alunos para novas 

oportunidades de alfabetização e letramento de forma lúdica e interligando significativamente a Matemática a 

todo o processo de leitura e escrita em que estão inseridos os educandos. 

 

Palavras-chave: Estações do ano. Alfabetização e Letramento. Matemática 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto está em desenvolvimento na Escola Municipal Erwin Prade em Timbó/SC, 

tendo iniciado em fevereiro de 2017 com os alunos do 1º ano 01 desta unidade escolar. 

A partir do interesse das crianças sobre a quantidade de dias chuvosos e ensolarados 

no primeiro mês de aula, uma vez que a ocorrência de chuva compromete as brincadeiras no 

parque, por exemplo, e os muitos questionamentos que se vincularam ao tema “estações do 

ano”, interligando diversos saberes à vivência de cada um, viu-se, neste tema, grande 

potencial de exploração dentro da perspectiva matemática, oportunidades de contextualização 

da alfabetização e de descoberta sobre os diversos aspectos relativos ao mesmo. 

Desenvolvendo um trabalho de conscientização, preparando a criança para o exercício 

pleno da cidadania ética, respeitadora do ambiente que nos cerca, dentro das habilidades de 

sua faixa etária estamos desenvolvendo a criticidade desde a infância e estimulando a criança 

a disseminar a ideia de um planeta melhor para todos, além de ensiná-la a valorizar os 

produtos de sua região, a agricultura sustentável, o pequeno produtor rural, a vida animal e os 

ciclos naturais a que estamos expostos. 

             Vincular as experiências familiares e pessoais aos alimentos, ao calendário lunar, aos 

preços na rotina de idas ao supermercado, à leitura dos nomes dos produtos, além de outras 

experiências valorosas trazidas pelo tema, elevam o conteúdo matemático pertinente ao nível 

de estudos das crianças a uma situação de efetiva apropriação dos saberes, transforma a 

aprendizagem num processo constante de descobertas enriquecedoras para a vida de cada um. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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O trabalho foi iniciado pela observação da quantidade de dias chuvosos no mês de 

fevereiro. A partir de então surgiram questionamentos sobre a quantidade de chuva em cada 

época do ano, levando à reflexão sobre as estações do ano mais e menos chuvosas. 

A comparação envolveu a leitura dos nomes das estações do ano e palavras afins, 

estimulando o reconhecimento de letras, vogais e consoantes, sílabas e palavras curtas, suas 

contagens e relações de contexto de palavras entre si, trabalhos com histórias, rimas e 

poemas. 

A percepção do tempo e sua influência em nossa vida através do calendário anual 

gerou a observação da duração de cada estação, a quantidade de meses e dias em diferentes 

formas de agrupamento sempre atrelando a abordagem matemática ao incremento das 

habilidades de leitura e escrita. Houve confecção de um planetário para o entendimento do 

posicionamento do sol em cada uma das quatro estações do ano e contagem dos planetas do 

sistema em sua ordem (números ordinais), e também medições de temperatura ambiente em 

relação à temperatura corporal, com uso de termômetros. 

A realização de uma receita envolvendo uma das frutas favoritas explicitadas pelo 

gráfico oportunizou a observação das medidas envolvidas na mesma. A literatura foi atrelada 

à Matemática com a análise matemática de literatura vinculada ao tema em estudo, com a 

observação de quantidade de páginas, data de publicação, idade e tamanho do livro. Além da 

criação de uma história matemática que contou com a participação dos alunos e estimulou a 

ligação entre os cálculos realizados com o enredo da história. 

As chuvas do mês de maio, o nível atingido pelo Rio Benedito em Timbó, de acordo 

com dados da Defesa Civil do município, em decorrência de um outono bastante chuvoso, foi 

relacionado à altura das crianças. 

A visita a uma verdureira oportunizou o manuseio dos vegetais, uso de balanças para 

verificação do peso, preço por quilo e uso do dinheiro, de maneira simples própria para a 

idade dos educandos. 

A ida ao Zoo Pomerode com monitoria dos biólogos no local esclareceu sobre a 

influência das estações na vida dos animais, seu período de hibernação, época de reprodução e 

outras medidas matemáticas relacionadas às diversas espécies animais visitadas. 

Uma enfermeira do Posto de Saúde do bairro veio até a escola e conversou com as 

crianças sobre as doenças mais comuns de cada estação: gripes, alergias/asma, 

queimaduras/intoxicação alimentar e sobre os cuidados que cada caso requer. 

O plantio de mudas das frutas favoritas oportunizou a observação de crescimento em 

cm ao longo do tempo, além da comparação entre exemplares maiores e menores, galhos mais 

finos e grossos, texturas de folhas. A altura das mudas foi relacionada ao tamanho das 

professoras e colegas, criando uma sequência de maiores e menores. 

O Jogo das Frutas, idealizado pela professora orientadora e confeccionado com auxílio 

das crianças, envolvendo fabricação de dados, as medidas, a percepção do cubo, a escrita na 

trilha de jogo, pintura das frutas envolvidas, criação de placar para o jogo, possibilitou maior 

percepção sobre contagem numérica, conjuntos, também trabalhados através dos 

aniversariantes de cada estação, além de valorizar a leitura, entrosamento entre os colegas e o 

cumprimento de regras. 



 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para entender melhor a relação das estações do ano com a vida que nos cerca, seja 

animal ou vegetal, as crianças, orientadas pela professora, observaram as épocas de plantio e 

colheita de cada fruta citada como favorita de cada estação. Analisaram o tempo necessário 

para o desenvolvimento das plantas, flores e enfim, os frutos. Neste estudo verificaram 

quantidade de dias, semanas, meses, envolvidos no desenvolvimento de algumas espécies. 

Mas, para descobrir quais as frutas favoritas de cada estação, iniciou-se com um gráfico a 

partir de pesquisa feita através de conversas em sala de aula. 

 

 
Fonte: Alunos do 1º ano 01 da Escola Municipal Erwin Prade 

 

Comparando as características das frutas citadas, depois de pesquisa e conversa com 

pessoas que trabalham no horto-florestal do município, diretamente com o cultivo de árvores 

frutíferas, foi confeccionado gráfico do tempo necessário para a primeira colheita das frutas 

favoritas, uma vez que foi esclarecido aos alunos que, para atingir a maturidade e começar a 

gerar frutas, as plantas demoram algum tempo, o que não foi diferente com as árvores 

produtoras das frutas favoritas do 1º ano 01 da Escola Erwin Prade. Entender este tempo 

oportuniza o respeito às fases de desenvolvimento de cada espécie. 

Uma vez que todas as descobertas se dão e sobre elas muitas conversas se sucedem, na 

oralidade muitas comparações foram feitas a respeito do tempo necessário para cada 

planta/árvore frutificar, como por exemplo, o tempo necessário para a tangerineira frutificar 

pela primeira vez é a idade da alguns alunos do 1º ano. 



 

 
 

 

 
Fonte: Horto-florestal de Timbó 

 

Na visita a uma verdureira, os alunos tiveram acesso a diversos vegetais, escolheram 

um favorito, verificaram preços e pesos de cada um dos escolhidos, anotaram dados e, 

posteriormente, exploraram os dados descritos, além de, durante a visita, através de entrevista 

com o proprietário do estabelecimento, investigar informações sobre o assunto em estudo. 

A ida ao Zoo Pomerode gerou a representação de dados sobre aspectos dos animais 

relativos às estações do ano, período de reprodução, estação do ano em que os animais tem 

filhotes e hibernação; inclusive muitas curiosidades foram sanadas com auxílio da bióloga do 

Zoo. 

Tendo iniciado o projeto em fevereiro, os alunos registram desde o início das aulas os 

dias chuvosos, ensolarados e nublados de cada época do ano, entendendo o agrupamento 

“mês” e encaixando cada um dos doze meses em uma estação do ano. O cálculo da 

quantidade de dias de cada estação, a ocorrência de dias chuvosos ou não ainda está em 

andamento, tendo, até o momento, sido possível contabilizar com os alunos as ocorrências até 

o fim do mês junho. Com a observância do calendário, surgiu também a oportunidade de 

registro das luas de cada período dentre os dias registrados, observando a simbologia dos 

quatro tipos de lua. 

Observando o meio que os cerca e fazendo o registro diário do tempo em sua rotina 

escolar, os alunos perceberam a eminência de uma enchente ao fim do mês de maio e início 

de junho, o que felizmente não aconteceu. Dentre as pesquisas feitas, viu-se que o outono 

deste ano foi atípico, com quantidade de chuva muito superior se comparado a outros anos. 

Em razão de ouvirem naqueles dias muito falar no alto nível do rio, uma consequência do 

outono chuvoso, a professora proporcionou aos alunos visualizarem esta situação através do 

uso de um barbante que demonstrou o nível de 5,91 m alcançado em 01 de junho, 

comparando-o com a altura de um aluno da sala. 

Dentro dos períodos entendidos como estações, através de pesquisas em sites 

confiáveis, foi possível organizar tabela das temperaturas mínimas e máximas de cada 



 

 
 

 

estação, e, aproveitando a ocorrência destes números, foi possível abordar os números pares e 

ímpares. 

 

CONCLUSÃO 

 

A abordagem ao projeto revigora discussões sempre atuais acerca das 

responsabilidades e possibilidades envolvidas no tema. Entender que a função da escola é 

criar cidadãos capazes de bem escolher suas atitudes em comunidade, que o meio ambiente é 

responsabilidade de cada um de nós e que cabe ao ser humano valorizar os produtos ofertados 

pela natureza através do cultivo planejado e responsável desde a infância é estar ciente de que 

as consequências dos maus hábitos de alimentação e descuido com a natureza gerarão 

impactos sobre toda a vida na Terra. Percebe-se que a conscientização das crianças é peça 

chave no caminho para a conscientização e para a cidadania ética. 

Perceber a Matemática predominante na temática em estudo contextualizou as 

atividades e as tornou mais prazerosas, pois os conteúdos foram aplicados à vivência diária de 

cada estudante e das suas práticas familiares. Os objetivos traçados foram amplamente 

atingidos, trazendo aos alunos a percepção da influência das estações do ano na vida de todos 

os habitantes da Terra, uma vez que animais, vegetais e pessoas são amplamente atingidos 

pelas variações de temperaturas, pelo cultivo e plantio dos diferentes vegetais de cada época 

do ano desenvoltura na apresentação de suas dúvidas e curiosidades, fazendo-os participar dos 

mais variados enfoques dados pelo projeto. 

Verificar dados, pesquisar, comparar, trazer informações, discuti-las, tornou-se comum 

e a ludicidade dos jogos, das criações de desafios e histórias matemáticas introduziu neste 

grupo iniciante na escola de Ensino Fundamental a certeza de que a Matemática é útil para o 

dia-a-dia e faz prazerosos os estudos. 
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RESUMO: Este trabalho iniciou-se a partir da seguinte pergunta: “Como nós e a aluna Deficiente Visual, vemos 

o tempo passar?”. O projeto teve como objetivo, proporcionar o conhecimento sobre as medidas de tempo aos 

alunos, incluindo a aluna com Deficiência Visual. A partir desse questionamento buscou-se possibilidades de 

aprendizagem e recursos para o acesso deste conhecimento, pois se, para os alunos com visão normal é difícil 

aprender, imagina-se um aluno com esta deficiência onde, para a sua aprendizagem, utiliza-se somente a 

audição, o tato e o raciocínio lógico. Algumas atividades foram adaptadas para a aluna com Deficiência Visual, 

estabelecendo uma organização de habilidades e competências para o conhecimento do processo do conteúdo e 

suas ferramentas como, o Braille, atividades em relevo, entre outros, favorecendo a interação e integração dos 

mesmos. Conclui-se que todos os alunos dentro de suas capacidades e suas potencialidades, conseguiram obter o 

objetivo proposto. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Deficiência Visual. Inclusão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a criança com Deficiência Visual não é menos desenvolvida que uma 

vidente, apenas estabelece relação com o mundo que a cerca de forma diferente. Ela não 

poderá contar com os mesmos objetos e atividades utilizados pelas crianças que enxergam, 

porém pode aprender a matemática com atividades adaptadas. 

De acordo com Brasil (2001), que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, a mesma defini, 

 
Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo 

educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 

educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 

suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de 

modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, 

em todas as etapas e modalidades da educação básica. 

 

Sendo assim, ofereceu-se a aluna condições para que sua aprendizagem fosse com 

qualidade, objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a 

programação curricular. Por isso, a escola e a prática pedagógica têm como tarefa oferecer 

material didático acessível, assegurando sua aprendizagem. 

O conhecimento sobre medidas de tempo é muito importante para que os alunos 

possam se colocar no tempo e no espaço, utilizando nomenclaturas corretas e trabalhando 

conceitos matemáticos de forma interdisciplinar, contextualizando o conhecimento que 
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favoreça o desenvolvimento da autonomia e os direitos de aprendizagem, de acordo com as 

ações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 

Este projeto foi executado no período de maio a julho do ano de 2017, na Escola de 

Ensino Fundamental Fortunato Tarnowski, onde envolveu alunos da turma do terceiro ano 

vespertino, composta por 26 alunos e a colaboração da professora do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), estimulando a aluna com Deficiência Visual, ao 

desenvolvimento e compreensão dos conceitos necessários para a sua aprendizagem. 

Durante o processo, foi explorado sobre a história das peripécias que a humanidade 

enfrentou para conseguir criar instrumentos que registrassem a passagem de tempo, 

estimulando os alunos a discutir as diferentes formas de medi-lo que foram utilizados ao 

longo da história, permitindo a integração com outras áreas do conhecimento. Para a 

aprendizagem efetiva dos alunos, foram utilizadas estratégias como, leituras, produção 

textual, interpretações de diferentes gêneros textuais, identificações de números, cálculos 

mentais, adição, subtração, multiplicação, divisão e resoluções de situações problemas. 

Algumas atividades matemáticas foram adaptadas para a aluna com Deficiência Visual, com a 

finalidade de que a mesma houvesse o mínimo de compreensão dos conceitos matemáticos 

mencionados, juntamente com os demais alunos. 

O projeto teve como objetivo, proporcionar o conhecimento sobre as medidas de 

tempo aos alunos, incluindo a aluna com Deficiência Visual, onde foram oferecidos materiais 

diferenciados à mesma para que pudesse compreender o conteúdo dentro de suas 

potencialidades. Todos vivenciaram o uso social da medida de tempo, reconhecendo sua 

importância em medir situações do seu cotidiano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho iniciou-se de forma interdisciplinar com a música “O relógio”, 

trabalhando o conhecimento prévio que o aluno tem sobre o Tempo, biografias do autor da 

música, e atividades envolvendo a adição e subtração, oportunizando conhecimentos 

matemáticos de uma forma lúdica. Dando continuidade, foi estudado que, desde a 

Antiguidade, as pessoas se preocupavam em marcar o tempo, com a necessidade de saber 

como ele passa, onde havia muitas maneiras de fazer isso, e que a mais comum da época era a 

passagem do dia e da noite. Isso fez emergir, a necessidade de marcar tempos menores, tendo 

novas ideias e inventando aparelhos para marcar horas mais precisas. 

Para a compreensão da aprendizagem, na disciplina de geografia, foi estudado os 

movimentos da terra (rotação e translação), que formam os dias, as noites, meses e anos. Com 

estes conhecimentos, os alunos construíram uma ampulheta com garrafas pet, farinha de 

mandioca ou fubá. Feito isso, mediram o tempo com um cronômetro, da passagem da farinha 

de uma garrafa para a outra, fazendo o registro no caderno. Para a aluna com deficiência 

visual, foi feito uma ampulheta com um orifício, onde a mesma, através do tato, percebia o 

início e o fim do procedimento. 

 

 



 

 
 

 

Figura 1: Construção das ampulhetas 

 
Fonte: Produção dos próprios alunos 

 

Outra atividade realizada foi uma pesquisa feita com os alunos, sobre a variedade de 

relógios que temos em casa, utilizando tabelas e gráficos para a apresentação das quantidades 

e tipos de medidores de tempo. Para facilitar as atividades sobre as horas, os alunos 

construíram o relógio de ponteiros do material de apoio do Livro Didático de Matemática do 

3º ano, reconheceram os números, a ordem numérica, a hora, meia hora e os minutos, destarte, 

construíram a noção de tempo. Para a aluna com deficiência, foi confeccionado um relógio 

diferente, com números em Braille e os minutos em relevo. 

A partir da atividade anterior foi introduzida a tabuada, cujo uso facilita a resolução 

dos problemas, por encontrar os resultados em menos tempo e com mais facilidade. Destacou-

se que no relógio usa-se a tabuada de cinco para medir os minutos de cinco em cinco. Um 

tabuleiro, com tampinhas, foi construído para a aluna com deficiência, auxiliando-a no 

entendimento da tabuada, onde os demais alunos também utilizaram. 

 

Figura 1: Tabuleiro de tampinhas. 

 
Fonte: Produção dos próprios alunos. 

 

Cada aluno recebeu um relógio (sem funcionamento) que, no manuseio deles, foram 

feitas atividades orais com desafios, problemas, cálculos com o intuito de relacionar as quatro 

operações, estimular o raciocínio e a concentração e, organizar as horas no relógio. Por 



 

 
 

 

exemplo, todos indicaram a hora certa no relógio, após calcular oralmente: Quanto tempo 

Maria ficou fora de casa, já que saiu às 8 horas da manhã e retornou às 14 horas? 

 

Figura 2: Aprendendo com os relógios. 

 
Fonte: Produção dos próprios alunos. 

 

Outras atividades foram utilizadas para a fixação de noção de horas, de forma lúdica, 

como a música: “A dança das caveiras”, diferentes gêneros textuais (bilhetes, convites, cartas, 

notícias), atividades para a administração dos horários dos medicamentos, a realização de 

alimentos e o tempo da validade de vários produtos. 

Na sequência das atividades realizadas, foi apresentado o calendário para relacionar a 

passagem do tempo como o relógio, como fonte de informação e pesquisa para a leitura e o 

registro de números. 

Com este auxílio, os alunos continuaram a realizar várias outras atividades, sempre 

envolvendo as operações matemáticas, dando suporte para que a aprendizagem fosse 

significativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Trabalhar com a matemática na sala de aula é um constante desafio, devido a algumas 

regras apresentadas a elas, dificultando os seus desempenhos na aprendizagem. Com a 

interdisciplinaridade, foi possível abrir vários horizontes na compreensão dos conteúdos 

matemáticos básicos, considerando a sua faixa etária e suas potencialidades. Essa abordagem, 

garantiu uma interação entre os alunos que enxergam e a aluna com deficiência visual, que 

conheceram as diferentes ferramentas de medição do tempo e as formas de organização para 

potencializar as atividades cotidianas. 

Durante este projeto, constatou-se a aprendizagem significativa diante de cada situação 

apresentada. 

Os alunos perceberam a importância das horas, dos meses e do ano, para as pessoas 

poderem se organizar e planejar. Além disso, utilizaram o relógio e o calendário, para realizar 

atividades, relacionando-as com o seu cotidiano. 

Ainda, no processo de pesquisa foram realizadas leitura, escrita, interpretação e noções 

do tempo através do estudo dos movimentos da terra. Outro quesito importante foi 



 

 
 

 

compreender as diferenças na marcação das horas exatas no relógio digital e analógico, a 

diferença entre hora exata e meia hora e os termos dia, semana, mês e ano. Nas histórias e 

músicas apresentadas, todos participaram com entusiasmo, onde as aulas foram muito 

prazerosas e divertidas. 

Os cálculos matemáticos, como a adição, subtração, multiplicação, divisão, o 

raciocínio lógico e a resolução de diferentes tipos de problemas matemáticos foram 

aperfeiçoados e os materiais pedagógicos adaptados para a aluna com deficiência visual, 

garantiram a acessibilidade e auxiliou-a na aprendizagem dos conceitos matemáticos dentro 

das suas potencialidades. 

A produção de trabalho em grupo, a cooperação e o respeito ao outro, também foram 

importantes para o êxito e sucesso durante a aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Esse projeto propiciou o entendimento sobre medida de tempo e, assim como nas 

outras disciplinas, na Matemática foi necessária adaptação de materiais para a aluna com 

deficiência visual, com alternativas, recursos e maneiras, tornando a sua aprendizagem, 

interessante e prazerosa. Além disso, todos observaram, que da forma como veem o tempo 

passar, a aluna com deficiência visual também percebeu o tempo passando. 

Houve interesse e preocupações, por parte de todos os alunos em colaborar para 

que a aluna tivesse condições para a aprendizagem dos conteúdos abordados na sala, 

auxiliando-a na sua locomoção, ditando trechos das aulas escritas no quadro, e outros. 

Com isso, percebeu-se que todos aprenderam a valorizar e respeitar os limites do 

outro, a lidar com as diferenças de cada um, partilhando a aprendizagem. 

Espera-se que a convivência entre cidadãos com algumas condições diferentes 

físicas ou intelectuais, contribua para o desenvolvimento de todos e que, a troca de 

experiências e o melhor que cada pessoa pode dar, contribua diretamente para o melhor de 

todos. 
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Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido objetivando o estudo de Grandezas e Medidas, com foco nos 

animais que existem no entorno da escola, que está localizada na região da Baía da Babitonga e do mangue. 

Assim, para as crianças aprenderem a medir, foram pesquisados dados dos animais da região para a confecção de 

cartinhas de comparação de características dos animais. A partir disso, foram tiradas medidas dos animais para 

que os estudantes construíssem os animais em tamanho real. O objetivo dessa atividade foi auxiliar o 

desenvolvimento da noção de tamanho dos animais, da habilidade de comparar o que é maior ou menor, de  

conhecer os instrumentos de medidas e, também, reconhecer o metro como medida padrão. 

 

Palavras-chave: Medidas. Baía da Babitonga. Animais. Jogo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Escola Municipal Professor Aluízius Sehnem está localizada no bairro Espinheiros, 

região que se destaca pela riqueza de fauna e flora. Essa região é banhada pela Baía da 

Babitonga e está adjacente à uma grande área de manguezal. 

Desde o ano de 2013, está consolidada na escola uma Proposta Pedagógica 

denominada: “Dialogando com a Comunidade: Impactos no Planejamento Escolar, um olhar 

para além dos Muros da Escola” e tem por objetivo principal de trazer as riquezas entorno 

para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, o projeto “Explorando 

Medidas Além da Sala de Aula” foi desenvolvido com duas turmas de 2º ano, do Ensino 

Fundamental. 

O objetivo geral desse projeto é oportunizar experiências significantes no eixo de 

Grandezas e Medidas. São objetivos específicos as medidas dos animais, tal como a noção 

tamanho dos mesmos, e o reconhecimento dos instrumentos de medidas. 

Através das atividades realizadas nesse projeto, as crianças tiveram a oportunidade de 

aprendizado das noções de Grandezas e Medidas de uma forma prática e lúdica, com a 

construção dos animais da região em tamanho real e também a elaboração de um jogo de 

comparação com as características dos animais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A partir do conhecimento prévio dos alunos, o conteúdo de Grandezas e Medidas foi 

contemplado de forma lúdica e concreta. Para a realização desse trabalho, os conteúdos foram  

explorados além da sala de aula. A visita ao Projeto Toninhas, em São Francisco do Sul, é um 

exemplo de atividade além dos muros da escola, propiciando a observação dos animais 
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taxidermizados em tamanho real. Além disso, realizou-se uma visita ao entorno da escola para 

que os estudantes contemplassem os animais. 

 A construção os animais em tamanho real contou com o auxílio da professora de 

Artes, através da escolha de cores e materiais, como o papel couro, permitindo a 

fidedignidade para com os animais reais. A seguir, os animais foram medidos, para garantir 

que não estivessem maiores que suas versões da vida real. Finalmente, carinhas de 

comparação foram confeccionadas, tendo como inspiração o jogo Super Trunfo, da Grow, que 

serviu também de apoio para a construção dos animais. O jogo consiste em comparação de 

características, onde vence, a característica mais forte ou maior. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O projeto realizado, permitiu a construção do conhecimento por partes das crianças, 

uma vez que fomentou a pesquisa e análise de dados coletados, necessários para a realização 

da próxima etapa do trabalho: medição e construção dos animais em tamanho real. 

O projeto foi iniciado através da percepção de que as crianças não haviam 

desenvolvido completamente a habilidade de comparação de tamanhos. Foi então, 

proporcionado um passeio estudo no projeto Toninhas, em São Francisco do Sul, onde as 

crianças puderam observar os animais taxidermizados da região em tamanho real. Em sala, os 

animais foram listados e 12 foram selecionados para pesquisa e construção. Apresentou-se,  

ainda, a História das Medidas, as medidas convencionais e não convencionais, e os 

instrumentos de medidas. 

 

Foto 1 – Passeio estudo no Projeto Toninhas em São Francisco do Sul. 

 
Fonte: Autora Orientadora  (2017) 

 



 

 
 

 

A partir disso, realizou-se a pesquisa nas aulas de informática sobre os animais da 

nossa região, para a confecção das cartinhas do jogo de comparação. Com as cartinhas de 

comparação prontas, os animais foram medidos com trena e  a lousa digital foi utilizada para 

a construção dos moldes dos animais, com a participação da professora de Arte. As crianças 

foram divididas em duplas e deviam utilizar a lousa digital para a medição do animal. Através 

das medidas, as crianças respondiam se o animal estava maior ou menor que a medida real, 

realizando ajustes para que o animal tivesse o tamanho correto. Essa parte foi bem 

significativa, pois as crianças colocaram em prática o que aprenderam ao longo do projeto. 

 

Foto 2 – Alunos medindo a figura do animal (guará). 

 
Fonte: Autora Orientadora  (2017) 

 

Foto 3 – Alunos fazendo o molde do animal (colhereiro) em papel couro. 

 
Fonte: Autora Orientadora  (2017) 



 

 
 

 

Foto 4 – Alunos pintando o molde do animal (guará). 

 
Fonte: Autora Orientadora  (2017) 

 

 As cartinhas de comparação consistem em algumas características dos animais, como 

tamanho, peso, expectativa de vida, reprodução e ameaça de extinção. Esse jogo promoveu o 

desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos. 

 

Foto 5 – Alunos jogando. 

 
Fonte: Autora Orientadora (2017) 

 

Como o fico principal foi as Medidas de Comprimento, o trabalho vinculou-se na 

utilização intensa de instrumentos de medidas, além de despertar a curiosidade do tamanho de 

outros animais. No desenvolvimento do projeto, além das atividades citadas, foram 

trabalhados numerais, ordem crescente e decrescente, regras do jogo e preservação do meio 

ambiente. 

Ao final do projeto, as crianças socializaram para as famílias, explicando o que 

aprenderam e também expuseram os animais confeccionados. 

 



 

 
 

 

Foto 6 – Exposição dos animais 

                 
Fonte: Autora Orientadora (2017) 

 

CONCLUSÕES 

 

Durante dois meses e meio, o Sistema de Medidas foi estudado, conhecendo a sua 

história e os instrumentos que são utilizados para medir. As crianças mediram e compararam 

as grandezas e medidas dos animais da Baía da Babitonga de forma lúdica e concreta. 

Segundo Freire (1996) é importante perceber a identidade cultural do aluno, respeitá-

la, porém não é necessário que se faça dela a sua verdade. Ensinar exige reconhecer a 

autonomia do educando e respeitá-la com bom senso. Dessa forma, não só a criança aprende, 

mas o professor também. 

 Assim, no decorrer das atividades, pode-se perceber os avanços na aprendizagem, pois 

as crianças já conseguiam solucionar os desafios propostos, além de querer buscar mais 

conhecimento sobre outros animais, em relação as medidas. 
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RESUMO: A aprendizagem da matemática de forma lúdica nas séries iniciais do ensino regular tem como 

objetivo facilitar sua aprendizagem, tornando a disciplina agradável, com estratégias e recursos visuais 

diferenciados, onde não só os alunos mas também as famílias se envolvem e tem a oportunidade de aprender 

matemática. a partir dos clássicos infantis a criança vive  o encantamento e tem a oportunidade de vivenciar a 

matemática de forma concreta e contextualizada. 

 

Palavras chave : Clássicos Infantis, Ensino da Matemática, Concreto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Clássicos Infantis podem ser uma ferramenta de aprendizagem da matemática que 

proporciona ao educando a manipulação do concreto, isso motiva e instiga a curiosidade da 

criança que consegue formar seus esquemas de representação mental e posteriormente 

promove a consolidação do conhecimento. Sendo assim porque muitos professores 

simplesmente esquecem-se do uso e das possibilidades que esse recurso oferece? Partindo da 

realidade escolar em que muitas crianças passam pelas séries iniciais e não conhecem os 

Clássicos Infantis, optou-se por resgatá-lo, trazendo-o para a sala de aula aplicando-o na 

elaboração e resolução de problemas. 

Juntamente com as crianças foram criados a partir dos Clássicos Infantis diferentes 

jogos que oportunizaram através da prática organizar mentalmente a matemática. 

O projeto objetivou resgatar e oportunizar às crianças, aprendizagens significativas 

com os Clássicos,onde ela seja capaz de estabelecer a relação existente entre a matemática e 

os Clássicos de maneira pedagógica e lúdica. 

 

A IMPORTÂNCIA DOS CLÁSSICOS PARA OS ESTUDANTES 

 

Falar sobre literatura infantil é, sem dúvidas, falar sobre a imaginação e ressaltar sua 

importância como etapa criadora da criança. 

Se em outros componentes curriculares atenta-se a conteúdos significativos para as 

crianças, na literatura infantil encontra-se o espaço privilegiado para estimular o sujeito como 

elemento gerador das hipóteses mágicas. A fantasia dos contos de fadas é fundamental para o 

desenvolvimento da criança. 

É por meio dos contos infantis que a criança desenvolve seus sentimentos, emoções e 

aprende a lidar com essas sensações. 
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AS FANTASIAS DOS CLÁSSICOS INFANTIS 

 

“Se se quiser falar ao coração dos homens, há que se contar uma história. Dessas onde 

não faltem animais, ou deuses e muita fantasia. Porque é assim suave e docemente que se 

despertam consciência”. (Jean de La Fontaine, século XVII ). As histórias infantis são contos 

bem antigos e ainda hoje podem ser consideradas verdadeiras obras de arte, lembrando 

sempre que seus enredos falam de sentimentos comuns a todos nós, como: ódio, inveja, 

ciúme, ambição, rejeição e frustração, que só podem ser compreendidos e vivenciados pela 

criança através das emoções e da fantasia. 

Os contos de fadas funcionam como instrumentos para a descoberta desses 

sentimentos dentro da criança, pois os mesmos são capazes de nos envolver em seu enredo, de 

nos instigar a mente e comover-nos com a sorte de seus personagens. Causam impacto, 

porque tratam das experiências cotidianas, permitindo que nos identifiquemos com as 

dificuldades, cujos feitos narrados expressam, em suma, a condição humana frente às 

provações da vida. 

Histórias como: Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Cinderela, o Lobo Mau, Pinóquio 

e todos os seus companheiros continuam sendo os antídotos mais eficientes contra as 

angústias e temores infantis. Quando essas histórias são apresentadas às crianças, os 

personagens podem ajudá-las a se tornar mais sensíveis, esperançosas, otimistas e confiantes 

na vida. 

A fantasia é fundamental para o desenvolvimento emocional da criança, visto que nas 

histórias, a criança se identifica mais facilmente com os problemas dos personagens. Ao 

mergulhar com prazer no faz-de-conta, as crianças dão vazão às próprias emoções. Os contos 

começam de maneira simples e partem de um problema ligado à realidade como a carência 

afetiva de Cinderela, ou o conflito entre filha e madrasta em Branca de Neve. Na busca de 

soluções para esses conflitos, surgem as figuras “mágicas”: fadas, anões, bruxas malvadas. 

E a narrativa termina com a volta à realidade, em que os heróis se casam ou retornam 

ao lar. Bettelheim, em seu livro A psicanálise dos contos de fadas (1980, p.19), diz: “Só 

partindo para o mundo é que o herói dos contos de fada (a criança) pode se encontrar; e 

fazendo-o, encontrará também o outro com quem será capaz de viver feliz para sempre; isto é, 

sem nunca mais ter de experimentar a ansiedade de separação. 

O conto de fadas é orientado para o futuro e guia a criança – em termos que ela pode 

entender tanto na sua mente inconsciente quanto consciente – a ao abandonar seus desejos de 

dependência infantil e conseguir uma existência mais satisfatoriamente independente”. A 

fantasia facilita a compreensão das crianças, pois se aproxima mais da maneira como vêem o 

mundo, já que ainda são incapazes de compreender respostas realistas. Não esqueçamos que 

as crianças dão vida a tudo. 

De acordo com Bettelheim (1980, p.13), para que uma estória realmente prenda a 

atenção da criança, deve entretê-la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, 

deve estimular-lhe a imaginação, ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas 

emoções; estar harmonizada com suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas 

dificuldades; e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam. 



 

 
 

 

Resumindo, deve de uma só vez relacionar-se com todos os aspectos da personalidade 

da criança e isso sem nunca menosprezá-la, buscando dar inteiro crédito a seus predicamentos 

e simultaneamente promover a confiança nela mesma e no seu futuro. Penso que um dos 

meios mais preciosos que existe de se falar ao coração é a literatura; ela é encantadora, capaz 

de nos mover sem sairmos do lugar. É fascinante reconhecer o quanto uma leitura é capaz de 

explorar a nossa imaginação, mexer com nossos sentimentos mais íntimos e contribuir no 

desenvolvimento da imaginação, da fantasia e até mesmo da personalidade humana. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

 

A partir dos Clássicos Infantis realizamos atividades de matemática explorando em 

cada Clássico conceitos matemáticos, da língua portuguesa, história, inglês.N apresentação do 

projeto será explicado detalhadamente o Clássico dos Os Três Porquinhos e a partir deste será 

trabalhado, medidas de peso, dúzia, composição aditiva,, subtração, explorar trocas e 

composição/decomposição de números em unidade, dezenas e centenas. 

O materiais utilizados neste projeto foram: livros, fantasias, cds, material dourado, 

avental de contação de história, jogos didáticos e tintas, além de todas as atividades didáticas 

pedagógicas envolvendo o tema Clássicos. 

 

CONCLUSÕES 

 

São várias as estratégias e metodologias de ensino com os Clássicos Infantis, cada 

professor opta por maneiras diferenciadas de ensinar a partir dessas lindas histórias, 

possibilitando que se reinvente e coloque as diferentes maneiras de trabalhar a aprendizagem 

infantil, neste caso especifico a matemática. 

Durante a execução desse projeto proporcionou-se aos alunos envolvidos uma 

apropriação imensurável de conhecimento, visto que a aprendizagem o conhecimento dos 

Clássicos abre caminhos para outras aprendizagens. 

Diante do trabalho realizado, percebe-se que a aprendizagem nas séries iniciais está na 

maneira de como é conduzido o processo. As diferentes maneiras de ensinar matemática e o 

material concreto, podem facilitar essa aprendizagem. A Escola de Educação Básica Inspetor 

Eurico Rauen, através de seus alunos e professores está se preparando através das diferentes 

experiências para ensinar a partir do concreto e do lúdico de forma natural. 

Percebe-se interesse e sensibilidade dos alunos, professores e funcionários em 

entender o processo da matemática concreta e alegre. 

Vislumbramos a partir dos Clássicos Infantis que a aprendizagem da matemática seja 

compreendida e trabalhada de forma natural, porém  com metodologias diferenciadas.  
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RESUMO: O projeto “Grandezas e Medidas: medidas de comprimento” foi desenvolvido com os alunos do 4º 

ano, com objetivo principal de permitir que os educandos fossem capazes de experimentar situações cotidianas e 

lúdicas, envolvendo grandezas e medidas, mais precisamente, medidas de comprimento. Através de vivências e 

experiências práticas, desenvolvendo habilidades cognitivas e o conhecimento lógico-matemático na realização 

de atividades que estimulem o espírito de autonomia, de investigação, curiosidade e observação, através de 

conceitos e conteúdos envolvidos no projeto. Foram desenvolvidas situações de aprendizagem que permitiram 

aos educandos relacionar, em muitos momentos, os conceitos matemáticos estudados com seu uso na prática 

diária, sempre contextualizada, a fim de proporcionar a aprendizagem efetiva dos educandos. A 

interdisciplinaridade permeia todo o desenvolvimento do projeto. Os resultados obtidos contribuíram 

efetivamente para aprendizagem dos alunos. 

 

Palavras-chave: Matemática. Grandezas. Medidas. Comprimento. Unidades. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As grandezas e medidas estão presentes em muitas das nossas atividades diárias. 

Constantemente medimos alguma coisa, comparamos tamanhos, fizemos estimativas, ou seja, 

são relevantes nas práticas sociais.  Muito antes de ter contato com as padronizações de 

grandezas e medidas a criança já esteve envolvida com estas, mesmo que, de maneira 

informal, pois medir e contar são atividades praticadas por quase todos independente do nível 

de escolarização. 

No entanto, é preciso considerar a necessidade que algumas situações nos impõe, pois 

exigem mais cuidado, como nos casos em que é imprescindível a precisão das medidas. Aí 

torna-se  fundamental o conceito de grandezas e medidas e suas aplicações. 

Proporcionar às crianças a compreensão e o conhecimento dos conceitos de medida e 

grandeza foi o primeiro passo no desenvolvimento deste projeto. Perceber a importância dos 

conhecimentos desses conceitos em situações diárias que envolvem compra, peso de 

produtos, valor monetário foi também um dos viés do trabalho, 

Através de atividades interdisciplinares e totalmente contextualizadas foi possível 

proporcionar aos alunos a apropriação dos conceitos matemáticos e a efetiva aprendizagem. A 

ludicidade também permeou todo o projeto, os alunos puderam experimentar, em diferentes 

situações, a prática das medições. Atividades desafiadoras fizeram parte das aprendizagens. 

Fazer estimativas, medições, comparações, classificações e constatações, foram exercícios 

diários para os alunos. Outro grande desafio foi aliar a teoria estudada com a prática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

                                                 
1
 Categoria: Ensino Fundamental – Séries Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com 

outras disciplinas; Instituição: E.M.E.B. Marcos Emílio Verbinnen, Jaraguá do Sul, SC. 
2
 Aluno do Ensino Fundamental – 4º ano, esc.mev@terra.com.br 

3
 Aluno do Ensino Fundamental – 4º ano, esc.mev@terra.com.br 

4
 Professor Orientador, E.M.E.B. Marcos Emílio Verbinnen, sblenzi@gmail.com 



 

 
 

 

Para mobilizar os alunos e auxiliá-los na construção do conhecimento foram utilizados 

diferentes materiais e estratégias. A partir de um questionamento específico pode-se dar início 

ao trabalho e instigar a curiosidade dos alunos a respeito do tema e de seus usos nas práticas 

diárias dos mesmos. 

Os alunos foram expostos aos seguintes questionamentos: “Já realizaram alguma 

medição?” “O que se pode medir?” “No início das civilizações como eram feitas as 

medições?” “Que instrumentos podemos utilizar para medir?” A partir dessas reflexões foi 

possível proporcionar-lhes a percepção de que na matemática as grandezas e medidas estão 

em todo lugar e as utilizamos a todo o momento, com a observação de certos materiais como: 

comprimento de tecidos, madeira, móveis, no litro de leite, refrigerante, combustível, etc. 

 Para aprofundar os estudos foram desenvolvidas algumas atividades lúdicas que 

permitiram aos alunos realizar estimativas e medições de objetos. A partir da leitura da 

história “Quem vai ficar com o pêssego”, dos autores Yoon Ah-Hae e Yang Hye-Won, os 

alunos elegeram um dos personagens da história para ser confeccionado por eles em papel 

craft e EVA, em seguida realizaram diversas atividades relacionadas com grandezas e 

medidas. 

 Também realizaram atividades envolvendo a medição de diferentes objetos existentes 

na sala de aula, de espaços da unidade escolar e também puderam tirar suas próprias medidas. 

Primeiramente os alunos foram estimulados a realizar as medições utilizando unidades de 

medida não padronizadas (palitos de churrasco, de picolé, canudos, canetas, barbante, etc.) e 

em seguida, após os registros dos números obtidos, foi aberta a discussão sobre os resultados 

encontrados. Como houveram diferenças nos números apresentados pelos alunos, este foi o 

momento oportuno para apresentar as unidades de medidas padronizadas, sua importância e a 

necessidade de seu uso. Com base nos resultados os alunos construíram gráficos e 

interpretaram os mesmos. Construíram croquis dos ambientes medidos e conversaram sobre 

área e perímetro. 

 Para tornar ainda mais lúdico, os alunos foram desafiados a praticarem o salto em 

distância, uma das modalidades olímpicas que despertou o interesse ainda maior nas crianças 

pois além de estudarem os conceitos matemáticos também iriam se divertir muito. Após os 

saltos os alunos fizeram os registros e retornando à sala de aula sistematizaram as 

aprendizagens. 

 Dando continuidade ao projeto, fomos ao Ambiente Tecnológico Educacional – ATE 

– para realizar pesquisas na internet sobre os melhores índices obtidos na modalidade de 

“salto em distância” na Olimpíada do Rio de Janeiro, ano de 2016, realizando um 

comparativo com o resultado obtido pelos alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um dos grandes desafios da educação é desenvolver no educando competências 

fundamentais para o exercício da sua cidadania. No entanto, para atingir este objetivo, além 

das capacidades de leitura e de escrita, também é muito importante o domínio do 

conhecimento matemático. 



 

 
 

 

De acordo com Lima (2003), a disciplina de matemática como formadora técnica e 

cultural para a sociedade é vital, pois possibilita responder questionamentos que, sem o 

auxílio dela, se tornaram simples palpites ou opiniões. 

Desse modo, a matemática apresenta-se como um caminho para a compreensão e 

investigação do mundo que nos cerca. 

Quando ingressa na escola, o aluno já traz algum conhecimento sobre medidas porém, 

é fundamental que ele aprenda a usar os instrumentos de medições corretamente e nesta 

perspectiva, os estudos que envolvem grandezas e medidas contribuem significativamente. 

           Como já foi dito, as grandezas e medidas estão presentes em nosso cotidiano, contudo, 

nem sempre nos damos conta disso. Sendo assim, foi fundamental colocar os alunos diante de 

situações práticas que os fizessem refletir sobre os conceitos estudados em sala de aula e sua 

aplicabilidade. 

           Pensando assim, foram propostas atividades que permitissem a participação prática dos 

alunos. Depois de desenvolver atividades envolvendo unidades de medidas não 

convencionais, foi proposto aos alunos que estimassem sua altura. Em seguida os alunos 

realizaram a medição, utilizando a trena, analisaram as estimativas e compararam com a 

medida real. 

           Após discussões e constatações os alunos construíram gráficos que evidenciam as 

diferenças encontradas. 

 

       Gráfico 1 – Altura dos alunos do 4º ano 03 – Estimativas e Medidas Reais

 
Fonte: Os autores (2017) 

          

    Embalados pelas descobertas, os alunos foram até o Centro Esportivo Municipal ”Murilo 

Barreto de Azevedo”, para realizar o salto em distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 1 – Salto em distância 

  
Fonte: Os autores (2017)        

 

Como o Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas em 2016, propomos aos alunos que 

pesquisassem sobre as modalidades de atletismo que envolvessem medidas de comprimento, 

tais como: salto em altura, salto com vara, salto em distância, salto triplo, arremesso de peso, 

lançamento de disco, lançamento de martelo e lançamento de dardo.                                                                  

Com o apoio dos professores de Educação Física realizamos a prova de salto em 

distância, como é exigido pela regra. Cada aluno teve direito a três saltos, sendo escolhida a 

melhor marca. Após os saltos, os alunos construíram um gráfico. 

No gráfico de colunas, foi registrada a distância do medalhista de ouro das Olimpíadas 

do Rio de Janeiro e a respectiva distância do salto dos alunos. 

 

Gráfico 2 – Salto em distância – Masculino Olimpíada do Rio de Janeiro 2016 (4º ano 03)

 
Fonte: Os autores (2017) 

 

Pelos registros da distância de cada salto os alunos compararam o seu salto com o 

atleta medalhista da Olímpiada de 2016 e realizaram cálculos envolvendo as diferenças entre 

as distâncias. 

 

 

 



 

 
 

 

Gráfico 3 – Salto em distância – Feminino Olimpíada do Rio de Janeiro 2016 (4º ano 03) 

 
Fonte: Os autores (2017) 

 

Da mesma forma as alunas fizeram o registro dos seus saltos e compararam com a 

atleta medalhista desta modalidade na Olimpíada do ano de 2016. Realizaram as comparações 

pertinentes e os cálculos que permitiram constatar as diferenças entre as marcas registradas 

pela atleta olímpica e suas próprias conquistas. 

O desenvolvimento do projeto nos mostrou que há uma necessidade absoluta de 

trabalhos concretos com os alunos, que a aprendizagem não acontece pela prática única do 

professor, é fundamental que as crianças conversem entre elas sobre o que estão estudando, 

discutam sobre os conceitos e os coloquem em prática, assimilando os conteúdos em foco. 

Como o foco do projeto eram as medidas de comprimento, as estratégias utilizadas 

permitiram desenvolver a aprendizagem e a conscientização de que os conceitos estudados em 

sala, nas aulas de matemática, são usados diariamente por todos. 

Destacamos ainda como resultados positivos deste trabalho a participação e 

colaboração dos alunos, bem como, respeito a regras e normas, aprendizagem a partir da 

ludicidade, desenvolvimento da criatividade, mais concentração, reflexão e pesquisa e a 

apropriação de conteúdos matemáticos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Desde muito pequenas, as crianças já tem contato com as grandezas e medidas sem se 

dar conta disso, fazem suas estimativas, comparações e medições nas brincadeiras e jogos que 

fazem parte da sua rotina. Se questionarmos uma criança sobre o que ela já mediu naquele dia 

ou momento, ela até pode responder sem entender concretamente o que está fazendo, mas 

certamente ela poderá responder dizendo que é mais alta que um colega, que tomou mais 

refrigerante que seu irmão e assim por diante; contudo, todas essas medidas são feitas usando 

unidades de medida não padronizadas, quando não somente por comparação ou estimativa. 



 

 
 

 

Embora, podemos dizer que medir é comparar grandezas de mesma espécie, é 

importante saber que muitas situações exigem precisão das medidas e por isso é preciso ter 

mais cuidado, pois é importante escolher a unidade de medida mais adequada para aquela 

ocasião e/ou situação. 

Durante o desenvolvimento do projeto foi possível promover o contato dos alunos com 

situações onde precisaram por em prática tudo o que vinha sendo discutido em sala de aula. 

Ao trabalhar com materiais concretos, pode-se verificar os benefícios que tal 

metodologia proporcionou aos alunos, pois o manuseio e exploração de alguns instrumentos 

utilizados para aferir as medições levaram os educandos a se apropriarem dos conteúdos 

estudados. A aplicabilidade do subtema - medidas de comprimento – reforçou a aprendizagem 

e despertou o interesse e o entusiasmo dos alunos pelas atividades desenvolvidas. 

O desenvolvimento desse projeto tornou a matemática mais significativa, permitiu aos 

alunos estabelecerem uma relação entre conceitos (abstrato) e a manipulação de materiais na 

abordagem dos conteúdos matemáticos, com a melhoria dos indicadores na disciplina de 

matemática. 
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RESUMO: Esse trabalho foi realizado pela turma do 2º ano do Ensino Fundamental para buscar informações 

sobre por que os dentes de leite caem, bem como compreender aspectos da dentição e prevenção de doenças nos 

dentes definitivos. Para tanto, foram exploradas diversas situações-problema relacionadas a matemática: conceito 

de número, antecessores e sucessores, dobro e triplo, números pares e números ímpares, raciocínios operatórios e 

pesquisa com tabulação de dados, construção, leitura e interpretação de gráficos. Iniciamos o projeto com uma 

palestra realizada por um dentista da comunidade, que explorou diversos conceitos sobre a dentição, doenças e 

prevenção da saúde bucal. Realizamos pesquisas com a parceria da família, construímos cartazes, jogo de trilha, 

as regras para jogar e elaboramos com mediação situações-problema para serem resolvidas durante o jogo. 

Construímos um livro sobre relatos do primeiro dente que caiu e discutimos sobre a saúde bucal, além de 

investigar sobre alimentações saudáveis aos dentes. 

 

Palavras-chave: Matemática. Saúde. Alfabetização. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O grupo do segundo ano do ensino fundamental está na fase de perda dos dentes de 

leite, o que vem ocasionando dúvidas, choros e, em alguns casos, indignação. Algumas 

crianças faltam na escola, outras colocam a mão na boca para sorrir, outras não se alimentam 

na hora do lanche porque o dentinho está mole ou estão com medo que o dente possa cair e 

ficar banguelas. Diante deste contexto, resolvemos investigar e buscar informações sobre a 

problemática: Por que os dentes de leite caem? Combinamos com o grupo que para sanar 

nossas dúvidas precisaríamos da ajuda de um profissional da área da odontologia. Da parceria 

da família, da parceria com uma nutricionista, de pesquisas na internet, de vídeos educativos 

mostrando ações preventivas, de leituras de literaturas e da mediação da professora. Os 

objetivos traçados foram: Compreender com que idade nascem os primeiros dentes, em qual 

parte da arcada e quais dentinhos nascem primeiro; Verificar qual quantidades de dentes que 

nascem formando a primeira dentição e na segunda dentição; Compreender como acontece o 

processo da perda dos dentes de leite; Reconhecer as funções dos dentes e de cada dente; 

Compreender o que é a cárie e suas consequências para a saúde; Compreender a importância 

da higiene bucal, com o uso de fio dental, escova e creme dental; Compreender a importância 

de uma alimentação saudável para a boa saúde dos dentes; Entender a importância de visitar o 

dentista regularmente; Desenvolver a linguagem oral e escrita; Interagir com os colegas por 

meio de discussão sobre a perda dos dentes de leite; Desenvolver habilidades relativas à fala 

por meio de interação e de sua participação nas diversas atividades propostas; Desenvolver a 

leitura e a escrita por meio de atividades variadas; Desenvolver atitudes de interação, 

colaboração e troca de experiências em grupo; Aprender sobre a importância de uma 

pesquisa; Interpretar gráficos e tabelas; Compreender números pares e ímpares, sucessor e 
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antecessor, dúzia e meia dúzia, unidades e dezenas; Resolver situações matemáticas retiradas 

dos dados das pesquisas, envolvendo as quatro operações; Resolver situações matemáticas 

envolvendo os conceitos de dobro e triplo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho usamos como referência a Proposta Pedagógica 

para a Infância no Ensino Fundamental de nove anos (GASPAR, 2011). O início do projeto se 

deu por uma palestra realizada por um dentista da comunidade que explanou de forma 

científica a explicação pela qual os dentes de leite ficam moles e caem sem raiz, mostrando 

materiais que ilustrassem sua fala. Nesse dia o grupo pode conversar e trocar ideias com um 

especialista no assunto que iriam estudar. 

 

Figuras 1 e 2: Palestra com dentista e verificação da explicação científica

 
Fonte: Acervo pessoal da professora 

 

Verificaram que o dente permanente começa a querer nascer, então ele vai 

empurrando o dente de leite e com essa pressão que faz em cima do dente de leite, a raiz do 

dente de leite vai se gastando. Com isso eles ficam moles e caem. E quando ocorre a queda 

geralmente caem totalmente sem raiz. Na continuidade, foi explicado ao grupo diversos 

conceitos sobre a dentição, doenças e prevenção. Explicou com que idade nasce o primeiro 

dente de leite em qual das arcadas e quais dentinhos nascem primeiro, entre tantas outras 

informações que satisfizeram muitas das curiosidades das crianças. Explicou também o que é 

a cárie e suas consequências para a saúde. Orientou que há a necessidade de escovarmos os 

dentes pelo menos 4 vezes ao dia e principalmente antes de dormirmos e de optarmos a uma 

alimentação saudável para a boa saúde dos dentes, além da necessidade de visitarmos o 

dentista pelo menos uma vez ao ano. 

Em sala após a explicação do dentista construímos todo o material de forma concreta 

para melhor compreensão, como bocas e dentinhos. Também elaboramos cartazes desde o 

nascimento do primeiro dente de leite até a arcada de dentes permanentes. 

 

 



 

 
 

 

Figuras 3, 4 e 5: Construção dos modelos 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora 

 

Com a parceria da família todos da turma trouxeram os dentinhos que tínhamos 

guardados em casa. Contamos, conversamos sobre os mesmos e observamos que quando eles 

caem sozinhos, sem a ajuda de ninguém para puxá-los, eles caem sem nenhuma raiz. Quando 

alguém puxa com um fio, uma toalha, força o processo de queda e eles caem com um 

pouquinho de raiz. Resolvemos guardá-los dentro de um baú pra ficarem bem protegidos, pois 

foi bem difícil convencer nossas mães a trazer pra escola. Então colocamos o nome de BAÚ 

DOS TESOUROS. 

 

Figuras 6, 7 e 8: Nossos dentinhos de leite e o baú dos tesouros 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora 

 

Em seguida foi realizada uma pesquisa pela turma, em que trouxemos por escrito a 

quantidade de dentes de leite perdidos por cada um e a quantidade atual existente na nossa 

boca. 



 

 
 

 

Figuras 9 e 10: Resultados da pesquisa e produção textual

 
Fonte: Acervo pessoal da professora 

 

Cada um fez a leitura e interpretação para o grande grupo, depois houve uma 

separação do grupo conforme a mesma quantidade de dentes perdidos. Da mesma forma, 

realizamos com os dados obtidos com a quantidade de dentes atuais, o que resultou em um 

gráfico. 

 

Figuras 11 e 12: Gráficos da pesquisa 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora 

 

Também foi construído um jogo de trilha, em parceria da bibliotecária da escola, 

explorado o que se havia aprendido até o momento. Envolvendo os conteúdos de ciências 

correlacionando-os com os de matemática. Assistimos a vídeos, lemos livros e realizamos 

diversas atividades de leitura e escrita sobre o tema do projeto. Além disso, o grupo foi 

desafiado pela professora a elaborar situações-problema para colocarmos dentro da caixinha 

para serem resolvidas na hora de jogarmos. Essa tarefa foi bem difícil, mas, depois de 

algumas dicas, conseguimos. Também construímos as regras do jogo, baseadas em outros 

jogos de trilha existentes na escola. Porém no nosso tivemos que pensar em regras que 

tivessem relação com a matemática. 

 

 

 



 

 
 

 

Figuras 13, 14 e 15: Elaboração do Jogo de trilha 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora 

 

O Jogo de trilha: Meu dente caiu! ficou organizado da seguinte forma:   

Materiais necessários: 

● Um tabuleiro com números até 32; 

● Um dado; 

● Caixinha com situações-problema de números pares para serem resolvidas; 

● Papel, lápis, borracha (para registros). 

Regras do jogo: 

1. Pode-se participar até 4 jogadores; 

2. Cada jogador colocará o seu bonequinho na casa do início; 

3. Tira-se par ou ímpar pra ver quem iniciará, e quem serão os próximos conforme 

o resultado obtido; 

4. Joga-se o dado e avança-se conforme a quantidade obtida; 

5. Se parar em um número par, o jogador observará em que número parou e 

pegará esse mesmo número uma situação matemática de dentro da caixa para 

resolver. 

6. Após ter resolvido pegará de dentro do envelope a resposta correspondente a 

situação resolvida. 

7. Se acertar seguirá o que está escrito como recompensa. 

8. Se errar seguirá as instruções obtidas como erro ou se acaso não constar terá 

que voltar a casa que estava antes dessa jogada; 



 

 
 

 

9. Será vencedor quem avançar primeiro a linha de chegada. 

Também foi elaborado um livro de relatos e histórias contando sobre quando o nosso 

primeiro dente que caiu. Para dar continuidade ao projeto, estamos discutindo hoje sobre 

alimentação saudável, com a ajuda da nutricionista da Secretaria de Educação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com esse trabalho foi possível entender porque os dentes caem, além de outros 

saberes sobre os dentes, através da pesquisa e da parceria da família, de profissionais de 

outras áreas como o dentista e a nutricionista. Compreendemos também com esse trabalho o 

que são bactérias e quais a fazem se multiplicarem. Com esse trabalho a turma aprendeu a 

elaborar situações-problema matemáticos, envolvendo as quatros operações matemáticas, 

conseguindo ler e interpretar melhor. No entanto, o nosso projeto ainda não está acabado, 

daremos continuidade ao estudo sobre alimentação saudável e não saudável a saúde e saúde 

bucal. A riqueza do projeto desenvolvido pela turma está em conseguir vincular ao letramento 

matemático, estabelecendo relações entre os conhecimentos matemáticos e as práticas sociais, 

percebendo que há vários tipos de conhecimentos matemáticos, como os do padeiro, do 

feirante, da rua, da escola etc. (MENDES, 2007). 

 

CONCLUSÕES 

 

O grupo adorou pesquisar sobre essa problemática, já que ela faz parte das situações 

vivenciadas cotidianamente. O projeto proporcionou maior interação no grupo e com os 

demais grupos da escola, além de crianças de outras escolas nas apresentações da Feira 

Municipal e Regional. Diante de tudo isso, ficou claro o quanto o grupo passou a gostar e 

compreender os conteúdos da matemática. Ficou bem mais fácil aprender conceitos 

matemáticos utilizando materiais construídos pelo grupo. 
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RESUMO: Esse projeto interdisciplinar foi desenvolvido pelas crianças do primeiro ano do ensino fundamental, 

a partir de curiosidades manifestadas durante socialização no primeiro dia de aula, em que ao chupar um picolé 

de limão oferecido a elas, ficaram surpreendidas ao saber que era feito da fruta. Buscou-se com esse trabalho 

desenvolver um contexto que favorecesse a alfabetização e o letramento matemáticos, por meio de realidades 

vinculadas a seus interesses e vivências, sanando dúvidas sobre alimentos que podem ser produzidos com frutas 

e legumes. O projeto ampliou-se muito, possibilitando trabalhar diversos temas e assim promover a apropriação 

de diversos conceitos matemáticos, como o Sistema de Numeração Decimal, sistema monetário, gráficos, entre 

outros. Já percebe-se melhor compreensão das crianças acerca dos conceitos matemáticos, utilizando os 

materiais concretos desenvolvidos através do projeto. Além disso, nos momentos dos lanches na escola, saídas 

de estudos e pelas famílias percebe-se diferenças nos hábitos alimentares, tornando-se mais saudáveis. 

 

Palavras-chave: Letramento Matemático; Interdisciplinaridade; Alfabetização. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse projeto é interdisciplinar envolvendo as turmas do primeiro ano da escola e 

pretende ser desenvolvido durante todo o ano. Quando se leva em consideração a faixa etária 

das crianças do grupo, naturalmente existe necessidade de se corresponder o que se tenta 

mediar no ensino, buscando suporte em algo concreto, ou o mais próximo possível do 

concreto, levando em consideração as experiências prévias dos mesmos. Os processos de 

alfabetização e letramento que dizem respeito à Língua Portuguesa também devem ser 

desenvolvidos de forma interdisciplinar. 

O projeto aqui descrito foi elaborado a partir de curiosidades manifestadas pelas 

crianças durante uma vivência no primeiro dia de aula, em que ao chupar um picolé de limão 

em sala espantaram-se ao saber que era feito da fruta. A partir de então, o grupo passou a 

querer descobrir se poderiam fazer picolés e outros alimentos de outros sabores, utilizando 

outras frutas e legumes. Esta proposta foi pensada, então, com base nos estímulos que o 

ambiente no qual se promove a aprendizagem, pode exercer sobre quem aprende. A 

intencionalidade pode resultar em respostas que vão além do pretendido. Por isso, é 

importante que o mediador de aprendizagem esteja preparado para lidar com as diferentes 

manifestações do grupo o qual media. Nessa proposta pedagógica buscou-se desenvolver um 

contexto que favorecesse a alfabetização e o letramento matemático previstos no currículo do 

ano escolar por meio de realidades vinculadas diretamente aos interesses e às vivências das 

crianças, contribuindo para a alfabetização e para colocar todos do grupo como atores ativos 

de sua aprendizagem. 
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Dessa maneira, o que foi realizado no projeto até agora pelos estudantes envolveu as 

relações das experiências vividas sobre as frutas e legumes com a matemática, em que o tema 

do trabalho vem sendo explorado como contexto para estudar o Sistema de Numeração 

Decimal, suas características e aplicação em situações cotidianas. Além disso, possibilitou 

iniciar as discussões sobre o sistema monetário através de jogos e situações-problema e, 

também, noções iniciais sobre gráficos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

No primeiro dia de aula do ano letivo de 2017 os estudantes foram convidados a 

provar um picolé caseiro, com sabor natural de limão. Esta estratégia aguçou o olfato e 

principalmente o paladar das crianças, com algo saboroso e agradável à estação do ano, no 

caso, o verão. Houve por parte das crianças manifestação de interesse quanto ao que foi 

utilizado na elaboração do picolé. Especialmente ao sabor de limão. Como na elaboração do 

picolé foi utilizado limões naturais, as crianças despertaram interesses em saber sobre frutas. 

Assim, através das manifestações do grupo e contextos próprios às crianças é que se iniciaram 

as reflexões e a necessidade de explorar tal tema. Foram acessadas várias outras frutas e 

também legumes, entre outros vegetais comestíveis que pudessem otimizar os conhecimentos 

do projeto. 

Aqui será apresentado a parte do projeto que teve como foco a proposta de trabalho 

voltada à Matemática, mas ressalta-se que o projeto auxiliou também na aprendizagem de 

outras ciências. A contagem das letras que constituem palavras foi colocada em evidência, 

associando Matemática à Língua Portuguesa. A quantidade de sílabas das palavras, de vogais 

de uma palavra, nos nomes dos estudantes da turma, entre outras contagens, serviram como 

base pra ampliação de conceitos matemáticos concernentes à correspondência entre a 

simbologia de um número e sua respectiva representação em quantidade. Tudo isso, em 

perspectivas lúdicas, nas quais a aprendizagem ocorre por vivências que levam em 

consideração, peculiaridades dos estudantes, bem como o contexto e seus interesses. 

As famílias envolveram-se bastante durante o processo, pois a curiosidade do grupo 

gerou entusiasmo nos estudos, surgindo também diálogos em outros espaços frequentados 

pelas crianças. Das pesquisas foram utilizadas as informações concedidas pelas famílias para 

elaboração de gráficos sobre a alimentação em casa no que se referia ao consumo de frutas, 

entre várias outras perguntas que buscaram representar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 1: Gráficos elaborados a partir das pesquisas com as famílias 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora 

 

Além disso, durante o projeto muitos materiais concretos foram sendo produzidos 

junto com as crianças, utilizando diversos objetos recicláveis. Neste aspecto, torna-se o 

material produzido, muito significativo às crianças, pois elaboraram com empenho próprio e 

isso atribui responsabilidade sobre materiais que expressam em sua estética, preferencias e 

escolhas delas. Durante a produção dos materiais, as crianças já foram se apropriando de 

conhecimentos, visto que naturalmente foram orientadas a contar os objetos confeccionados e 

a observar suas características e funções. Assim, a associação à quantidade, ocorreu de 

maneira muito espontânea, sempre sendo estimulados a apresentar suas percepções. Além 

disso, exploraram-se práticas lúdicas e experiências com noções de sucessor, antecessor, 

jogos com dados, estimativas das quantidades de sementes que poderia ter a fruta escolhida, 

situações-problemas envolvendo sistema monetário, além das possibilidades de representação 

dos números encontrados. Em aula realizou-se simulações de compra e venda de frutas e 

legumes, como em uma feira, em que houve o desafio de pensar em qual troco iria resultar. 

Também quanto iria-se gastar. 

 

Figura 2: Vivências de degustação e estimativa 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora 



 

 
 

 

Entre os principais materiais confeccionados pelos estudantes para aplicação do 

projeto, podem ser mencionados os seguintes: ilustrações coloridas e coladas em palitos de 

madeira, para facilitar a representação e contagem das frutas, explorando assim o significado 

da base decimal, desafiando a realizarem agrupamentos e trocas. Na continuidade, foi 

apresentado as crianças a tabela posicional e o que significa ocupar posição diferente nela, 

oferecendo a compreensão de valor absoluto e valor relativo. As crianças também produziram 

dados de papel cartão, coloridos e montados com calagem para utilização em desafios em que 

deveriam identificar como seria a representação dos pontos encontrados. Colagem de letras 

em tampinhas de garrafas de plástico, dando origem a um alfabeto móvel, o que propiciou 

reflexões sobre a preservação da natureza, entre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o trabalho que está sendo realizado as crianças vem revelando maior apropriação 

dos conceitos matemáticos relacionados a contagem, ampliando seu repertório para as 

operações e compreensão de conceitos abstratos como o valor posicional, a partir de vivências 

prazerosas com exploração do tema frutas e legumes, que tanto despertou a curiosidade do 

grupo. A alfabetização tem como foco promover o desenvolvimento de todas as linguagens e 

nesse trabalho ficou evidente como isso vem acontecendo de forma interdisciplinar. Tal 

proposta vem ao encontro do que defende Danyluk (1998, p. 18-19), quando diz que 

 

O ato de ler e de ler a linguagem matemática está fundamentado nos atos humanos 

de compreender, de interpretar e de comunicar a experiência vivida. Assim, a leitura, 

quando é compreensão e interpretação, abre para o leitor novas possibilidades de 

compreensão de si, do outro e do mundo. [...] A matemática tem uma linguagem de 

abstração completa. Como qualquer outro sistema linguístico, a ciência matemática 

utiliza-se de signos para comunicar significados matemáticos. Assim, a leitura da 

linguagem matemática ocorre a partir da compreensão e da interpretação dos signos 

e das relações implícitas naquilo que é dito de matemática. 

 

Assim, pode-se perceber que o trabalho desenvolvido pelo grupo vem contribuindo 

com sua aprendizagem e as crianças conseguem compreender os processos vividos e 

envolveram-se com as propostas, pois as discussões nasceram de curiosidades reveladas por 

elas e estão tendo a oportunidade de atuação como protagonistas de sua aprendizagem. 

Quanto ao tema frutas e legumes, descobriram diversas possibilidades de produzir receitas, 

algumas conseguimos até realizar e degustar em sala. Além disso, reflexões sobre a 

importância desses alimentos para desenvolverem-se saudáveis vem sendo percebidas no 

grupo. 

 

CONCLUSÕES 

 

O trabalho está favorecendo o processo de alfabetização e letramento matemático das 

crianças e também desenvolveu sua consciência ecológica e sobre hábitos saudáveis de 

alimentação. O trabalho ainda está em andamento e na continuidade tem-se como objetivo 

avançar na compreensão do significado de números maiores e na produção escrita que utilize 



 

 
 

 

informações matemáticas, além da leitura e interpretação de textos e situações-problemas que 

envolvem o contexto do trabalho e a matemática. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo integrar o aluno com deficiência visual com a turma, através da 

elaboração de materiais e atividades adaptadas para facilitar e deixar o ensino da matemática mais prazeroso. 

Tendo em vista a carência de materiais adaptáveis para realização das práticas pedagógicas em sala de aula, com 

o aluno do 4° ano matutino DV. Foi elaborado durante as aulas materiais acessíveis com a turma, para além de 

desenvolver o aprendizado ele possa interagir com os colegas, trabalhar suas potencialidades, motivando e 

oferecendo oportunidades de aquisição de aprendizagem da matemática. Utilizou-se o soroban, livros com a 

escrita Braille, materiais táteis, jogos matemáticos adaptados, entre outros. O uso desses materiais, criaram 

estratégias diferenciadas permitindo que o educando DV forme conceitos matemáticos, contribuindo de forma 

significativa. Estas atividades foram muito significativas, não somente para o aluno com deficiência visual, mas 

também a turma interagiu e aprendeu com as diferenças. 

 

Palavras-chave: Deficiência Visual. Materiais Matemáticos. Inclusão Escolar 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos antigos o preconceito e a discriminação esteve presente na sociedade, 

atualmente após muitas evoluções tecnológicas e conquista de alguns direitos,    ainda 

percebemos que o preconceito está muito presente em nossa sociedade, onde os seres 

humanos pensam somente no seu bem estar esquecendo de olhar para o lado, esquecendo que 

ao seu redor há inúmeras pessoas que por diferentes motivos possuem algumas dificuldades, 

seja estas por questões financeiras, cor, raça, religião, sexo, ou por ter alguma deficiência. As 

pessoas que por algum motivo são discriminadas, acabam se afastando do meio em que 

vivem, pelo medo de sair e receber insultos na rua, até mesmo geram problemas psicológicos. 

Precisamos sim lutar por uma sociedade com mais dignidade e respeito.    

Pensando no bem estar do aluno de DV e no convívio social, elaboramos técnicas e 

métodos de ensino para que todos os alunos possam interagir durante a realização das 

atividades. Inseri-lo na sala de aula não quer dizer que realmente ele está inserido no mesmo 

contexto social e de ensino aprendizagem dos demais alunos, proporcionar atividade para ele 

realizar sem o contato e troca de experiência com os demais alunos da turma não é incluir, 

desta forma a proporcionamos atividades onde todos possam interagir. 

Se realmente queremos inserir esse aluno no convívio social e de aprendizagem dos 

demais, com certeza o primeiro passo a dar, é rever nossos conceitos e métodos. A ideia do 

presente projeto é inserirmos o aluno de DV nos mesmos métodos de ensino aprendizagem 

que os demais alunos realizam. Com isso, o aluno de DV terá um maior prazer de estar 

realizando as atividades com a turma e com certeza se sentirá inserido ao meio social que 

todos convivem. Para que isso acontecesse criamos técnicas, atividades e jogos onde ambos 

os alunos podem explorar e utilizar. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido na escola, Centro Educacional Pombinhas, estrada geral 

Pombinhas, Pouso Redondo, SC. Os Alunos participantes desse projeto foram os alunos do 4º 

ano do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais / 2017, orientados pela segunda professora Ana 

Caroline Cardozo Stringari, e pela professora regente Bruna Lais Prada. Este projeto foi 

desenvolvido durante as aulas como complementação dos conteúdos propostos para a turma 

de forma interdisciplinar. Para a realização dessas atividades foi de suma importância a 

participação de todos os alunos, onde ouve a interação e o aprendizado. Por isso esse projeto 

nos traz realmente a inclusão do aluno de DV para o meio social em que ele está inserido. 

 

A vida se renova constantemente e, nessa renovação, ocorrem as mudanças, 

os retrocessos e os avanços, E, nestes momentos estamos nos envolvendo e 

nos encontrando com o novo, mesmo que não façamos nada para participar 

destas mudanças. Porém, estas mudanças, sendo radicais ou não, são 

cercadas de incertezas, de medos e de muita vontade de encontrar novas 

maneiras de ver o problema, para que se tenha sustentação para a realização 

da mudança. Neste sentido, a Inclusão pressupõe mudança de velhas práticas. 

Mudanças supõe novas formas de pensar e, ao mesmo tempo, de organizar a 

realidade. A inclusão é o resultado de um processo de acumulação de 

necessidades históricas, e este acúmulo de necessidades resulta nas 

transformações que vêm ocorrendo na sociedade (SILVEIRA; 

NASCIMENTO, 2013, p. 16.). 

 

Os matérias utilizados para a realização dessas atividades foram os seguintes: E.V.A., 

papel crepom, sementes, cartolinas, cola de artesanato, algodão, lixa, lápis de cor, atividades 

impressas, tesoura, réguas, soroban, livros de histórias em braile, entre outros. 

Conforme Sá, Campos e Silva: 

 

[...] é indispensável que os recursos didáticos possuam estímulos visuais e 

táteis que atendam as diferentes condições visuais. Portanto, o material deve 

apresentar cores contrastantes, texturas e tamanhos adequados para que se 

torne útil e significativo. 

 

Para que tivesse interação nas atividades, foi necessário, o envolvimento de todos os 

alunos, com atividades e recursos diversos, para que todos pudessem aprender, desta forma o 

aluno de DV se sentiu envolvido, e cada vez mais integrado ao meio em que vive, sendo 

assim podemos dizer que, o aprendizado sempre vai ser interessante e satisfatório em ambas 

as partes, quando a respeito as diferenças. 

A família também tem um papel de suma importância, pois são eles os quem 

convivem mais e conhecem as dificuldades da criança, se tornado forte aliados dos 

profissionais, passando todas as informações necessárias, onde juntos podem encontrar a 

melhor maneira de auxiliar o aprendizado do a aluno. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Projeto “O Reino Encantado da Matemática”, foi elaborado a partir do clássico 

“João e o pé de feijão”. As atividades de matemática foram desenvolvidas através da 



 

 
 

 

sequência da história. Levando em consideração que a história nos leva a trabalhar, as 

medidas de capacidade, medidas de massa, sistema monetário e medidas de grandeza, 

assuntos estes, que são trabalhados durante o 4º ano do Ensino Fundamental. 

Nosso objetivo foi integrar a matemática de um modo diferente, através de um conto 

mágico, conseguimos trabalhar vários contextos da matemática, deixando assim, de ser algo 

monótono de aprender, tornando-se algo prazeroso e fácil de compreender, fazendo assim, 

com que a matemática seja realmente um “reino encanto” aos olhos dos alunos. 

 

Trilha da multiplicação: Neste jogo o aluno irá de apropriar da operação matemática 

multiplicação. Os dois jogadores iniciam na mesma casa, para saber quem começa, a 

professora diz uma operação de multiplicação aquele que acertar inicia. Para avançar as casas, 

o aluno que responder correto pode tirar uma cartela que terá outra operação matemática, se 

acertar avança uma casa, se errar deve voltar uma. Vence quem chegar até o castelo por 

primeiro. 

 

Medidas de Capacidade: Iniciamos com a leitura da história, conforme ela nos traz diz, “o 

João e sua mãe tinham uma vaquinha que produzia leite...” Então trabalhamos medidas de 

capacidade (L, ml). Explicamos e abordamos o assunto: Medidas de capacidade, desta forma 

iniciamos nossas atividades trabalhando com diferentes recipientes para a observação da 

capacidade de cada um. Logo em seguida foi apresentada a jarra para toda a turma, onde os 

colegas observaram e o aluno de DV pôde sentir pela técnica elaborada pela professora. 

Finalizamos essa etapa com atividades impressas, problemas matemáticos envolvendo a 

multiplicação. 

 

Medidas de Massa: Continuação da história…“Como a mãe do João produzia o queijo...”. 

Desta forma abordamos mais um assunto: Medidas de massa, então apresentado o conteúdo, 

iniciamos nossas atividades mostrando-lhes, os pacotes de feijões com os diferentes pesos, 

para que assim todos pudessem sentir e diferenciar os pesos ali existentes. Finalizamos essa 

etapa com atividades impressas, envolvendo medidas de massa e multiplicação. 

 

Sistema Monetário: Seguindo a história…“Como a mãe do João produzia o queijo para 

vender e o João vendeu a vaca”, apresentamos mais um assunto: Sistema monetário, 

explicamos o novo assunto, iniciamos nossas atividades trabalhando com notas de dinheiro 

(de brinquedo), onde as mesmas estavam escritas no sistema braile, as moedas foram 

produzidas em papelão, onde todos os alunos manipularam, e o aluno de DV pode sentir o 

valor de cada cédula e moeda. Finalizamos essa etapa com problemas matemáticos passados 

na lousa. 

 

Medidas de Grandeza: Para finalizarmos...“Em troca da vaca o João ganhou os feijões 

mágicos, que a mãe lançou pela janela fora, e quando observaram, o feijão tinha crescido 

muito”, agora abordamos o assunto: Medidas de grandeza, apresentado e explicado o assunto, 

iniciamos nossas atividades plantando o feijão no copinho, para ver ele crescer e para 



 

 
 

 

podermos medi-lo, em seguida pintamos um castelo e colamos no palitinho para o feijão 

subir. Trabalhamos com a unidade de medida metro e centímetros.  Para finalizar as 

atividades, problemas matemáticos passados na lousa.   

 

Soroban: Este é um recurso que o aluno DV utiliza  para desenvolver a concentração, 

memorização e cálculo mental, uma espécie de calculadora para deficientes visuais. A prática 

do soroban possibilita o aluno representar números e cálculos concretos. Construímos em sala 

de aula um soroban com material reciclável para os demais alunos da turma. Com isso, 

possibilitamos aos alunos á compreensão do material utilizado por seu colega. Os estudantes 

aprenderam a representar os números e realizar cálculos de adição e subtração. 

 

Releitura do livro “ João e o pé de feijão”: Construímos uma releitura do conto  utilizado 

neste projeto para trabalhar os conceitos matemáticos. Confeccionamos em sala de aula um 

livro ampliado para o aluno DV. Para escrita utilizamos o braille, e para compreensão das 

imagens montamos  figuras  com botões, areia, lixa, bolinhas de papel, entre outras. 

 

CONCLUSÕES 

 

Percebemos no decorrer do projeto, que as atividades propostas foram todas realizadas 

e concluídas dentro do esperado, conseguimos mostrar com esse projeto que é possível sim 

fazer com que o aluno de DV faça parte de todo o meio do processo de ensino aprendizagem. 

Usando técnicas e adaptando os materiais, conseguimos que esse aluno acompanhe 

normalmente os conteúdos propostos pela professora, de forma inclusiva e interativa com a 

turma. 

Conseguimos atingir satisfatoriamente todas as atividades propostas, todos os alunos 

compreenderam de forma significativa, já o aluno DV, é altamente habilidoso, se apropria 

com facilidade dos conceitos matemáticos e cálculo mental. 

Sabemos que para incluir o aluno de DV, nos afazeres das atividades da classe já foi 

uma grande vitória. Este projeto de matemática nos mostrou como podemos fazer com que 

esse aluno de DV seja cada vez mais integrado, e interaja cada vez mais com a turma ou com 

o meio em que ele vive. Com certeza, os obstáculos são muitos, o aprendizado que temos com 

ele é constante, o que importa é ver ele inserido no meio em que todos vivem, aprendendo e 

crescendo da mesma forma que todas as outras crianças se desenvolvem. 
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Resumo: Observando o cotidiano escolar, percebeu-se a importância de estimular os alunos para o mundo ao seu 

redor despertando seu interesse para uma alimentação saudável, à horta escolar é vista como um recurso 

pedagógico concreto, que se explorado corretamente, pode dar vida as aulas das mais diversas disciplinas. O 

projeto objetivou desenvolver uma horta em nossa Unidade Escolar, envolvendo alunos do ensino fundamental 

1.Inicialmente foram realizadas pesquisas e palestra sobre o solo, exposições orais sobre educação alimentar e a 

importância nutricional das hortaliças. Observou-se que a maioria dos alunos tem conhecimento da importância 

das hortaliças na alimentação diária, embora ainda haja uma parte que não possui esse hábito; o projeto foi bem 

aceito e reconhecido pelo corpo docente da instituição. Na implantação da horta foram utilizados materiais 

básicos para a construção dos canteiros, a manutenção ficou sobre a responsabilidade dos alunos do quarto ano 

dois (02) coordenado pela professora Salete Lecardelli. 

 

Palavras-chave: Horta. Importância. Saudável. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, ainda que parte da população esteja consciente da necessidade de consumir 

hortaliças na alimentação diária, fatores como preço, falta de hábito e conhecimento, tem 

contribuído para o baixo consumo desses produtos. Uma das formas de torná-los presentes no 

dia-a-dia da população é o incentivo junto a crianças e adolescentes nas escolas. Associados a 

influência dos meios de comunicação três fatores contribuem grandemente para as mudanças 

nos hábitos alimentares dos mesmos: a falta de tempo dos pais, que acabam incentivando o 

consumo de alimentos industrializados, a provável falta de conhecimento sobre uma 

alimentação saudável e a influência e/ou condição do grupo social. 

O conhecimento e a ação participativa na produção e no consumo de hortaliças 

despertam nos alunos mudanças em seus hábitos alimentares e isso é refletido em toda família 

(Turano 1990). Essa relação direta com os alimentos também contribui para que o 

comportamento alimentar das crianças seja voltado para produtos mais naturais e saudáveis, 

oferecendo uma contrapartida à ostensiva propaganda dos produtos industrializados. 

 Magalhães (2003) afirma que utilizar a horta escolar como estratégia, visando 

estimular o consumo de hortaliças, torna possível reeducar a alimentação das crianças. Outro 

fator interessante é que as hortaliças cultivadas na horta escolar, faz muito sucesso quando se 

tornam presentes na alimentação diária na merenda escolar, pois elas representam o fruto do 

trabalho deles próprios. 
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 Segundo MORGADO & SANTOS (2008) a horta inserida no ambiente escolar torna-

se um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas 

em educação ambiental e alimentar, unindo teoria e prática de forma contextualizada, 

auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e estreitando relações através da promoção 

do trabalho coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos. 

 O objetivo desse trabalho foi transformar um espaço ocioso em mais um ambiente 

pedagógico, onde os alunos possam participar de atividades práticas de Ciências, bem como 

de outras disciplinas, na matemática foi trabalhado as medidas, as formas das verduras 

cultivadas, podendo associar o tempo de cultivo, na informática foi feito pesquisas sobre solo, 

importância da alimentação saudável, a origem do nome das verduras e como são 

consumidas, alimentação predominante em nossa região nas disciplinas de história e 

geografia,  em língua Portuguesa desenvolveu-se produção de textos, convites, questionário, 

paródias, pesquisas sobre o consumo de verduras, desenhos e redações. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Materiais: Tijolos de barro, areia, cimento, pá, enxada, roletes de pinus, máquina 

retroescavadeira e bobiquete, carrinho de mão, pregos, madeira, martelo, pá-de-pedreiro, 

linha, terra, adubo e adubo orgânico, mudas de verduras, salsa, cebolinha e outros temperos.   

 

Metodologia: O presente projeto foi desenvolvido com os alunos do quarto ano II matutino 

do Núcleo Educacional Municipal Professor Claudino Locatelli, município de Ipumirim, 

sendo que ocorrerá em fases distintas: 

 Na primeira fase os alunos pesquisaram sobre solo, alimentação predominante em 

nossa região, importância da alimentação saudável, palestras sobre tipos de solo, a 

importância da reutilização do lixo orgânico para adubo. Ainda foi desenvolvido o Pedágio 

informativo orientando a população sobre a importância de ter uma horta na sua residência. 

 Na segunda fase, foi definido o local para a construção da horta, este local deve 

receber a luz do sol a maior parte do dia, principalmente durante a manhã, também pela 

irrigação que existe no local. Na sequência, a professora Carlete graduada na área de 

matemática, trabalhou com os alunos medidas, ângulo de 90º aproximados e construção da 

planta baixa em papel milimetrado para a confecção da maquete. 

Definido o local e construído os canteiros a terceira fase foi a adubação e o plantio das 

hortaliças, a irrigação é feita diariamente por alunos da turma, mas tendo o cuidado para que o 

solo não fique encharcado, devido ao local que foi construída a horta e posterior a isso foi 

feito a colheita para depois recomeçar a adubação do local e o plantio novamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A construção da horta escolar estabeleceu atitudes no dia-a-dia do trabalho. Um dos 

principais critérios foi a atividade em conjunto. Durante as idas à horta, cada aluno percebeu 

que um dependia do outro para que o trabalho tivesse resultado. Não foi na primeira semana 



 

 
 

 

de trabalho que isso foi percebido. Cada vez que se falava em horta dentro da sala ou fora 

dela, resgatava-se a importância de trabalhar em equipe. Aos poucos, os educandos deram-se 

conta de que todos precisavam auxiliar. A participação coletiva na construção da horta escolar 

exigiu que cada ser ali presente se envolvesse por inteiro no trabalho. A atitude de cada um 

dentro do grupo fez com que os alunos ficassem mais unidos, mais cooperativos com o 

auxílio dos pais 

O resultado do projeto horta na escola são alunos mais conscientes que aprendem o 

cultivo de hortaliças para que a partir da atividade de plantar, cuidar e colher passe a 

valorizar. Quando o educando aprende a cultivar hortaliças, quebram-se as barreiras escolares 

e chega até o seu ambiente familiar, amplificando a necessidade de uma mudança de postura 

que é preciso implantar na sociedade com relação ao meio em que vive. 

 

CONCLUSÕES 

 

A horta inserida no ambiente escolar torna-se um laboratório vivo que possibilita o 

desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, 

unindo teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino 

aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado 

entre os agentes sociais envolvidos. 

A educação ambiental é marcada pela necessidade de definir sua identidade frente a 

outros campos da educação encontra no conceito de interdisciplinaridades, uma união áreas 

educativas para que se possa aprimorar o conceito e aplicação da educação ambiental, e o uso 

da educação no projeto horta pode promover novos hábitos alimentares levando ao seu 

consumo frequentemente. 

De acordo com o exposto, podemos observar que a maioria dos alunos tem 

conhecimento da importância das hortaliças na alimentação diária, embora ainda haja uma 

parte que não possui esse habito. 

 O projeto foi bem aceito e reconhecido pelo corpo docente da instituição, como uma 

excelente alternativa de dinamizar o currículo escolar, 

 O desenvolvimento do projeto possibilitou a prática de diversas atividades 

pedagógicas em educação alimentar, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem, 

permitindo a ação de trabalho coletivo entre os alunos, pais, professores e direção. 
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Resumo: Neste projeto apresentamos um estudo sobre desenho anamórfico, realizado com os alunos do quinto 

ano do ensino fundamental. O objetivo do nosso trabalho foi aproveitar o espaço escolar para conhecer o 

processo de uma pintura anamórfica e através disso perceber a matemática em sua elaboração. Durante o 

percurso utilizamos equipamentos de mídia com acesso à internet, régua, trena, transferidor, lápis, papel 

quadriculado, papel liso, borracha, tinta e pincel. Os Alunos vivenciaram a matemática presente na arte, 

conheceram a Teorema de Tales aplicando-a na prática. No final produzimos um lindo trabalho de arte em nossa 

escola. 

 

Palavras-chave: Desenho anamórfico. Teorema de Tales. Formas geométricas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto surgiu da ideia de grafitar os muros da escola. Durante uma conversa com 

os professores e a diretora da escola pensamos em deixar o ambiente da escola mais colorido, 

mais alegre, algo que envolvesse os alunos. Então comecei a pensar em algum projeto para as 

aulas de artes com os alunos das turmas dos 5º anos. De início a ideia era grafitar o muro da 

escola, mas no decorrer das aulas mudei o rumo do objetivo. Iniciei o projeto falando sobre 

grafite e apresentei aos alunos o trabalho do artista Eduardo Kobra. Quando mostrei as 

pinturas em 3D do artista os alunos ficaram curiosos e interessados na técnica utilizada pelo 

artista em suas pinturas anamórficas. 

Comecei a elaborar o projeto e percebi que durante o processo de um desenho 

anamórfico é utilizado a matemática. É possível perceber a teoria de Tales empregada na 

construção de uma grade anamórfica, além disso, o projeto abriu caminho para o estudo de 

conteúdos matemáticos. Pensando nisso iniciei um trabalho em parceria com a professora de 

matemática. 

Nosso objetivo principal foi fazer uma pintura anamórfica no pavimento da entrada de 

nossa escola. Para realizar isso tivemos de atender a uma serie de objetivos específicos como 

reconhecer um sólido geométrico, entender o processo de construção de um desenho sobre a 

malha quadriculada, efeito de luz e sombra para dar volume (tridimensionalidade) ao desenho, 

entre outras coisas. Os alunos também tiveram conhecimento sobre ângulos, proporção e 

regra de três. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 No primeiro momento os alunos foram levados para a sala de vídeo para assistir a uma 

entrevista com o artista Eduardo kobra. Após conhecer o grafite, produzido pelo artista, os 
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alunos ficaram interessados na técnica da pintura anamórfica. Trata-se de uma pintura em 3D 

e que quando olhada de um determinado ponto apresenta ilusão ótica, dando a impressão que 

o desenho faz parte do ambiente real. A partir deste tema iniciamos os estudos. 

Nas aulas de artes, os alunos receberam uma folha quadriculada e nela desenharam um 

cubo, uma pirâmide, um cilindro, uma esfera, um paralelepípedo e um cone. Para desenhar as 

formas os alunos acompanharam a explicação no quadro, percebendo como trabalhar o 

desenho seguindo as linhas da folha quadriculada, traçando linhas na horizontal, vertical e 

oblíqua. Trabalhamos efeito de luz e sombra para dar volume à forma, tornando sua 

representação em 3D. 

O tamanho da sombra projetada por um objeto varia dependendo da angulação entre o 

objeto e a fonte de luz. Levei um retroprojetor para a sala de aula e posicionei a luz do 

retroprojetor em um cubo de madeira, observamos o tamanho da sombra. Depois mudei a 

angulação da luz do retroprojetor. O que aconteceu? Por que isso acontece? Essa experiência 

pôde desencadear outros questionamentos como, o que é um ângulo? Como posso medi-lo? 

Nas aulas de matemática a professora explicou para os alunos o que é um ângulo e 

como medir um ângulo. Primeiro foi preciso mostrar para os alunos como utilizar o 

transferidor. Então os alunos receberam uma folha com o desenho de várias formas, quadrado, 

losango, paralelogramo, diferentes tipos de triângulos e com o transferidor fizeram exercícios 

medindo seus ângulos. Mediram também o ângulo que os ponteiros do relógio têm a cada 

hora. 

Também fizemos atividades para saber o que é um ângulo reto. Os alunos ganharam 

um círculo de papel e dobram duas vezes. Abrindo a dobradura podemos perceber que o 

círculo se dividiu em quatro partes. Todos os ângulos foram medidos. O que descobriram? O 

que é um ângulo reto? Com o círculo de papel novamente dobrado os alunos procuraram pela 

sala de aula as formas que possuem ângulos retos. Depois que os alunos compreenderam o 

que é um ângulo, receberam “triângulos semelhantes” para fazer a medição. O que 

perceberam? Os triângulos semelhantes possuem mesma angulação, em consequência mesma 

proporção por isso são chamados de triângulos semelhantes. Para Moreira (2017) “Dois 

triângulos são semelhantes caso três ângulos correspondentes sejam congruentes e 3 lados 

correspondentes possuam a mesma razão de proporcionalidade”. 

Nas aulas de artes fomos para rua observar e desenhar as sombras das coisas que 

encontramos pela escola. Antes de iniciar os desenhos levei os alunos até a haste do espirobol 

e marquei a distância da sombra, depois deixei que cada um desenhasse o que tivesse 

interesse. Os alunos desenharam as formas de seu interesse, desde árvores (formas orgânicas), 

a escola, haste do espirobol, entre outras. Ao término da aula levei os alunos, novamente, até 

a haste do espirobol para observar a marcação do tamanho da sombra. O que aconteceu? Por 

que a sombra mudou de tamanho? É possível medir um objeto pelo tamanho de sua sombra? 

Na aula seguinte apresentei para os alunos o Teorema de Tales. Para explicar o teorema 

utilizei um vídeo explicativo, e também utilizei o quadro da sala de aula para fazer a 

explicação com ilustrações. Segundo Noé (2017), 

 

Tales de Mileto foi um importante filósofo, astrônomo e matemático grego que 

viveu antes de Cristo. Ele usou seus conhecimentos sobre Geometria e 



 

 
 

 

Proporcionalidade para determinar a altura de uma pirâmide. Em seus estudos, Tales 

observou que os raios solares que chegavam à Terra estavam na posição inclinada e 

eram paralelos, dessa forma, ele concluiu que havia uma proporcionalidade entre as 

medidas da sombra e da altura dos objetos […]. 

 

Em outro momento fomos aplicar a teoria na prática. Fincamos no chão uma haste de 

madeira, deixando para fora da terra uma parte medindo 1 metro de altura e medimos sua 

sombra. No mesmo instante os alunos mediram a sombra das árvores, da escola, da haste do 

espirobol, do nosso ginásio de esporte, entre outras coisas. Lembrando que a cada medida 

tirada das coisas em volta da escola, era preciso medir a sombra da haste de 1 metro que era 

nossa referência, pois como a terra gira, a sombra se modifica devido a angulação entre o sol 

o objeto. 

Esses dados coletados foram levados para sala de aula e trabalhado nas aulas de 

matemática. Então a professora explicou a fórmula a ser utilizada, o teorema de tales, que 

consiste na aplicação da regra de três. A sombra grande, representada pela letra S maiúscula 

dividido pela sombra pequena, s minúsculo. A altura da haste maior, representada pela letra 

H, dividido pela altura da haste menor, letra h minúscula. 

Em seguida mostrei para os alunos como fazer uma grade quadriculada anamórfica. É 

possível encontrar o teorema de tales na grade anamórfica? As linhas paralelas em perspectiva 

da grade anamórfica possuem segmentos transversais que as interceptam, possibilitando então 

quadriculados proporcionais uns aos outros. Segundo Noé (2017) “Feixes de retas paralelas 

cortadas ou intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas 

proporcionalmente correspondentes”. Depois que a grade ficou pronta, os alunos tiveram de 

passar o desenho da folha quadriculada para a grade quadriculada anamórfica, respeitando a 

mesma área ocupada na folha quadriculada. O resultado foi um desenho distorcido. 

Aproveitamos para trabalhar o perímetro do desenho. 

Fizemos todos os desenhos geométricos na grade anamórfica para treinar. E agora que 

todos dominam a técnica, chegou a hora de colocar em prática o nosso conhecimento fazendo 

uma pintura anamórfica no pavimento da entrada da escola. Levei, como exercício, alguns 

exemplos de desenhos feitos em folha quadriculada para os alunos copiarem. Depois deixei 

que cada um criasse o seu. Novamente nas aulas de artes começamos o trabalho no pavimento 

da escola. Primeiramente riscamos o desenho e em seguida pintamos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este projeto proporcionou a inter-relação com a arte e a matemática. Os alunos 

aprenderam a trabalhar na malha quadriculada e a fazer desenhos anamórficos ao mesmo 

tempo em que aprendiam sobre ângulo, regra de três e perímetro. 

Quando falamos que a sombra pode variar dependendo da angulação da fonte de luz 

para com o objeto, abrimos uma lacuna para ser trabalhado nas aulas de matemática. Como 

posso medir o ângulo. Nesta etapa os alunos puderam aprender a usar o transferidor, 

perceberam que um ângulo reto corresponde a 90° e que 90° corresponde a um quarto de 

360°. Um círculo tem 360° portanto um giro completo corresponde a 360°. Ainda ao trabalhar 



 

 
 

 

luz e sombra nos sólidos geométricos, os alunos puderam reconhecer suas faces, arestas e 

vértices, e também perceberam a forma das coisas ao nosso redor. 

Quando trabalhar a sombra refletida pelos objetos nas aulas de artes pudemos 

aproveitar isso na matemática. Os alunos conheceram a Teoria de Tales e puderam medir a 

altura das coisas utilizando a medida de sua sombra aplicando regra de três. Aproveitando o 

assunto percebemos a Teoria de Tales na construção da grade anamórfica. 

 

CONCLUSÕES 

 

Concluímos que a matemática ajuda a resolver de maneira fácil, situações que parecem 

ser complicadas. A matemática está presente em tudo, mesmo quando não a percebemos, ela 

está presente. Envolver os alunos em um estudo onde possam aplicar a teoria na prática torna 

as aulas mais prazerosas e significativas. Assim, é possível fazer com que o aluno perceba o 

conteúdo didático no seu dia a dia e poderá utilizar para solucionar os possíveis problemas. 
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Resumo: Esse trabalho está sendo desenvolvido com crianças do primeiro do ensino fundamental. A proposta de 

uma trilha na Ilha da Magia articulando o homem do Sambaqui e a busca por sua Etnomatemática surgiu no 

diálogo com os estudantes quando trabalhamos os elementos da identidade de cada criança e do local de onde 

vivem.  Buscou-se problematizar a possível Etnomatemática dos habitantes da ilha no passado através de suas 

marcas rupestres, bem como a apropriação e ampliação das diferentes linguagens que emergem desse contexto. 

Trabalhamos a matemática por meio de jogos, materiais manipuláveis, resolução de situações problemas 

envolvendo o tema e abarcamos os conceitos matemáticos de vários eixos. Constatou-se que uma prática 

contextualizado e interdisciplinar pode contribuir significativamente para uma apropriação das diferentes 

linguagens e desenvolver nas crianças um sentimento de pertencimento, de existência e afeto pelo local em que 

vivem.   

 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Linguagens. Etnomatemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nossa escola está localizada no bairro Ingleses é considerado um dos bairros mais 

populosos da Ilha, recebe muitos turistas e novos moradores, oriundos de diversos lugares do 

Brasil e de outros países. Diante desta realidade, considerou-se pertinente trabalhar a cultura 

da cidade de Florianópolis por meio do (re)conhecimento do Patrimônio Histórico, a fim de 

contextualizar o olhar das crianças para que sentissem-se pertencentes deste lugar, reforçando 

a identidade local. 

Compreendendo como ocorreu o processo de povoamento da ilha, mediante a pesquisa 

de diversas fontes históricas, concomitantemente com a alfabetização matemática, onde 

desenvolvemos e criamos diversos jogos, materiais manipuláveis, recursos lúdicos e situações 

problemas que contemplavam aspectos da história do nosso município e possibilitasse a 

apropriação da linguagem matemática contextualizada que explorou a construção de vários 

conceitos.    

Neste trabalho, ressaltamos o olhar para a historicidade de cada povo, cada cultura tem 

inúmeras maneiras de trabalhar com os conceitos matemáticos. Para D’Ambrósio, a 

Etnomatemática valoriza as diferenças culturais e a matemática praticada por diversos grupos 

sociais, assim, percebemos que a História relaciona-se com a Matemática, além de outras 

áreas do conhecimento, bem como o ensino pautado nas marcas do passado apresenta indícios 

de que o homem do Sambaqui tinha suas técnicas de sobrevivência e de representação, ou 

seja, as marcas acessam para uma Etnomatemática.   

 

                                                 
1
 Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática aplicada e/ou inter-relação com 

outras disciplinas (com ênfase na Matemática); Instituição:  EBM Herondina Medeiros Zeferino, Florianópolis-

SC. 
2
 Aluna do 1º Ano do Ensino Fundamental 

3
 Aluna do 1º Ano do Ensino Fundamental 

4
 Professora Orientadora, EBM Herondina Medeiros Zeferino, Florianópolis-SC, jeaniceback@gmail.com 



 

 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O aniversário de Florianópolis foi o ponto de partida desse projeto, solicitamos às 

famílias que enviassem objetos, imagens, relatos, músicas que remetesse ao nosso município, 

com o intuito de desenvolver o sentimento de pertencimento e (re)conhecimento da cultura 

regional/local, das crianças que vem residir em Florianópolis, e das que aqui já residem, 

concomitantemente relacionando com a cultura escrita e com a alfabetização matemática. No 

momento da socialização, surge a problemática, uma estudante fez um cartaz com o desenho 

dos “índios”, ressaltando, que estes eram os primeiros moradores da nossa Ilha. Então 

questionou-se será que não houve outro grupo de pessoas, que viveram aqui antes dos Índios?  

Para muitas crianças, a resposta foi “sim”, “Os homens das Cavernas”. Com essa 

problematização iniciou-se a pesquisa sobre o povoamento da Ilha de Florianópolis. 

A Contação de história foi utilizada para sensibilização dos primeiros habitantes da 

ilha. Usamos a escrita do texto coletivo e o desenho individual para o registro da história. 

Na sequência fomos para o Museu Arqueológico ao ar-livre, onde as crianças puderam 

comprovar a existência do grupo que habitou a Ilha.  Muitas crianças ao observarem as 

inscrições rupestres exclamavam impressionadas: “Agora acredito que eles existiram!”. 

Perguntou-se para as crianças “Qual mensagem o homem do Sambaqui quis nos deixar, o que 

será que isto significa?” para a maioria delas o Homem do Sambaqui utilizou as figuras 

geométricas para representar animais “Ali vejo uma espinha de peixe, tem linha reta e 

triângulos”.  Para outros o Homem do Sambaqui quis representar a praia “Tem linhas 

tortinhas que se parecem com as ondas do mar.” 

Na sala de aula, iniciamos a montagem dos jogos, combinamos que para cada povo 

que povoou nossa cidade faríamos jogos matemáticos. Como estávamos no meio do primeiro 

trimestre, decidimos fazer o primeiro jogo, que trabalharia o conceito de número. Dividimos 

os pratos em dez partes, as crianças desenharam os peixes, pintaram e recortaram, em cada 

espaço colamos a quantidade, para depois colocarmos os grampos de roupa com o numeral da 

respectiva quantidade, fizemos outro igual com conchinhas. 

Usando a História do Homem do Sambaqui elaboramos situações problemas do campo 

aditivo com as crianças. Criamos com rolinhos de papel reciclado, em cima de uma base de 

isopor, com os numerais de 0 até 10, ali colocam-se canudos para representar a quantidade 

solicitada na situação problema, bem como na soma de dados. Para realizar a situação 

problema que envolve a subtração, bem como o algoritmo, a criança utiliza-se de conchas e de 

um tabuleiro, onde retira o número solicitado da parcela menor, e coloca-as dentro de um 

recipiente, mostrando que retirou o outro quadro, mostra-se o que sobrou/restou. 

Fizemos o jogo da “Trilha do Homem do Sambaqui”, nele colocamos as fotos que 

tiramos na saída de estudos e situações problemas do campo aditivo construídas com as 

crianças.   

No laboratório de informática, assistimos a documentários referentes a Pré-História do 

Brasil e outro que nos mostrava os Sambaquis. Para que as crianças compreendessem a altura 

de dois metros do homem do Sambaqui, ou seja, os conceitos do eixo de Grandezas e medidas 

os conceitos de comprimento, largura e altura contamos a história “Minha mão é uma régua”, 



 

 
 

 

que conta como podemos usar nosso corpo para medirmos objetos e espaços. Realizada a 

sensibilização, iniciamos as atividades no livro didático, Saber Matemática, para medirmos, a 

altura da cadeira com as mãos, o comprimento da sala com passos, a largura das carteiras com 

palmos. Discutimos que as medições não foram iguais, pois os tamanhos das mãos, pés, e 

passos variavam de pessoa para pessoa, mas continuei questionando: “Será que existe alguma 

maneira, algum objeto, que podemos utilizar para que as medidas fiquem iguais?”  Muitas 

crianças responderam;” Sim, a trena!”, outros “A régua, a fita.” Sendo assim, para chegarmos 

na medição de um Sambaqui de dois metros, recorreu-se as medidas do corpo de uma criança, 

onde utilizamos a fita métrica para medir, depois usamos a medida da criança, como unidade 

de medida, para fazer um sambaqui de 30 metros, também comparamos essa medida com 

passos. 

As crianças também quiseram a Ostra o Homem do sambaqui usava na sua 

alimentação, então no laboratório, as crianças puderam assistir um vídeo sobre este molusco e 

depois observara-o na lupa.   

Algumas curiosidades chamaram muito a atenção das crianças, por exemplo, a 

quantidade de água que a ostra pode filtrar cada vez que se abre, 5 litros. E que no oceano 

existe a ostra gigante. Vimos também que em Florianópolis têm muitas fazendas marinhas, 

onde a ostra fica de 6 até 7 meses para engordar. E através da quantidade de zinco é 

importantíssima para a imunidade das crianças. 

Também utilizamos para contar sobre o povoamento dos Índios Carijós e Portugueses 

imagens no data show, para explorarmos os conceitos de agrupamento 10 em 10, construímos 

o jogo da canoa, para trabalharmos linhas e colunas. O jogo Caça-índios, com as imagens que 

contamos a história dos Índios e Portugueses, montamos uma sequência lógica, onde as 

crianças escreveram as legendas, neste jogo devemos colocar a imagem de acordo com a 

sequência. 

Para trabalharmos a geometria e a simetria nas janelas portuguesas, analisamos muitas 

fotografias de casarões de bairros como: Santo Antônio de Lisboa, Ribeirão da Ilha. 

Construímos figuras geométricas com o corpo, com o intuito de reconhecer as figuras 

geométricas. Para muitas crianças, o conceito de simetria ficou evidente:” Nas janelas 

portuguesas eu vejo formas como: quadrados e retângulos, têm simetria também, o que tem 

num lado tem no outro.”   

Nossa trilha não terminará tão cedo faremos ainda uma visita no Museu do Homem do 

Sambaqui. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste projeto, buscamos a complementaridade da alfabetização e letramento na língua 

materna e na linguagem matemática, inter-relacionando-as com a História, Ciências e a 

Geografia, na forma da oralidade e no registro da escrita e desenho, com a intenção de 

relacionar estas duas funções como sistemas de representações da realidade, a fim de 

contarmos a história da cidade mediante o uso de jogos matemáticos. 



 

 
 

 

Os jogos foram utilizados como estratégias didático-pedagógicas, mediante o jogo as 

crianças participaram de experiências significativas, favorecendo o entendimento da 

linguagem matemática. As crianças apreenderam os conhecimentos matemáticos propostos, 

através das suas próprias ideias e registros, na troca com o outro, formulando hipóteses, 

socializando com o grupo suas descobertas e também argumentando/explicando quais 

estratégias utilizaram para resolver as situações-problemas, bem como no auxílio com o outro 

no registro escrito sobre cada etapa do nosso projeto. 

Durante as intervenções com os jogos, percebeu-se que as crianças apreenderam 

conteúdos e conceitos matemáticos, como também o processo de alfabetização da língua 

materna. O domínio da escrita como o da leitura desenvolveu-se por meio de registros, 

construção de textos coletivos, formação de palavras com o alfabeto móvel, pesquisa com os 

familiares, incluindo desde as primeiras formas de registro alfabético até a produção 

autônoma de textos.      

 

Imagem 1: Produções escritas das Crianças 

 
Fonte: professora orientadora 

 

CONCLUSÕES 

 

Este projeto permitiu que nossas crianças reconhecessem que a cidade onde vivem têm 

uma história e seu passado pode ser percebido nos registros das rochas que o Homem do 

Sambaqui deixou de Herança Cultural e que podemos identificar as figuras geométricas ali 

representadas são marcas da Etnomatemática. Os Índios Carijós plantavam para sua 

subsistência e construíam suas canoas com Garapuvu e que o encontro/confronto com os 

portugueses dizimou a cultura indígena que está presente nos hábitos, na alimentação, na 

língua e na nossa cidade. 



 

 
 

 

Nas janelas portuguesas as crianças relacionam a herança arquitetônica com a 

matemática, identificando as figuras geométricas e a simetria. Além disso, exploramos os 

exploramos os raciocínios no campo aditivo e multiplicativo, exploramos o significado da 

base decimal, realizamos contagem, agrupamentos e trocas de 10 em 10, sequência numérica, 

compreendemos que a geometria é uma criação humana, compreendemos que são grandezas e 

a importância histórica e social de elaboração dos sistemas de medidas, identificamos 

diferentes grandezas e trabalhamos o registro e as formas dos sistemas de medidas usuais em 

diferentes fenômenos, leitura de gráfico, lateralidade, conhecer diferentes possibilidades de 

representação algébrica em situações que se organizam de forma sequencial. 

Este trabalho permitiu as nossas crianças ver quem somos, de onde viemos, dando-lhes 

a oportunidade de trilharem por um ensino humanizado e significativo para suas vidas. 
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RESUMO: Esse trabalho foi proposto aos alunos do 5º ano, com o propósito de trabalhar a matemática com um 

alimento desperdiçado em seus lares, no caso o arroz. Dando ênfase ao reaproveitamento deste alimento, bem 

como a valorização da agricultura familiar, priorizando uma produção de baixo impacto ambiental. Sendo assim, 

os objetivos propostos para esse trabalho são de ampliar e construir noções de medidas (comprimento, volume, 

tempo, massa, diâmetro, raio, circunferência), analisar frações, reforçar as quatro operações, analisar a evolução 

do plantio das sementes de arroz, aplicar receitas reaproveitando as sobras de arroz, construir tabelas e gráficos, 

analisar estimativas, construir expressões numéricas, trabalhar porcentagens, inferir comparações, reforçar o 

sistema monetário brasileiro. Utilizando a metodologia científica, prática e exploratória. Assim, o trabalho 

resulta em um maior reaproveitamento dos restos de arroz, bem como a valorização desta cultura, sendo 

predominante em nosso município Rodeio-SC, dando enfoque a uma produção de baixo impacto ambiental. 

 

Palavras-chave: Rizicultura; Reaproveitamento; Matemática.   

 

INTRODUÇÃO 

 

  Perante a grande necessidade de não desperdiçar alimentos, os alunos do 5º ano 

juntamente com a professora Graciela Cristina Sevegnani Girardi decidiram reunir dados no 

que corresponde o arroz, para vincular e vivenciar uma matemática dinâmica e prática. 

Mediante o exposto acima, surgiu a enquete dos alimentos cujo há maior desperdício em seus 

lares e o mais votado foi o arroz. Desta forma criamos então o nome do projeto, “Um, dois, 

calculando com arroz”. 

Assim, o projeto tem como objetivo geral reaproveitar as sobras de arroz, bem como 

valorizar a cultura local dando destaque a agricultura familiar, e a produção do arroz irrigado 

com baixo impacto ambiental. Desta forma os objetivos são de ampliar os conceitos 

matemáticos, construindo as noções de medidas e grandezas, compreender medidas de 

comprimento, diâmetro, raio, circunferência, volume, massa e tempo, analisar frações, 

conhecer os tipos de ângulos, reforçar as quatro operações, formular e interpretar tabelas e 

gráficos, comparar a evolução do plantio das sementes. 

No decorrer do projeto se prioriza a compreensão dos conceitos matemáticos, 

inserindo a criança nas práticas sociais da leitura e da escrita (letramento) de acordo com as 

demandas do cotidiano que envolvem a matemática (numeralização) numa perspectiva de 

interdisciplinaridade. Assim, o trabalho faz com que os alunos se motivem e incentivem seus 

familiares a reaproveitarem os restos dos alimentos, proporcionando uma economia no 

orçamento, além de conhecerem a história do arroz no município, bem como valorizarem a 

agricultura familiar, mantendo o foco na preservação do meio ambiente. 
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MATERIAL E MÉTODO 

 

Iniciou-se o trabalho realizando uma enquete com a seguinte questão: Qual o alimento 

em que há maior desperdício em casa? Nessa enquete os alunos sugeriram os seguintes 

alimentos: o feijão, o arroz, o macarrão e a batatinha. O alimento mais desperdiçado foi o 

arroz. Mediante esta enquete foi construído um gráfico de barras. 

Em seguida foi feito um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

arroz. Analisando estas informações iniciaram-se as atividades sobre o tema. 

Utilizou-se a literatura “O ciclo do arroz” de Cristina Quental e Mariana Magalhães, 

mediante isto aguçou ainda mais o interesse sobre o tema. 

Estudou-se a história do arroz, visualizando no mapa-múndi o continente de origem. 

Em seguida trabalhou-se a linha histórica do arroz no Brasil, em nossa região e no município 

de Rodeio. 

Conversou-se com a Secretaria da Agricultura de Rodeio, na qual nos forneceu dados 

referentes à quantidade de arroz irrigado produzido no município, a partir de 2013 até 2016. 

Mediante as informações recebidas fez-se uma tabela e um gráfico de barras na horizontal, 

atividades de interpretação, a decomposição do número, atividades sobre ordens e classes, 

foram propostas várias situações problemas reforçando as quatro operações. 

Realizou-se um passeio no bairro Rodeio 50, onde se iniciou o cultivo do arroz 

irrigado no município; um dos primeiros engenhos; compreendeu-se as características da 

formação das arrozeiras; a necessidade da água e a forma como os primeiros produtores 

construíram as valas para transportar a água. Em seguida visitou-se à casa de um agricultor 

para conhecer os maquinários utilizados na rizicultura e comparar o passado através de fotos 

com o presente.  Utilizou-se a trena para conceituar noções de área e perímetro com 

atividades de medições das arrozeiras, concretizou-se o conceito de morgo e hectare, 

analisou-se os ângulos das mesmas, mediu-se também a circunferência, raio e o diâmetro da 

roda de alguns maquinários. 

Construiu-se uma maquete para identificar área (morgo e hectare) e o perímetro das 

arrozeiras. Resolveu-se situações problemas e atividades envolvendo ângulo, mediu-se a 

circunferência através do raio e construiu-se um jogo envolvendo as expressões numéricas. 

Convidou-se o Engenheiro Agrônomo da CRAVIL (Cooperativa Regional 

Agropecuária do Vale do Itajaí)  que realizou uma palestra sobre a produção do arroz irrigado. 

Explicou sobre o solo, o clima, o calendário, o ciclo de desenvolvimento do arroz, como 

minimizar os impactos ambientais na rizicultura e a devolução de embalagens de agrotóxicos.  

Transmitiu várias informações usando a medida de um hectare como base, sendo elas: 

quantidade em quilos de sementes utilizadas, produção média em sacos de 50 quilos no 

Estado de Santa Catarina e em Rodeio, quantidade de água gasta em m³. 

Realizou-se um experimento através do plantio de arroz na escola para acompanhar o  

desenvolvimento. 

Outra parceira da escola foi a Cooperativa CRESOL (Sistema das Cooperativas de 

Crédito Rural com Interação Solidária) proporcionou uma palestra sobre: a rizicultura no 



 

 
 

 

nosso município, o que é investimento e capital, despesas do plantio até a colheita, as 

despesas e o lucro do agricultor com a produção do arroz irrigado. Com essas informações os 

alunos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a rizicultura no nosso 

município, reforçando assim, os conteúdos relacionados ao sistema monetário brasileiro e  as 

quatro operações. 

A nutricionista do município (funcionária da Prefeitura Municipal de Rodeio), 

explicou as diferenças entre o arroz branco, parboilizado e integral, o valor nutricional de 

cada um destes tipos de arroz. Também explicou a importância da pirâmide alimentar. 

Fez-se um experimento através do cozimento do arroz (parboilizado, integral, branco e 

integral deixado de molho por 8 horas) conceituou-se medidas de capacidade e tempo, sendo 

analisado o tempo de cozimento de cada um dos tipos e o rendimento em seguida foi feito a 

degustação. Construiu-se um gráfico de barras com os tipos de arroz que foram cozidos e o 

tempo de cozimento. 

Também analisou-se o cardápio da merenda escolar e a quantidade de arroz consumido 

na escola, em seguida calculamos a média consumida por aluno. Confeccionou-se um cartaz 

de incentivo para que seja consumida a merenda escolar, mas sem desperdiçar. 

Visitou-se a empresa “Cerealista Gadotti”. Acompanhou-se todo o processo de 

beneficiamento do arroz parboilizado. Foram feitos alguns questionamentos como: em uma 

saca de 50 quilos, quanto é arroz para o consumo, farelo, resíduo (sanga) e casca, nos 

informaram que a casca vira combustível, e a cinza desta casca fertilizante. Pediu-se também 

a quantidade de arroz bruto recebida pelo cerealistas nos meses de janeiro até junho. 

Conversou-se sobre o que é feito para minimizar os impactos ambientais. 

Através desta visita transformou-se as informações adquiridas em relação ao 

rendimento de uma saca de arroz em porcentagem. Construiu-se assim um gráfico de setores. 

Referente às informações sobre a quantidade de arroz bruto recebido no cerealistas fez-se um 

gráfico de segmento. 

Os alunos foram até o “Supermercado Engenho”, para comparar marcas, tipos de 

arroz, quilogramas e preços, estudaram o que é cupom fiscal, sua importância e o que é 

imposto, analisaram no arroz e em outros alimentos qual a porcentagem paga de imposto, 

partindo deste pressuposto foi proposto situações problemas e calculado o valor pago do 

imposto desses produtos analisados. 

Para trabalhar comparação e estimativa na escola deixou-se exposto um pacote de 1kg 

de arroz, outro de 5kg e outro com um peso diferente, os alunos puderam deixar a sua opinião 

sobre: qual será o peso do terceiro pacote? Cada criança estimou e cadastrou seu lance. 

Através da EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina), fomos contemplados com uma palestrante que nos ensinou algumas receitas para o 

reaproveitamento das sobras do arroz, sendo que os alunos juntamente com a palestrante e a 

professora puderam fazer essas receitas e degustá-las. Através destas receitas conceituou-se as 

medidas de capacidade, fração, tempo. 

Fez-se um folder com receitas de reaproveitamento das sobras de arroz. Este folder  foi 

entregue na comunidade. Também aprendeu-se a receita “Bolo cru de arroz sem glúten”. 

  



 

 
 

 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

  

No decorrer do projeto foram analisados dados como: 

  

Gráfico 1:   

 
Fonte: enquete realizada pelos alunos do 5º ano. 

A enquete acima representa através de um gráfico de barras qual o alimento mais 

desperdiçados em seus lares. 

  

                     Foto 1 – Experimento                            Foto 2  – Compreendendo medidas e grandezas

                                 
Fonte: Acervo da pesquisa             Fonte: Acervo da pesquisa    

 

A foto 1 representa o preparo das sementes de arroz para germinação. 

A foto 2  apresenta os alunos fazendo a medição das arrozeiras compreendendo assim 

área e perímetro. 

  

 



 

 
 

 

        Foto 3 – Preparando a torta de arroz                             Foto 4 – Entrega do folder com receitas 

  
Fonte: Acervo da pesquisa                                            Fonte: Acervo da pesquisa            

  

Na foto 3 os alunos juntamente com Mareli Salete Fava – EPAGRI estão fazendo a 

torta de arroz. 

Na foto 4 estamos entregando na comunidade o folder contendo as receitas de 

reaproveitamento das sobras de arroz. 

  

CONCLUSÕES 

  

Através deste projeto, com os objetivos trabalhados, percebeu-se um novo olhar 

perante o desperdício de alimentos, tendo um reaproveitamento e uma redução significativa 

das sobras. Desta forma também aumentou a valorização da agricultura local, principalmente 

do arroz. 

Portanto o projeto proporcionou à ampliação dos conceitos matemáticos, as noções de 

medidas e grandezas, a formulação e interpretação de gráficos e tabelas, as noções de ângulos, 

segmentos de reta, figuras geométricas planas, frações, porcentagens, o sistema monetário 

brasileiro, além de explorar o poder nutritivo do arroz, e conhecer todo o processo desde o 

plantio até o consumo do arroz. 

Percebeu-se nos alunos a valorização da cultura local, bem como a preocupação em 

não desperdiçar nenhum tipo de alimento, mas em especial reaproveitar as sobras de arroz 

fazendo as receitas sugeridas no folder. 
  

 
Fonte: alunos do 5º ano. 

  



 

 
 

 

Contudo, o projeto irá continuar, pois no decorrer do ano acompanharemos todo o 

processo do plantio, desde o preparo da terra, a semeadura e o desenvolvimento. Além de 

acompanhar as sobras de alimento na escola evitando o desperdício. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma proposta de explorar a matemática e arte das dobraduras japonesas 

Origamis e Kirigamis. A presente proposta foi desenvolvida pelos estudantes do 6º e 7
0
 anos do Ensino 

Fundamental, para que estes aprendessem conceitos básicos da geometria euclidiana através da confecção das 

dobraduras. Percebeu-se no início do ano letivo a dificuldade de muitos estudantes nos conceitos geométricos, 

assim surgindo a ideia de trabalhar com construções de pequenos objetos com papel e tesoura para facilitar a 

aprendizagem e a ludicidade. Essa prática possibilitou a representação de conceitos matemáticos nas dobraduras 

e trabalhar os conceitos de retas, paralelismo, perpendicularismo, área, perímetro, proporção, volume de um 

cubo, ângulo, propriedades dos ângulos, bissetriz e subdivisões em graus, minutos e segundos, polígonos 

regulares e poliedros. A articulação entre a Matemática e arte das dobraduras contribui significativamente para 

apropriação dos conceitos geométricos e possibilitou espaço para a manifestação artística dos estudantes. 

 

Palavras-chave: Dobraduras. Matemática. Arte. Geometria. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto foi desenvolvido por estudantes do 6º ano da Escola Básica Municipal 

Osvaldo Machado do município de Florianópolis. Teve seu início no mês de março de 2017 e 

estendendo-se até julho deste ano, a partir do livro “Vivendo a Matemática - A geometria das 

dobraduras” do professor Luiz Márcio Imenes.  O livro foi apresentado aos alunos e proposto 

como desafio para que ao longo das aulas fossem confeccionadas algumas das dobraduras 

contidas nele, através da leitura de trechos do livro, os alunos aos poucos foram  

confeccionando os origamis. Conjuntamente, os assuntos matemáticos envolvidos eram 

abordados e os estudantes conseguiam compreender e visualizar os conceitos através das 

dobraduras. 

Durante o desenvolvimento das atividades, convidamos o origamista profissional 

Flávio da Luz para uma palestra sobre Origamis. Na sala do sexto ano, Luz contou a história 

sobre a origem dos origamis e finalizou a atividade confeccionando origamis juntamente com 

os alunos, nesta prática foi possível relacionar os conceitos matemáticos que já vinham sendo 

trabalhados nas aulas anteriores. 

Entre as histórias contadas por ele, a que chamou muito atenção dos alunos foi a 

„Lenda dos mil tsuru‟, conta a tradição japonesa que quando alguém faz mil dobraduras de 

tsurus, eles voam aos céus e levam o seu pedido aos deuses. Outras versões da lenda dizem 

que os tsurus garantirão sorte e felicidade eternas. 

Outro aspecto que despertou a curiosidade dos estudantes foi a real história da jovem 

Sadako Sasaki, com apenas dois anos e morando a 2 km do epicentro da explosão da bomba 

atômica em Hiroshima, ela se tornou um símbolo das vítimas inocentes dos ataques e uma das 

sobreviventes das bombas. Ela lutou pela vida durante os dez anos após as explosões, mas 
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faleceu após ser internada no Hospital da Cruz Vermelha em Hiroshima em outubro de 1955, 

por consequência da Leucemia. Em sua permanência no hospital, Sadako conheceu a lenda 

dos tsurus e tentou alcançar os mil, para que pudesse fazer um desejo que lhe trouxesse saúde 

e paz. Porém, ela só conseguiu dobrar 644, seus amigos concluíram sua tarefa e ela foi 

enterrada com os mil tsuru. Três anos após sua morte, foi erguida uma estátua de Sadako 

segurando um tsuru no Memorial da Paz de Hiroshima onde tem escrito: "ESTE É O NOSSO 

GRITO, ESTA É A NOSSA ORAÇÃO. PAZ NA TERRA!" (Ishii, 1997), essa relação com 

História despertou bastante o interesse dos alunos, então decidimos em sala construir uma 

maquete do parque Memorial da Paz do Japão. Aproveitamos e exploramos mais conceitos 

matemáticos como os de área, perímetro, escalas, proporção e vistas do parque. 

Na elaboração deste trabalho com dobraduras, houve também a preocupação de incluir 

textos para leitura, empregados com várias finalidades: algumas vezes para introduzir um 

conceito, outras vezes para relatar fatos históricos ou ainda simples curiosidades relacionadas 

com o assunto abordado. O projeto possibilitou a exploração e apropriação dos conceitos 

matemáticos de retas, paralelismo, perpendicularismo, área, perímetro, proporção, volume de 

um cubo, ângulo, propriedades dos ângulos, bissetriz e subdivisões em graus, minutos e 

segundos, polígonos regulares e poliedros. 

Por fim, destacamos a importância da articulação entre a matemática e arte das 

dobraduras, que aqui chamamos de “Mateartica”, por promover práticas significativas e 

lúdicas para apropriação dos conceitos geométricos e também por possibilitar espaço para a 

manifestação artística dos estudantes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As dobraduras primeiramente foram feitas em papel comum, pois como o trabalho foi 

desenvolvido com alunos dos sextos e sétimos anos, muitos têm dificuldades em assimilar e 

dominar o processo de confecção, por isso foi necessário o treinamento. Isso foi um processo 

relativamente demorado, que tomou algumas aulas inclusive em período inverso ao que eles 

estudam. Depois de dominado o processo de confecção eles confeccionaram os origami e 

kirigami em papel de origami e cartolina colorida. 

Concomitantemente a estas confecção de dobraduras, fomos explicando os conceitos 

matemáticos envolvidos. Para a apropriação dos conceitos passamos a explorar 

matematicamente nas dobraduras através do desenho geométrico (construções com régua, 

compasso e par de esquadros): Paralelismo e perpendicularismo entre retas; Mediatriz de um 

segmento de reta; Bissetriz de um ângulo; Construções de polígonos regulares como: 

quadrados, retângulos, triângulos, pentágonos e hexágonos; Compreensão do que é 

bidimensional e tridimensional; Cálculo de volume de um cubo. 

Na construção da maquete do Parque da Paz em Hiroshima utilizamos uma placa de 

MDF, esponja vegetal, papel machê, cola, tintas, cartolinas, fita métrica e réguas, para 

dimensionar na maquete, as formas reais do parque em escala. A maquete foi confeccionada 

pelos alunos no pátio da escola. 

 



 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O projeto “A Matemática das Dobraduras” mostrou-se bastante eficaz, pois evidenciou 

que a partir de um assunto de nosso interesse é possível aprender matemática. Alguns relatos 

dos próprios alunos ilustram o que significou essa prática “Eu adorei aprender matemática 

com origamis. Aprendi a fazer essas dobraduras e ao mesmo tempo aprendi sobre ângulos, 

área, perímetro. Foi muito divertido!” (Rayssa de Souza, 6
0
 ano), “Fazendo os origamis, 

aprendi sobre matemática e aprendi também a me concentrar mais no que estou fazendo.” 

(Guilherme Almeida, 7
0
 ano). A junção do trabalho manual como exemplos práticos da 

aplicação dos conceitos matemáticos expostos em sala, mostrou-se muito eficaz e atrativa 

para os alunos. Passemos então para os trabalhos efetivamente realizados: 

Na construção do pavão (Figura 1) exploramos a classificação de triângulos, soma dos 

ângulos internos, medidas de ângulos, o conceito de bissetriz de um ângulo e mediatriz de um 

segmento de reta. 

 

Figura 1: Construção do pavão de origami. 

 
 

Na construção dos marcadores de livro (Figuras 2 e 3) exploramos o conceito de área e 

perímetro e perímetro das formas geométricas utilizadas para a confecção do marcador: 

pentágonos e retângulos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 2: Construção e marcadores de livro. 

 
Figura 3: Construção de marcadores retangular. 

 
 

Na construção dos marcadores de livro quadrados (Figura 4) exploramos a 

nomenclatura de ângulos, operações entre ângulos, os conceitos de área e perímetro e a 

criatividade deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 4: Construção dos marcadores de livros quadrados: 

 
 

CONCLUSÕES 

 

Nosso objetivo principal foi a aprendizagem matemática, principalmente, o 

entendimento e a apropriação dos assuntos trabalhados, que por vezes parecem abstratos para 

muitos estudantes e que com essa prática os conceitos ficaram “palpável” e “coloridos” 

possíveis de serem representados e explorados nas dobraduras e nos recortes. 

Apresentamos a Matemática não apenas como um conhecimento isolado das demais 

áreas, mas sim interligado a Arte, a História e outra cultura, mas também percebemos que ela 

é uma ferramenta que auxilia o desenvolvimento e entendimento de outros conceitos .   

Durante as aulas foi perceptível o aumento do interesse dos estudantes, a curiosidade 

despertada e o melhor entendimento dos conceitos matemáticos apresentados e estudados. 

Essa relação da Matemática com o Origami tornou todo o aprendizado mais significativo, 

interativo e dinâmico. 
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RESUMO: O trabalho tem por objetivo demonstrar uma alternativa de baixo custo para captação de água nas 

residências do interior do município de Taió. Para desenvolver o trabalho se fez levantamento estatístico sobre 

onde se localizam as residências dos alunos e qual a forma que a água chega às casas. A partir dos dados 

coletados foram construídos gráficos, foi construído um protótipo do carneiro hidráulico de garrafa pet e também 

durante as aulas, com o uso da robótica, se construiu um protótipo de um carneiro hidráulico. Foram aplicados e 

estudados conteúdos de estatística, expressões algébricas, equações e funções do 1° grau. De modo geral 

podemos dizer que a utilização do carneiro hidráulico tem vantagens por ser uma bomba de baixo custo de 

fabricação, manutenção e instalação do mesmo, e também apresentar no município rendimento no 

funcionamento de 60% a 80%  da água coletada e não consumir energia elétrica para esse fim. 

  
Palavras-chave: Matemática. Bomba Hidráulica. Economia. Carneiro Hidráulico 

 

INTRODUÇÃO 

 

Por ser uma alternativa de baixo custo e que não gera impactos ambientais, é de 

simples manejo e pouca manutenção que usa como energia a própria água para o seu 

funcionamento, o carneiro proporciona melhor rentabilidade a inúmeras atividades na 

propriedade, racionaliza o trabalho humano, otimizando o recurso natural mais importante 

que é a água. O carneiro hidráulico é uma alternativa que pode ser usada nas pequenas 

propriedades rurais. A bomba carneiro foi inventada por JOHN WHITEHURST em 1772, 

porém necessitava de um operador para fazê-la funcionar. A partir desta invenção os irmãos 

franceses MONTGOLFIER tornaram o aparelho automático. O nome carneiro hidráulico vem 

da relação entre o instinto do carneiro (animal) dar golpes com a cabeça no que ou em quem 

ele vê em sua frente e o fato de o aparelho em funcionamento emitir um som característico, 

semelhante ao golpe do animal. Devido à gravidade, quando a água escoa por um cano e sofre 

uma interrupção brusca, também surge um golpe. E esse fenômeno é chamado “golpe de 

aríete”. A bomba carneiro hidráulico utiliza este “golpe de aríete” para bombear água de um 

nível mais baixo para um nível mais alto. Utiliza a própria força da gravidade para obter 

pressão suficiente para elevar uma quantidade de água para um reservatório a uma 

determinada altura sem a necessidade de combustível fóssil ou uso de eletricidade. 

Considerada por muitos agricultores uma alternativa de baixo custo por não utilizar 

energia elétrica, nem combustíveis fósseis para seu funcionamento, apenas a própria água e a 

força da gravidade. Além do mais, possui alguns benefícios em suas instalações a serem 

utilizados apenas materiais que são encontrados com grande facilidade nos comércios locais, 

possuindo também muitas matérias demonstrativas na internet, bem como, diversos manuais 
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de quais peças utilizarem, como montar e sobre seu funcionamento. Abaixo podemos 

observar a imagem de todas as peças que são utilizadas. 

Na pesquisa de campo, na cidade de Taió em sua área rural e urbana, foram 

entrevistadas 281 pessoas, observou-se que dos entrevistados 46 pessoas utilizam em suas 

propriedades água proveniente de nascentes, 80 pessoas utilizam água de poço e 155 pessoas 

fazem uso de água de rede (CASAN).     

O objetivo deste trabalho é apresentar uma opção barata e eficaz de transporte de água, 

com maior pressão e distância, aumentando a eficiência do manejo da água. O projeto 

apresenta trabalhos de pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica elaboração de tabelas, 

gráficos, expressões algébricas, equações e funções do primeiro grau, na disciplina de 

Matemática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Na realização desse projeto iniciamos pelo estudo de bibliografias sobre o que  é o 

carneiro hidráulico, utilizando para isso sites de internet e bibliografias como revistas que 

apresentavam textos sobre as diversas formas econômicas de captação de água no meio rural. 

Dando sequência realizamos uma pesquisa estatística com alunos do 6º ao 9º ano da EEF 

Prefeita Erna Heidrich a fim de tomar conhecimento sobre a utilização desse recurso nas casas 

dos alunos que frequentam a nossa escola.  

 Nessa pesquisa foram entrevistadas 281 pessoas e feitas às perguntas foram as 

seguintes: Onde você mora? A água que abastece sua casa vem de que rede? Você conhece o 

sistema de carneiro hidráulico? E após essa coleta de dados foram elaborados gráficos da 

pesquisa de campo realizada na escola, estimativa entre custo e retorno do carneiro hidráulico, 

além de relembrar os cálculos de volume de diferentes sólidos.  

Tivemos aulas de robótica com toda a turma do 9º ano, onde aprendemos a montar o 

carneiro hidráulico de lego, aplicando o conhecimento em robótica foi possível programa-lo 

para representar o funcionamento do mesmo.  Assim como também construímos um carneiro 

hidráulico com materiais alternativos, para demonstrar seu funcionamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Depois de coletados os dados da pesquisa estatística estes foram organizados na forma 

de gráficos de setores circulares a fim de que fosse possível analisar com maior precisão o 

resultado. A seguir estão apresentados os gráficos referentes a essa pesquisa:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 1- Gráficos referentes a pesquisa realizada com alunos dos anos finais do ensino fundamental da 

EEF Prefeita Erna Heidrich sobre seus conhecimentos a cerca do Carneiro hidráulico. 

 

 

 
Fonte: Os Autores 2017. 

        

Ao analisar os gráficos obtidos na pesquisa estatística podemos concluir que de todos 

os entrevistados a grande maioria reside no meio urbano (70%) sendo abastecidos pela rede 

de água da CASAN (55%). Também é importante ressaltar que 82% dos entrevistados não 

tem nenhum conhecimento ou sequer ouviu falar do carneiro hidráulico. Para finalizar a 

pesquisa perguntamos à aqueles que tem a casa abastecida por nascente ou poço, como é feito 

o bombeamento da água que chega a sua residência. Para esta pergunta tivemos o motor 

elétrico e a bomba sapo como maiores índices de resposta, em contrapartida 2 dos 

entrevistados possuem em sua residência o carneiro hidráulico como forma de bombeamento 

de água.  

 Após essa parte nas aulas de robótica fizemos a construção de um modelo de carneiro 

utilizando o lego como recurso para esse fim. Nessa parte do trabalho tivemos como objetivo 

socializar com a turma todo o processo de funcionamento desse motor. Nas imagens a seguir 

podemos observar o trabalho realizado em sala de aula relacionando conteúdos da disciplina 

de matemática com a robótica. 

 

 



 

 
 

 

Figura 2- Fotos dos alunos do 9º ano 1nas aulas de robótica construindo um Carneiro Hidráulico. 

 
Fonte: Os autores 2017. 

 

Após a construção do carneiro hidráulico nas aulas de robótica fizemos a tomada de 

preções para a construção de um utilizando materiais alternativos. Essa construção teve como 

objetiva estimar o preço de custo de construção de um carneiro hidráulico. Os materiais 

necessários para esse fim estão descritos na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Materiais e custos dos materiais para a construção de um Carneiro hidráulico 

Fonte: Os autorEs (2017) 

 

Após a construção do carneiro hidráulico com materiais alternativos foram realizados 

testes de eficiência do sistema e formam obtidos alguns valores de eficiência. Esses valores 

foram obtidos em visita a uma propriedade onde esse sistema esta em funcionamento. 

Procuramos também uma fórmula que permite calcular a vazão recalcada de água do carneiro 

hidráulico, e com base nessas formulas matemáticas, calculamos o rendimento do carneiro 

hidráulico instalado e em funcionamento na propriedade visitada.     

Para esses cálculos foram utlizadas algumas relações encontradas nas bibliografias 

pesquisadas e sendo elas: 

                                                           
q = Vazão recalcada (litros/ minuto) 

R = Rendimento do carneiro hidráulico 



 

 
 

 

Q = Vazão de alimentação (litros/minuto) 

H = Altura total de recalque (metros) 

 h = Altura de queda (metros) 

 

Após o conhecimento dessas relações matemáticas efetuamos as medições necessárias 

e efetuamos os cálculos de vazão e rendimento do sistema de carneiro hidráulico aplicado na 

propriedade visitada. Para tanto observamos os seguintes valores: Vazão recalcada 10 litros/ 

min.; Altura total de recalque 16 metros, altura de queda 12 metros Vazão de alimentação 18 

litros/ min. 

  
Desse modo podemos dizer que em função das diferenças de altura apresentadas o 

sistema do carneiro hidráulico implantado apresenta um rendimento de 74%. Essa diferença 

entre as alturas de queda e altura total de recalque apresenta uma relação de proporcionalidade 

que pode ser indicada por meio de uma função de 1º grau, conforme podemos observar no 

gráfico de colunas a seguir feito no Microsoft Excel e aplicado a linha de tendência 

polinomial que descreve a função do 1º grau. 

 

Figura 3- Gráfico do rendimento do Carneiro Hidráulico em função das diferenças de altura. 

 

 

 

 De modo geral analisando os diferentes rendimentos obtidos podemos dizer que a 

função que define a variação do rendimento de um carneiro hidráulico na nossa região é dada 

pela lei de formação y = -5x + 85. 

 

CONCLUSÕES 

 

Concluímos que o carneiro hidráulico é a forma mais barata e eficaz para a captação 

de água, seja em áreas agrícolas ou nas áreas urbanas, analisando os gráficos obtidos na 



 

 
 

 

pesquisa estatística concluímos que de todos os entrevistados a grande maioria reside no meio 

urbano (70%) sendo abastecidos pela rede de água da CASAN (55%). Também é importante 

ressaltar que 82% dos entrevistados não tem nenhum conhecimento ou sequer ouviu falar do 

carneiro hidráulico.  

De todo modo, é possível dizer que, analisando os diferentes rendimentos obtidos 

podemos dizer que a função que define a variação do rendimento de um carneiro hidráulico na 

nossa região é dada pela lei de formação y = -5x + 85. 
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RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido pelos alunos do sexto ano um do Núcleo Educacional Municipal João 

Canton. Trata-se de uma proposta de situação de aprendizagem matemática com o tema “código de barras”. 

Objetivamos utilizar a matemática para explicar fenômenos cotidianos e mostrar que ela é uma ciência que vai 

muito além de cálculos regrados e mecanicistas. Para tanto, realizamos uma pesquisa com os alunos de nossa 

escola a fim de verificar o quanto eles sabiam sobre códigos de barras. Posteriormente, fizemos a análise dos 

dados em sala de aula. Ainda em sala, com a intervenção da professora trabalhamos o significado dos números e 

das barras brancas e pretas dos códigos de barras. Por fim, elaboramos jogos matemáticos para tornar o 

aprendizado mais significativo. Como conclusão, pudemos observar que o código de barras é produzido com 

base nos conhecimentos matemáticos. Sem esta ciência, tal mecanismo sequer poderia ter sido desenvolvido. 

 

Palavras-chave: Matemática. Aprendizado. Códigos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os códigos fazem parte de nossa vida cotidianamente. Ao nascermos, ganhamos um 

código na maternidade. Temos um registro de identidade, cadastro de pessoa física, dentre 

outros documentos identificados com números e letras. Moramos em um endereço que possui 

código de endereçamento postal, possuímos veículos com placas de identificação, compramos 

produtos que possuem etiquetas que são acompanhadas de códigos (FINI, 2009 in 

TAKAHASHI, 2015). 

Mesmo que não façamos essa análise diariamente, percebemos que vivemos cercados 

por códigos. Ao mesmo tempo, muitos de nós sequer compreendemos sua funcionalidade e 

importância. Por serem tão comuns ao nosso cotidiano, geralmente não analisamos quanta 

tecnologia e quanto conhecimento permeiam os códigos. 

Em nosso estudo, realizado no Núcleo Educacional Municipal João Canton com os 

alunos do sexto ano, abordaremos especificamente os códigos de barras mais utilizados nos 

produtos comercializados no varejo no Brasil, o EAN 13 (European Article Number). 

Utilizando conhecimentos matemáticos, buscamos compreendê-lo e verificar sua relevância. 

Além disso, buscaremos apresentar o brilhante e fundamental papel que a matemática 

desempenha nesse contexto, tornando-a assim, mais significativa e instigante. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A parte inicial de nosso trabalho envolveu todos os alunos de nossa escola. Através de 

um questionário a eles direcionado, buscamos identificar se os alunos compreendem o código 

de barras bem como a importância da matemática neste contexto. Este questionário abordou 
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as seguintes questões: Você sabe o que é um código de barras? Você sabe para que serve um 

código de barras? Você sabe o que significam os números em um código de barras? Você 

sabe o que significam as barras em um código de barras? 

A ação seguinte consistiu em uma pesquisa bibliográfica sobre o tema e a utilização 

desta para trabalhar em sala de aula, durante as aulas de matemática. A partir dessa pesquisa e 

da intervenção da professora, utilizamos conceitos matemáticos para compreender os códigos, 

seus dígitos numéricos e suas barras. Dentre os conteúdos necessários a esta compreensão, 

destacamos as operações fundamentais, a potenciação, a estatística, os múltiplos e os sistemas 

de numeração decimal e binário. 

Após esta compreensão, trabalhamos com diversos códigos de barras EAN 13, 

buscando identificá-los e interpretá-los de acordo com nossos estudos. Posteriormente, 

elaboramos jogos didáticos envolvendo a matemática e os códigos de barras, propiciando a 

interação da turma, a troca de conhecimentos e ainda, o estímulo à criatividade. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, apresentaremos os dados de nossa pesquisa com os alunos da escola. 

Quando questionamos se os alunos sabiam o que é um código de barras, obtivemos um total 

de 80% que responderam que sim. Isso reforça a importância do trabalho já que é um tema 

comum ao seu cotidiano. A segunda pergunta indagou se eles sabiam para que serve um 

código de barras. Desta vez, a porcentagem caiu para 67% de respostas positivas. Quando 

indagados se sabiam o significado dos números dos códigos de barras, obtivemos um total de 

47% de alunos que responderam que sim, ou seja, menos da metade dos entrevistados. 

Questionamos também se os alunos tinham conhecimento do significado das barras 

dos códigos de barras. Nesta questão, apenas 27% dos entrevistados responderam sim. Tais 

dados nos apontam que, embora a maioria saiba do que se trata, poucos o compreendem de 

fato e apresentam conhecimento mais aprofundado em relação a este mecanismo de 

fundamental importância para a sociedade moderna. 

Um código é uma representação gráfica de determinados dados. Os códigos de barras, 

especificamente, são compostos por duas partes principais: as barras lineares e os dígitos 

numéricos. As barras representam um número escrito de forma a permitir que uma máquina 

seja capaz de decodificá-lo. Abaixo das barras, esse mesmo número aparece escrito em 

algarismos da base decimal, para que leitores humanos também sejam capazes de fazer a 

leitura deste. 

A disposição dos algarismos segue uma lógica de forma a caracterizar aquele 

determinado produto. Os três primeiros dígitos indicam o código do país de origem do 

produto. Cada país possui um código específico. No Brasil, esse código é representado pelos 

algarismos 789, nessa ordem. Os cinco dígitos seguintes indicam o fabricante ou empresa 

responsável pelo produto. Os quatro dígitos que seguem, indicam o produto. Tais dígitos 

trazem informações acerca dos dados do produto, tais como o tamanho, o sabor, a cor, etc. 

O último algarismo constitui o dígito verificador, obtido através de algoritmos que 

envolvem os doze dígitos anteriores. Ele é utilizado para assegurar que o código de barras foi 

corretamente escaneado. 



 

 
 

 

Imagem 1: Código EAN13 

 
Fonte: os autores, 2017 

 

Para calcular o dígito verificador é utilizado o seguinte algoritmo: Da esquerda para a 

direita, escreve-se 1 e 3 alternadamente, abaixo dos 12 primeiros dígitos. Em seguida, 

multiplica-se cada dígito do código pelo algarismo colocado imediatamente abaixo dele e 

soma-se todos os produtos obtidos. O dígito verificador é o número que transforma em um 

múltiplo de 10 o resultado obtido. (TAKAHASHI, 2015) 

Em sala de aula, realizamos os cálculos dos dígitos verificadores de alguns códigos de 

barras, o que nos propiciou um melhor entendimento acerca das operações fundamentais e dos 

múltiplos, já que trabalhamos com algo significativo e de interesse dos alunos. 

 

Imagem 2: cálculo do dígito verificador realizado por um aluno 

 
Fonte: os autores, 2017 

 

O passo seguinte consistiu no estudo das barras lineares brancas e pretas. Tal 

representação é feita utilizando código binário. A barra branca representa o número zero e a 

barra preta representa o número 1. Observa-se também que as espessuras destas barras 

diferem. Sobre isso, Dias, pág 8, nos diz que, 

 
Nesse sistema é utilizado o símbolo 0 para indicar uma listra branca fina, o símbolo 

00 para uma listra branca média, 000 para uma listra branca grossa e 0000 para uma 

muito grossa. Da mesma forma, representamos por 1, 11, 111 e 1111, uma listra 

preta fina, média, grossa ou muito grossa, respectivamente. Cada dígito 0 ou 1 é 

equivalente a um módulo de espaço vazio ou barra respectivamente. Não contando 

com as listras que servem de limite, os separadores. 

 

Nesse contexto percebemos que o sistema de numeração binário difere do sistema de 

numeração decimal. Enquanto usamos cotidianamente o sistema de numeração decimal, o 

sistema binário é usado pelos computadores e fundamental para seu funcionamento. A 



 

 
 

 

combinação desses dígitos (0 e 1) leva o computador a criar várias informações: letras, 

palavras, textos, cálculos, etc. 

Enquanto o sistema binário é de base 2 e utiliza os algarismos 0 e 1, o sistema de 

numeração decimal é de base 10 e faz uso dos algarismos 0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. Realizamos 

alguns cálculos de conversão de números do sistema de numeração binário para o decimal e 

do sistema decimal para o binário, com objetivo de compreender essa diferença. 

Para transformar decimal em binário efetuamos divisões sucessivas por 2. O processo 

acaba quando o novo quociente for zero. Para representar o número na nova base, 

consideramos os restos das divisões, lidas de baixo para cima. Assim, o número 25, na base 

decimal é igual a 11001 na base binária. 
 

Imagem 3: conversão da base decimal para a base binária 

 
Fonte: os autores, 2017 

 

Para converter da base binária para a decimal, deve-se considerar, separadamente, cada 

dígito do número, contar sua posição e subtrair 1. Assim, unidade vale zero, dezena vale um e 

assim por diante. Esse valor será o expoente da potência de base dois a ser considerada. 

Depois, multiplica-se cada dígito pela respectiva potência e soma-se os resultados no final. 

Assim, o número binário 10001101 corresponde ao número 141 na base decimal. 
 

Imagem 4: Conversão da base binária para a base decimal 

 
Fonte: os autores, 2017 

 

Percebemos com isso, a importância de conhecer os sistemas de numeração já que 

estes refletem as estruturas algébricas e aritméticas dos números. Ainda, tais conversões nos 

oportunizaram a trabalhar com operações fundamentais e potenciações de forma dinâmica e 

interessante. 



 

 
 

 

Após todos esses estudos que relacionaram matemática e código de barras, ainda 

desenvolvemos alguns jogos didáticos. A turma foi dividida em duplas e cada dupla teve o 

desafio de desenvolver seu próprio jogo. A condição adotada é que o jogo tivesse conteúdo 

matemático e envolvesse os códigos de barras. Muitas idéias interessantes foram elaboradas. 

Dentre elas, jogos da memória e jogos de tabuleiro. Apresentaremos uma das propostas 

elaboradas por um dos grupos. 
 

Imagem 5: tabuleiro do jogo: matematizando os códigos de barras 

 
Fonte: os autores, 2017 

 

Consiste em um jogo de tabuleiro que aborda as operações fundamentais e os 

múltiplos de um número. Além disso, o jogo contém questões específicas dos códigos de 

barras, propiciando um aprendizado significativo. As regras se assemelham a um jogo de 

tabuleiro tradicional. A diferença é que sempre que o jogador cair em uma casa com um 

código de barras, ele retira uma ficha que contém uma pergunta relacionando a matemática 

com o mesmo. Vence quem chegar ao final do percurso primeiro. 

 

CONCLUSÕES 

 

Este projeto de pesquisa nos propiciou um olhar diferente para a matemática. Isso 

porque percebemos o quanto ela é fundamental a situações cotidianas que, muitas vezes, 

passam despercebidas. Com o desenvolvimento deste trabalho, não utilizamos situações 

cotidianas para explicar a matemática, como geralmente é feito em sala de aula. Fizemos o 

inverso, utilizamos a matemática para explicar as situações cotidianas. Apesar de parecer um 

simples trocadilho, é algo que faz toda diferença no processo de aprendizagem, já que vemos 

um significado real no que estamos ensinando e aprendendo. 
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RESUMO: Este projeto tem a finalidade de proporcionar, ações voltadas às dificuldades existentes no processo 

de ensino e aprendizagem da matemática. A aprendizagem acontece quando temos a oportunidade de vivenciar 

os fatos criando situações reais, pelas quais os alunos terão que utilizar a moeda (o real). O projeto buscou trazer 

aos alunos o senso de administração financeira, a fim de melhorar o aprendizado na disciplina de matemática, 

além de verificar como a aprendizagem pode ser facilitada por atividades lúdicas com materiais para manuseio e  

simulações de situações do dia-a-dia. O ensino da matemática, por ser uma ciência exata nos remete ao erro de 

pensarmos em uma única maneira de chegarmos a uma resposta, quando na verdade as possibilidades e 

caminhos para isso são inúmeras. 

 

Palavras-chave: Matemática, supermercado, conhecimento, prática, sistema monetário. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino da matemática deve ser trabalhado de forma prazerosa e significativa e é 

nesse enfoque que o projeto “A matemática e o supermercado” tem a finalidade de 

proporcionar, ações voltadas as dificuldades existentes no processo de ensino e aprendizagem 

da matemática. Sobretudo no tocante à capacidade de calcular, criando um ambiente de 

trabalho que possibilite o conhecimento e a valorização da matemática através de análise de 

um trabalho simulando um supermercado. O professor nesse sentido passa a considerar os 

conhecimentos prévios dos alunos e o conhecimento é produzido através das construções 

sucessivas feitas pelo sujeito em interação com o meio. 

Através do projeto pretende-se trabalhar com os alunos do 6ª ano, visando a 

desenvolver a competência de agir matematicamente na resolução de situações complexas, 

mobilizando e relacionando conteúdos, habilidades e recursos diversos, como o trabalho 

interdisciplinar e recursos tecnológicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para alcançar o objetivo proposto, desenvolveram-se atividades em sala de aula com 

os alunos do 6ª ano de forma interdisciplinar. Na disciplina de artes os alunos tinham que 

escolher qual seria o nome do supermercado. Depois de surgirem muitas ideias resolveram 

fazer a junção de cada sobrenome dos alunos da sala como tem alguns que iniciam com a 

mesma letra optou-se por não repetir as letras e o resultado foi “ BRASTOP”. Depois de 

explicar sobre marca, logotipo e jingle criaram a marca com sua frase de efeito e disposição 

de cores e formas. Como os clientes precisam de atrativos semanais, levando em conta 

critérios específicos de disposição de preços, de ilustrações, foi criado o panfleto das 
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promoções semanais. Cada aluno criou um nome, um logo, uma frase de efeito para panfleto, 

depois através de votação foi escolhido o melhor. 

A arte possibilita o uso de múltiplas ferramentas e habilidades, tornando-se uma 

grande parceira no aprendizado da matemática de uma maneira lúdica. Não será proposto o 

ensino de matemática como uma disciplina nas aulas de artes, mas sim, trabalhando os seus 

conceitos. 

Partindo do pressuposto de que é preciso ensinar através de algo já existente na vida 

do aluno, é importante que qualquer sistema de ensino tenha como ponto de partida a 

consideração desses conhecimentos elaborando atividades e situações-problemas que 

desenvolvam o raciocínio, a percepção do educando, produzindo mais e novos 

conhecimentos. 

O referente trabalho iniciou-se em sala de aula, nas aulas de matemática com uma 

breve introdução sobre o surgimento do comercio de mercadorias: escambo, troca de 

mercadorias, permuta, origem do mercado e com isso ressaltando a história do dinheiro, nossa 

moeda. Foi apresentado aos alunos também moedas de antigamente. Com o objetivo de 

aproximar a realidade, o cotidiano. Cada aluno recebeu um encarte atualizado do mês de 

maio, para analisar as promoções referente ao mês das mães, o logotipo, os produtos que 

estavam sendo apresentados no encarte, o porquê desta escolha, proporcionando um diálogo 

formal, construtivo e pedagógico. 

Em seguida, a professora propôs aos alunos que fizessem uma lista de compras com 

dez produtos. Ganharam um valor X para gastar. Eles tinham que somar o gasto que teriam 

com essas compras, depois analisar quem mais gastou, quem gastou menos. Foi questionado 

se todos conseguiram comprar tudo o que tinham na lista, se sobrou dinheiro ou faltou, quanto 

precisariam para poder comprar tudo o que queriam, teve troco ou não. Se teve troco, com o 

valor poderia comprar mais produtos, quantos e por quê. Cada aluno tinha R$100,00 reais. 

Nesta atividade trabalhou-se situações problemas envolvendo as quatro operações. 

Após a realização das atividades acima, buscando o interesse e conhecimento dos 

alunos, foi construído uma equação de primeiro grau. Toda sentença matemática é expressa 

por uma igualdade, na qual exista uma ou mais letras que representam números. Cada letra 

que representa este número desconhecido é chamada de variável ou incógnita. Com base nas 

listas de compras dos alunos, foi construída uma tabela com os alunos, colocando os produtos 

que compraram, o valor de cada um, quantidades adquiridas e o total. Em seguida foi feita a 

construção da equação: variáveis e seus significados, sendo o Y o preço total a pagar. O X a 

quantidade adquirida do produto. Também foi trabalhada a comparação de números decimais, 

comparar os preços totais e a quantidade adquirida entre os produtos. Foi trabalhado com 

porcentagem e seu conceito, a partir dos preços dos produtos, descontos adquiridos através do 

pagamento em dinheiro, trabalhar o significado desse desconto, juros adquiridos quando se 

paga as contas ou se compra a prazo. Quando se teve a ideia de trabalhar as atividades citadas 

acima, lançou-se na escola uma campanha para coletar embalagens vazias para podermos 

simular um “mercadinho”. Com as embalagens recolhidas foi desenvolvido com a turma essa 

atividade. Foi entregue para cada um valor em dinheiro, notas e moedas (copias de cédulas e 

moedas) e fizeram simulação de compras, resultando na construção de gráficos de barras 



 

 
 

 

relacionando os gastos dos alunos. Finalizando com a realização da visita ao supermercado da 

cidade para melhor compreensão da realidade trabalhada no presente projeto. É importante 

que os alunos possam ser estimulados a entenderem a importância das operações matemáticas 

nas relações do cotidiano. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A escola em seu papel de mentora dessa formação deve adequar a sua proposta 

pedagógica, elementos que se explorem esta realidade com o supermercado. Com a atividade 

mercadinho os alunos tiveram a oportunidade de realizar compras, vendas e trocas de moedas, 

cumprindo objetivos dos direitos de aprendizagem da área de matemática, “o de reconhecer as 

cédulas e moedas do nosso sistema monetário e o de compreender as trocas possíveis. Além 

disso, aos poucos irão desenvolvendo um senso monetário, fazendo com que construam as 

noções (abstratas e subjetivas) de barão e caro” PACTO,2014. 

A relação entre aluno e sua realidade existencial, ou seja, tudo aquilo que ele vivencia 

pode ser aliado para com a busca de seu aprendizado, porque quando o aluno é instigado a 

pesquisar soluções para resolver problemas do seu cotidiano, elas ampliam suas experiências 

de apropriação de conhecimento matemático previsto pelo currículo escolar. 

O lúdico é uma atividade simples e eficaz, basta apenas que o professor se desfaça de 

suas “amarras”, para ser o facilitador na construção de conhecimento de seus alunos, partindo 

para novas práticas e, especialmente na matemática, “quebrar” aquele caráter rígido e 

assustador que a mesma apresenta para os aprendizes. 

 

CONCLUSÃO 

 

Sendo assim, acredita-se que quando o aluno é um agente ativo no processo educativo 

onde não somente recebe passivamente informações dadas pelo professor, mas recebe uma 

preparação centrada em seu próprio conhecimento, podendo ser incluso nessa caminhada de 

saberes e envolvimentos disciplinares no seu cotidiano, onde os alunos e professores fazem 

parte de uma mesma ”moeda” na aquisição de conhecimentos, se tornando dignos de uma 

escola que promove individuo a ser sempre mais esclarecido em seus processos de 

aprendizagens. 

Como pressupõem MORENO(2008) o nosso trabalho enquanto professor e formador 

constitui, portanto, em propor ao aluno situações de aprendizagem para que produza seus 

conhecimentos partindo da busca pessoal dos procedimentos que lhe permitirão encontrar a 

resposta para o problema apresentado. Este trabalho vem confirmar as conclusões da autora 

Telma Weisz, que segundo ela: 

 
O que move as crianças/ alunos, é o esforço para acreditar que atrás das coisas que 

elas tem de aprender, existe uma lógica. 

 



 

 
 

 

E é isto que o projeto veio conciliar a lógica de que eles estavam aprendendo a dar 

sentido e valor. Com esse trabalho percebeu-se como é prazeroso trabalhar matemática com 

situações concretas da realidade dos alunos sem se esquecer da interdisciplinaridade. 
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RESUMO: No início do ano, durante as aulas de revisão, verifiquei que a maioria dos alunos apresentava 

dificuldade para desenhar sólidos geométricos. Mais tarde, observei que ainda apresentavam a deficiência e 

como era confuso para os mesmos as ideias e/ou conceitos dos estudos de vistas, desenhos de perspectivas e 

unidades de medidas. Buscando resolver esta problemática busquei no uso da tecnologia aplicativos para 

sistematizar de forma coerente as relações entre figuras planas e sólidos geométricos, e motivar para entenderem 

e aplicarem o conhecimento de medidas no conteúdo de escala e construção de gráficos. Para tanto, utilizei o 

aplicativo graphing, os jogos Minecraft e SimCity, conhecemos também o aplicativo Home Design e por último 

o programa excel. Essa sequência privilegiou a condição do aluno ser parte ativa de todo o processo, ser 

responsável pela própria construção do seu saber e favorecendo assim que o conhecimento digital auxiliasse a 

construção do conhecimento sistematizado. 

 

Palavras–chave: Figuras Planas; Formas Sólidas; Tecnologia Móvel; Escala. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No início do ano letivo, durante as aulas de revisão de pré-requisitos para os estudos 

do 7º ano, verifiquei que a maioria dos alunos apresentava dificuldade para desenhar sólidos 

geométricos. Procurei intervir no momento da correção, chamando-os a participar no quadro, 

ou ajudando a refazer as formas no caderno, mas mesmo após esta interferência, percebi, em 

uma nova proposta (idealizar e desenhar a própria casa daqui a 20 anos, cujo objetivo era dar 

início ao conteúdo de medidas e escala), que ainda apresentavam a mesma deficiência, e mais, 

entendi o quanto era confuso para os mesmos as ideias e/ou conceitos referentes aos estudos 

de vista, desenhos de perspectivas e unidades de medidas. Na tentativa de resolver esta 

problemática busquei no uso da tecnologia móvel, aplicativos para sistematizar de forma 

coerente as relações entre figuras planas e sólidos geométricos, e motivá-los a entenderem e 

aplicarem o conhecimento de medidas no conteúdo de escala. Segundo WEIBLEN (2003): 

 
“Tecnologia móvel são aparelhos digitais, facilmente portáteis, usados e controlados 

por um indivíduo – e não por uma instituição -, tem acesso à internet e permite um 

amplo número de ações, inclusive multimídias.” 

 

Durante as primeiras aulas com o uso do aplicativo graphing foi possível rever os 

conceitos: pontos, retas, segmentos perpendiculares, círculo, polígono, curva e plano 

cartesiano. Mais tarde através dos jogos (Minecraft e SimCity) relembramos: vistas, 

coordenadas geográficas, sistema financeiro e unidades de medidas de tempo. E, por último, 

conhecemos o aplicativo Home Design que foi essencial na visualização da construção de um 

sólido através das formas planas. Essa sequência privilegiou a condição do aluno ser parte 

ativa de todo o processo, sendo responsável pela própria construção do seu saber e 
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favorecendo assim, que fosse possível que o conhecimento digital auxiliasse a construção do 

conhecimento sistematizado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A partir do momento que as dificuldades dos alunos foram evidenciadas, pesquisei 

alternativas de aprendizagem e iniciei trazendo a proposta que os alunos pesquisassem os 

conceitos necessários relacionados aos termos: Planta Baixa e Vistas. Como em sala de aula 

não há conexão de internet, a pesquisa foi realizada nos Livros: Coleção Convergências, 

Vontade de Saber Matemática e Praticando Matemática, e após sistematizamos os conceitos, 

fomos para a sala de informática, momento esse que eu apresentei no tablet o programa 

Graphing (similar ao Geogebra, com possibilidade de trabalho off-line) e propus que 

primeiramente o explorassem individualmente. Para dar continuidade, pedi que procurassem 

aplicar o conhecimento de planta baixa e refizessem o desenho da casa que havia sido 

anteriormente analisado em sala. 

 Como os trabalhos individuais trouxeram alguns obstáculos logísticos, como por 

exemplo: no transporte dos tablets para sala de aula; modifiquei a proposta inicial que era um 

trabalho individual para um trabalho em grupo e para tanto os alunos precisaram entrar num 

acordo de como seria a nova casa e para que isso fosse possível alguns utilizaram o plano 

cartesiano como limitador das estruturas que queriam que ela tivesse, ficando cada integrante 

do grupo responsável por cada um dos quadrantes. 

 Mais tarde, foi a vez de ver as transformações de espaços planos em formas espaciais 

e formas espaciais sob diferentes vistas e para atingir a visibilidade que eu acreditava 

necessário, contei com lúdico dos jogos virtuais, mas muitas vezes jogados off line, do 

celular/tablet, como: Minecraft e SimCity, a partir disso, propus aulas teóricas voltadas para 

atividades de poliedros/vistas através do Livro Coleção Convergências, e perspectivas/vistas 

com o Livro Praticando Matemática . E como os alunos, durante o jogo SimCity, citaram a 

importância do tema: Unidades de Tempo, então convidei os alunos do 4º ano para falarem 

sobre o trabalho que desenvolveram: “Um Minuto por Favor” e depois, apliquei os conceitos 

e as atividades propostas no Livro Praticando Matemática. 

 Em seguida, levantei a questão que para desenharem e construírem ainda faltava algo 

muito especial: precisavam conhecer bem as unidades de medida de comprimento e superfície 

e, além disso, desenvolver o conteúdo de escala. Para desenrolar estes três últimos conceitos, 

comecei convidando os alunos do 5º ano para explanarem sobre o trabalho que estavam 

desenvolvendo: “Construindo o Conceito de Área”. Em então, partimos para as atividades 

escritas dos Livros: Coleção Convergências e Praticando a Matemática.  Aproveitei o tema 

Unidades de Medidas e desenvolvi ainda, conceitos de volume, buscando referência nos 

blocos do Minecraft, visto que acabávamos de jogar e após a sistematização segui a proposta 

do Livro Praticando Matemática que inclusive apresentou a relação entre capacidade e 

volume. 

 Para dar sequência ao uso de dispositivos móveis, retornamos ao uso dos tablets, com 

o aplicativo Home Design 3D, este possibilitou aos alunos verem a aplicação de todos os 



 

 
 

 

conceitos estudados até o momento e ainda, trouxe a curiosidade para a próxima etapa: a 

utilização de escala nos projetos de casas.  Após esta motivação, busquei imagens que 

possibilitassem que o aluno analisasse as formas e se interrogasse a respeito do certo e errado 

e encontrei no Livro: Nos Dias de Hoje e após chegarem a conclusão de que era preciso 

relacionar o real e o desenho de forma “proporcional”, parti para os conceitos de razão e 

escala com os Livros: Projeto Araribá, finalizando com a teoria e as atividades do Livro 

Praticando a Matemática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Para verificar se as etapas privilegiaram o desenvolvimento dos conteúdos: Poliedros 

(vistas e perspectivas), Unidades de Medidas (comprimento, área, volume, capacidade, 

tempo) e Razão e Proporções (escala), realizei alguns momentos diferentes, conforme a 

necessidade e não necessariamente na  ordem que aparecem nesse texto: preparei avaliações 

escritas e individuais, atividades desafios (1ª - em forma de tarefa que precisou usar o celular 

como equipamento tecnológico para fotos e calculadora; 2ª – atividades escritas e individuais 

no quadro) e ainda, no estudo de volume, foi a vez de construir e analisar diferentes cubos e 

na finalização uma maquete.  Nas avaliações escritas os alunos mostraram dificuldades a 

serem superadas no que se refere a unidades de medias na P1 (Prova 1), mas na P2 ( Prova 2) 

que tratava de razão e proporção já foi possível perceber mais facilidades. Este fato pode ser 

relacionado ao maior número de aulas programadas com o uso da tecnologia móvel voltada 

para os conceitos relacionados a P2. 

 

Tabela 1 – Média dos Pontos da Turma nas Avaliações 

 

ATIVIDADE 7º ANO A 7º ANO B 7º ANO C 

Média da Prova 1 4,1 3,5 2,4 

Média da Prova 2 5,6 3,8 4,1 

Fonte: Sétimo ano (2017) 

 

 Quanto aos desafios, nos cálculos de razão e proporção, foram surpreendentes, na 

organização e na execução: 

 
Fonte: Sétimo ano (2017) 



 

 
 

 

 E nos desafios de transformação de unidades de medidas foi possível perceber 

melhoras no desenvolvimento dos cálculos. 

 

 
Fonte: Sétimo ano (2017) 

 

Ainda citando o momento de desafios foi notória o rendimento da turma: 

 

Tabela 2 – Média dos Pontos da Turma nos Desafios de Sala 

 

 7º ANO A 7º ANO B 7º ANO C 

Média de acertos 72% 70% 42% 

Fonte: Sétimo ano (2017) 

 

E na construção de cubos e das maquetes utilizaram adequadamente as razões de 

ampliação. 

  

Fonte: Sétimo ano (2017) 

 

 E para registrarem o próprio desempenho e a aprovação da comunidade escolar em ver 

os alunos utilizarem os recursos de tecnologia móvel em sala de aula, ampliei o planejamento 

inicial, e propus o estudo dos diferentes tipos de gráficos, para o primeiro caso utilizamos a 

planilha do programa excel e para o segundo, elaboramos um pictograma que informou como 

as pessoas avaliaram o caminho trilhado. 



 

 
 

 

CONCLUSÃO 

 

Primeiramente, é válido lembrar que um dos objetivos era atitudinal: que o uso da 

tecnologia móvel motivasse as aulas teóricas, para verificar se essa mudança era real, 

combinei com uma das turmas que se durante a recuperação trimestral – avaliação escrita, 

90% dos alunos obtivessem média acima de 7,0 continuaríamos com as aulas práticas e como 

a vontade da turma era continuar as aulas práticas, trabalharam com grupos de estudos (alunos 

com facilidades e alunos com dificuldades) para que esse desafio fosse realizado com êxito. 

Portanto, posso registrar que o objetivo atitudinal foi alcançado. 

Quanto aos conteúdos curriculares desenvolvidos: poliedros (vistas e perspectivas), 

unidades de medidas, razão e proporção; percebi que a sequência didática adotada privilegiou 

a exposição de hipóteses e argumentos, o que tornou as aulas mais dinâmicas e eficazes. Em 

poucos momentos, os alunos mostraram desânimo e resistência. Acredito que uma das 

vantagens do processo foi o equilíbrio entre a prática dos conceitos nos aplicativos e a 

sistematização dos conceitos no livro e no caderno. 

Através das tabelas 1 e 2, percebi que houve avanços no desenvolvimento do conteúdo 

e pontuo que a participação dos alunos foi satisfatória quanto a melhoria na qualidade de 

cálculos e entrega de trabalhos. 

Logo, é possível afirmar que, quando conseguimos encontrar fatores motivacionais e 

aplica-los com responsabilidade, colocando os alunos como agentes transformadores, 

permitimos que os mesmos desenvolvam a maturidade, respeito e cuidado, e ainda, 

proporcionamos aos mesmos uma aprendizagem mais prazerosa e significativa. 
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RESUMO: Pelo fato da nossa escola ter o projeto de “Leitura na Escola”, e gostarmos muito de ler, achamos 

interessante poder usar a matemática em simples coisas. Como em um livro que é fonte de sabedoria e com a 

matemática que é essencial para nossa vida, estes são os motivos que nos levaram a escolher esse tema. Neste 

trabalho vamos mostrar que a matemática está presente nos livros através de tabelas, gráficos, regra de três, 

volume, entre outros. Vamos mostrar como surgiu o livro onde a primeira forma encontrada para guardar e 

registrar o conhecimento foi escrevendo-o em pedras ou em tábuas de argila, depois de algum tempo surgiram as 

folhas de papiro e mais pra frente o pergaminho, que era feito com peles de animais. Mais tarde Johannes 

Gutemberg criou a prensa móvel, facilitando para que os livros fossem lançados com uma rapidez mais precisa. 

Na idade moderna apareceram os livros de bolso, no fim do século XX surgiram os livros eletrônicos, 

encontrados em celulares, computadores, enfim em todo meio eletrônico que possua internet, esse meio é muito 

usado ainda nos nossos dias atuais. A leitura tem a capacidade de influenciar nosso modo de agir, pensar e falar. 

Com a sua prática frequente, tudo isso é expresso de forma clara e objetiva. Pessoas que não possuem esse hábito 

ficam presas a gestos e formas rudimentares de comunicação. Diante disso, sabe-se que o mundo da leitura pode 

transformar, enriquecer culturalmente e socialmente o ser humano. E juntamente introduzida dentro da 

matemática se torna forte aliada perante uma vida mais sociável e estruturada de saberes e conhecimento. 

 

Palavras-chave: tabelas, gráficos, regra de três, volume. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho a ser apresentado foi desenvolvido pela aluna Mariane Coelho, 

aluna do 8º ano da E.E.B. Manoel Vicente Gomes, juntamente com a professora orientadora 

Diana Fuck Amorim. Foram realizadas pesquisas onde descrevemos como surgiu o livro, e 

também como se faz um livro. Daremos uma pequena ênfase ao livro: O Diário de Anne 

Frank, introduzindo todo o contexto dentro de cálculos e soluções matemáticas. O livro é de 

suma importância para os seres humanos e mostraremos que é possível envolver a matemática 

no mesmo. 

 

OBJETIVOS:  

Mostrar que a matemática está presente neste tema através de tabelas, gráficos, regra de três e 

volume; Compreender que a matemática está presente nos livros; Analisar os tipos de 

gêneros, textos e livros; Mostrar a importância da leitura na vida das pessoas. 

 

METODOLOGIA 

 

 Começaremos contando um pouco da história do livro de Anne Frank. Este livro 

conta a história do depoimento da pequena Anne Frank, morta pelos nazistas após passar anos 

escondida em um sótão de uma casa em Amsterdã, ainda hoje emociona milhões de leitores. 

Seu diário narra os sentimentos, os medos e as pequenas alegrias de uma menina judia que, 
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como sua família, lutou em vão para sobreviver ao Holocausto. Lançado em 1947, O Diário 

de Anne Frank se tornou um dos livros mais lidos do mundo. O relato tocante e 

impressionante das atrocidades e dos horrores cometidos contra os judeus faz deste livro um 

precioso documento e uma das obras mais importantes do século XX. 

 

Figura 1: imagem da capa do livro de Anne Frank 

 
Como surgiu o livro: A primeira forma encontrada para gravar o conhecimento foi 

escrevendo-o em pedra ou tábuas de argila. Após algum tempo, surgiram folhas de papiro. E a 

inovação seguinte foi o pergaminho, que era feito com peles de animais. Johannes Gutenberg 

criando a prensa móvel, facilitou para os livros serem lançados mais rápidos. Na tipografia é o 

italiano Aldus Manutius, e na Idade Moderna aparecem os livros de bolso, que passaram a 

trazer novos gêneros: o romance, a novela, os almanaques. Em fins do século XX surgiu o 

livro eletrônico, ou seja, no celular, computador, tablets ou qualquer outra fonte eletrônica 

que possa conectar à internet. 

Como se faz um livro, e qual é a sua importância: Primeiramente é gravado o livro em 

uma chapa de alumínio, é colorido como se fosse um carimbo, costurado todas as folhas que 

estão na chapa e colado com a capa em seguida é cortado as bordas, e é assim que se faz um 

livro. 



 

 
 

 

O livro é uma fonte de conhecimento inesgotável, nosso modo intelectual aumenta, 

aprimoramos a linguagem com diversificados assuntos e escrevemos melhor. O livro é uma 

das maiores invenções que o homem tem acesso, por meio do livro são transmitidos 

conhecimentos, culturas de diversos povos e a história do homem não só é preservada como 

também transmitida de geração para geração. Outra grande contribuição que o livro pode dar 

a uma pessoa é ajudá-lo a desenvolver a escrita ou a redação. Pessoas que leem pouco tendem 

a escrever mal. Quando escrevemos nós estamos reproduzindo de uma maneira direta ou 

indireta aquilo que sabemos, como sabemos, e que argumentos usaremos para apresentar este 

conhecimento. O hábito da leitura de livros poderá nos ajudar a desenvolver nossos 

argumentos, palavras, uso do idioma, entre outros recursos tão importantes para o 

desenvolvimento de uma redação aceitável. 

A matemática foi introduzida no livro através da regra de três, que nada mais é do que o 

processo destinado a resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou 

inversamente proporcionais. Assim, se em um dado problema temos grandezas diretamente 

ou inversamente proporcionais, podemos utilizar regra de três simples ou composta para 

resolver o problema dado. Em nosso tema aplicamos essa regra através da situação abaixo: 

Nove mulheres fazem 200 livros em 10 dez dias, quantos livros 18 mulheres farão em 15 dias? 

Mulheres                              livros                dias 

9                                              200                     10 

18                                              x                        15 

  

200= 9      10 

  X   18      15 

200=       90 

  X      270 

90x= 54.000 

    X=54.000 

           90 

X= 600 livros. 

Além da regra de três, também utilizamos cálculos envolvendo as quatro operações 

fundamentais da matemática que são: adição, subtração, multiplicação e divisão, será 

mostrado na situação-problema abaixo. 

● Dividimos o livro em 3 partes. Quantas páginas contem cada parte, sendo que a 

metade do livro é 150 páginas? 

150+150= 300                    300/3= 100 

R: Cada parte contém 100 páginas. 

● Lendo 12 páginas por dia, Ana conseguiu terminar de ler um livro em 28 dias. 

Quantas páginas tem o livro que Ana leu? Quantas páginas Ana deveria ter lido por 

dia, para ler em 16 dias? 

12 x 28= 336 páginas o livro completo possui. 

336/16=21 páginas R: Em 16 dias Ana deveria ter lido por dia 21 páginas. 



 

 
 

 

Dentre as formas de matemática aplicada neste trabalho utilizamos o cálculo de volume 

que consiste em verificar a capacidade de um sólido levando-se em consideração suas três 

dimensões (comprimento, largura e altura). Mostraremos essa aplicação no probleminha a 

seguir. 

Qual é o volume do livro: O diário de Anne Frank? 

Medimos, largura, comprimento e profundidade: Largura= 15,9 cm; Comprimento=21,7 

cm; Profundidade=3,3 cm. Depois de obter-se as medidas, multiplicamos os três resultados 

obtendo assim o volume que é dado em centímetros cúbicos (cm³). 

15,9 x 21,7= 345,3cm
2 
→ 345,03 x 3,3= 1.138,599 cm

3 

Realizamos uma pesquisa nas salas da 6º, 7º e 8° 

Quantos livros leem em um mês? 
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Tabela 1: livros que vendem mais de 100 milhões de cópias
. 

Don Quixote Miguel de Cervantes Espanhol 1612 500 milhões  

O Alquimista Paulo Coelho Português 1988 150 milhões 

O Hobbit J. R. R. Tolkien Inglês 1937 140 milhões 

O Pequeno Príncipe Antoine de Saint-Exupéry Francês 1943 140 milhões 

Harry Potter e a Pedra Filosofal J. K. Rowling Inglês 1997 107 milhões 



 

 
 

 

O Caso dos Dez Negrinhos Agatha Christie Inglês 1939 100 milhões 

 

Tabela 2: livros que vendem entre 50 milhões e 100 milhões de cópias 

O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa C. S. Lewis Inglês 1950 85 milhões 

O Código Da Vinci Dan Brown Inglês 2003 80 milhões 

Harry Potter e o Enigma do Príncipe J. K. Rowling Inglês 2005 65 milhões 

O Apanhador no Campo de Centeio  J. D. Salinger Inglês 1951 65 milhões 

Harry Potter e a Câmara Secreta J. K. Rowling Inglês 1998 60 milhões 

Harry Potter e as relíquias da morte J. K. Rowling Inglês 2007 50milhões 

 

CONCLUSÃO 

 

Por fim concluímos que a leitura também é prazerosa especialmente quando 

escolhemos bons livros para ler, o prazer da leitura está no fato de que muitos livros nos leva 

a viver a história ou local sobre o qual o livro foi escrito. Não é simplesmente uma leitura, 

mas é um convite a uma viagem junto com o autor. Naturalmente que bons autores fazer isso 

e levam de fato seus leitores a viver aquilo ou pelo menos parte daquilo que ele mesmo viveu. 

E mostramos que a matemática pode sim estar presente em todos os temas inclusive no livro, 

com isto nos deixa a vontade de instigar e conhecer cada vez mais essa abordagem e fusão de 

leitura com a disciplina de matemática. 
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RESUMO: Com o objetivo de conhecer os tributos cobrados no Brasil e a maneira como são calculados, 

desenvolvemos no 7º ano este projeto sobre a matemática nos impostos. Pesquisamos sobre a aplicação de cada 

imposto, sua legislação e suas alíquotas a fim de buscar de forma precisa como ocorrem esses descontos. Através 

da pesquisa realizada, usamos um cidadão como base de estudo, analisando sua renda, seus bens e seus gastos 

com a finalidade de calcular quanto se paga de imposto, e fazer projeções referentes a essa arrecadação. Os 

resultados obtidos foram expressos em tabelas e gráficos. Após a análise dos resultados exploramos a 

importância da conscientização de cada cidadão acerca da forma que vem sendo aplicado o dinheiro público 

arrecadado com impostos. 

 

Palavras-chave: Impostos. Porcentagem. Estatística. Conscientização. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto sobre impostos e a matemática foi desenvolvido no 7º ano do Centro 

Educacional Willy Schleumer, no primeiro semestre de 2017, com o objetivo de conhecer e 

saber de que forma são calculados alguns impostos cobrados no Brasil, fazendo um 

levantamento dos impostos que pagamos. 

Foram levantados dados referentes a valores de tributos arrecadados no Brasil, o 

trabalho exigiu muita pesquisa para conhecer os impostos cobrados, suas alíquotas, e suas 

finalidades. 

Alguns temas matemáticos aplicados ao longo do projeto foram: porcentagem, regra 

de três, equações e estatística (coleta de dados, tabulação e gráficos) utilizados para fazer uma 

análise dos dados. 

Pretendemos através dos dados pesquisados, conscientizar sobre a importância de cada 

cidadão conhecer os impostos que paga e cobrar do governo que o dinheiro recolhido seja 

aplicado para a melhoria da qualidade de vida na sociedade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

  O projeto surgiu do interesse em conhecer dados sobre o que cada indivíduo paga de 

impostos no Brasil. Na sala iniciamos com um diálogo sobre o que significava imposto para 

cada estudante. A partir desse levantamento um vídeo explicativo sobre tributos foi assistido. 

Foram elencados impostos federais, estaduais e municipais, e, foi realizada uma 

pesquisa na sala de informática a fim de conhecer o que significa cada imposto, como ele é 

calculado e de que forma é aplicado o dinheiro arrecadado. 
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A partir da pesquisa, iniciamos um estudo utilizando como base a vida de um cidadão 

Riosulense. Partimos do valor que ele recebe de salário, e posteriormente uma coleta dos seus 

gastos mensais, com a finalidade de montar um levantamento dos tributos que ele contribui 

mensalmente. 

Em relação aos gastos desse indivíduo foram analisados os valores da conta de energia 

elétrica, água e telefone. Foi analisado também o gasto com alimentos, produtos de higiene e 

limpeza, vestuário e combustível. 

Analisamos também o imposto que é cobrado sobre imóveis e sua legislação 

municipal, a fim de conhecer as alíquotas aplicadas no município de Rio do Sul. Pesquisamos 

também sobre o imposto cobrado na propriedade de veículos automotores e sua legislação, 

que é estadual, visando conhecer as alíquotas aplicadas. 

 Realizamos uma pesquisa com dados do impostômetro para conhecer o que foi 

arrecadado de impostos no Brasil no período de 01/01/2016 até 31/12/2016, e também a 

arrecadação do estado de Santa Catarina nesse mesmo período. 

Após coletar essas informações buscamos mostrar através de projeções, tabelas, 

gráficos e porcentagens a quantidade de impostos que em média um cidadão paga. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Levando em consideração a vida de um cidadão Riosulense iniciamos esse projeto 

coletando os dados referentes à sua remuneração mensal. 

Os tributos são cobrados através de alíquotas expressas em percentuais, sendo 

necessário em cada tributo calcular as porcentagens referentes a eles. 

A porcentagem está muito presente no nosso cotidiano, sendo útil para interpretar 

inúmeras situações, sendo que: 

A expressão por cento faz parte do nosso dia a dia, como podemos comprovar ao ler 

jornais, revistas ou ver televisão. Nas compras em lojas e supermercados, nas 

aplicações e empréstimos  em bancos, enfim, tudo que se relaciona à economia e às 

finanças também envolve a expressão por cento. Também usamos comumente essa 

expressão para fazer comparações, em gráficos e tabelas. A expressão por cento vem 

do latim per centum e quer dizer “por um cento”. Pode ser representada pelo 

símbolo %.(CASTRUCCI e JUNIOR, 2009, p.155). 

 

Analisamos primeiramente a folha de pagamento de um cidadão Riosulense e 

observamos o desconto do IRRF (Imposto de renda retido na fonte), que é cobrado pelo 

governo federal e incidem sobre salários, rendas e aplicações, e a finalidade é aplicar essa 

arrecadação em programas sociais, de saúde e educação, além de construção e recuperação de 

estradas, habitações populares, entre outros. Nesse caso especifico o valor da remuneração do 

cidadão observado é de R$4369,93 e nosso objetivo era conhecer como é calculado o 

desconto do IRRF. Consultamos na tabela fixa do IRRF (atualizada anualmente) a alíquota 

que deveria ser aplicada para o salário em questão, efetuamos os cálculos chegando ao valor 

descontado que é R$203,86. 

Calculamos também o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), 

cobrada pelo estado, e segundo a legislação de estado de Santa Catarina é de 2% sobre o valor 



 

 
 

 

do veículo na tabela FIPE (Fundação instituto de pesquisas econômicas). O veiculo do 

cidadão analisado é um Astra advantage 2.0 ano modelo 2011, avaliado em R$ 27435,00  

segundo a tabela FIPE. Aplicamos então a porcentagem de 2% sobre o valor do carro, 

chegando  ao valor a ser cobrado de  IPVA que será de R$548,70. 

 Após essa análise pesquisamos sobre o imposto predial e territorial urbano (IPTU), 

cobrado pelos municípios. De acordo com a legislação municipal vigente em Rio do Sul, a 

cobrança é de 0,18% sobre o valor territorial e 0,41% sobre o valor predial. Levando em 

consideração que a casa do cidadão analisado é avaliada em R$175000,00 (Sendo: 

R$90000,00 o valor territorial e R$85000,00 o valor predial) calculamos o valor do IPTU que 

será R$510,50. 

Calculamos também os tributos cobrados nas contas de energia, água e telefone. No 

caso da conta de energia temos três tributos: o ICMS (imposto sobre circulação de 

mercadorias e prestação de serviços), que é um imposto cobrado pelo estado, e é diferenciado 

em cada estado. Outro tributo cobrado é o PIS/PASEP (Programas de Integração Social e de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público), esse tributo tem como finalidade o 

financiamento do programa do Seguro-Desemprego e o abono aos empregados que recebem 

até dois salários mínimos. E também o COFINS (Contribuição Social para Financiamento da 

Seguridade Social) que tem por objetivo a financiar as despesas das áreas de Saúde, 

Previdência e assistência social. Na conta de água incidem dois tributos: COFINS e PIS. Já na 

conta de telefone o que incide é o ICMS. 

Analisamos as contas de água, energia e telefone do cidadão Riosulense pesquisado e 

tabulamos os dados com os valores de impostos cobrados em cada fatura. Depois disso, 

calculamos qual o valor pagaríamos se não houvesse os impostos nas faturas. Podemos 

analisar essas informações detalhadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 1- Levantamento sobre os tributos cobrados na conta de energia elétrica, água e telefone 

Conta Valor total 

da conta 

Percentual total de 

impostos cobrados na 

fatura 

Valor em R$ 

De impostos 

 

Valor em 

R$ 

Sem 

impostos 

Conta de 

energia 

49,44 13,93% 6,89 42,55 

Conta de 

água 

47,06 9,26% 4,36 42,70 

Conta de 

Telefone 

107,70 19,63% 21,15 86,55 

Fonte: Os autores (2017) 

 

Uma tabela com gastos gerais foi montada: lista de compras, gastos com vestuário e 

combustível e a partir de uma planilha com a carga tributária disponibilizada pelo IBPT 

(Instituto Brasileiro de planejamento e tributação) calculamos a quantidade de imposto 

presente em cada produto, e qual seria o valor das compras, desse individuo sem a tributação. 



 

 
 

 

Abordamos também incidência do ISS (Imposto Sobre Serviços) cobrado pelos municípios, e 

utilizamos como exemplo, o ISS cobrado no conserto de um computador. 

Finalizando a pesquisa mostramos através de um gráfico de barras o valor de alguns 

impostos que o Brasil arrecadou no período de 01/01/2016 até 31/12/2016. E também 

demonstramos através de um gráfico de setores a porcentagem de arrecadação de Santa 

Catarina em relação ao Brasil no ano de 2016, que equivale a 3,70% .   

Após esse trabalho de pesquisa buscamos tabelar, demonstrar através de cálculos e 

representar através de gráficos a quantidade de impostos que um cidadão paga mensalmente. 

Usando como base os gastos desse cidadão durante um mês, após realizar os cálculos, 

percebemos que ele pagou em tributos R$314,12 que corresponde a 27,79% do valor que ele 

recebe em um mês. 

Pagamos muitos impostos e muitas vezes sem se dar conta, devemos, portanto 

fiscalizar e cobrar do governo a aplicação correta da arrecadação de dinheiro público.   

  

CONCLUSÕES 

 

Com nosso trabalho conseguimos observar a cobrança tributária existente no Brasil. 

Foi possível analisar que pagamos muitos impostos, desde contas fixas (como água, 

luz, telefone), bem como em alimentos, vestuário, combustível, e propriedades (como casa e 

veículos). 

Fizemos uma análise desses dados para observar o valor pago em impostos para assim 

nos conscientizarmos acerca da importância de fiscalizar como nossos governantes estão 

investindo esses tributos arrecadados. 

Aliamos a matemática a pesquisa, a coleta de dados e sua interpretação no âmbito 

social. 

Conseguimos atingir nosso objetivo de conhecer as tributações aplicadas, calculá-las e  

trabalhar a conscientização acerca da forma que o  dinheiro público vem sendo aplicado. 
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RESUMO: Este presente projeto foi desenvolvido com o tema a cesta básica. Tem como objetivo analisar e 

calcular questões financeiras e sociais relacionadas com a cesta básica fornecida pelos municípios de Presidente 

Getúlio e Ibirama. Para isso encaminhou-se até a Assistência Social desses municípios para levantamento de 

dados necessário para essa análise, com esses dados em mãos foi feito uma pesquisa em dois supermercados dos 

produtos presentes na cesta básica, depois se verificou o preço médio dela, a porcentagem de impostos de alguns 

produtos presentes na cesta básica. Também se analisou os o percentual de habitantes que recebem a cesta nessas 

duas cidades e os critérios de recebimento, relacionando com o valor da cesta básica com o salário mínimo. 

Observou-se a cesta básica como um elemento riquíssimo para o desenvolvimento de diversos conceitos 

matemáticos. 

 

Palavras-chave: Porcentagem. Média. Salário Mínimo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho foi desenvolvido com a turma de nono ano da Escola de Educação 

Básica Papa João XXIII localizada no distrito Mirador na cidade de Presidente Getúlio. E 

justifica-se pela análise matemática da cesta básica algo, pertinente a toda a sociedade, pois 

atualmente com menor poder aquisitivo dispõe desse recurso social para suprir algumas de 

suas necessidades de alimentação. 

 Esse projeto tem como objetivo analisar e calcular questões financeiras e sociais 

relacionadas com a cesta básica fornecida pelos municípios de Presidente Getúlio e Ibirama. 

Para isso elencou se os seguintes objetivos específicos: Consultar a assistência social desses 

municípios para a coleta de alguns dados (produtos que compõe a cesta básica fornecida, 

critérios de recebimento, quantidade de habitantes dos municípios e quantos que recebem a 

cesta, critérios de recebimento), pesquisar em dois mercados diversos os preços dos produtos 

que compõe a cesta básica, calcular o preço médio entre esses mercados, calcular os impostos 

desses três produtos, calcular a porcentagem de habitantes que recebem a cesta nos dois 

municípios, relacionar o custo médio da cesta básica com o salário mínimo e horas 

trabalhadas mensalmente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Em um primeiro momento alguns alunos munidos de caneta, papel e as perguntas 

previamente elaboradas, se dirigem a assistência social dos municípios envolvidos nessa 

pesquisa para a coleta de dados necessários. 
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 Após esses dados coletados e anotados, com uma lista dos produtos que compõe a 

cesta básica de Presidente Getúlio faz-se uma pesquisa em dois supermercados para obtenção 

dos preços de venda desses produtos, com isso elabora-se um tabela, para melhor 

interpretação dos valores envolvidos. Com o cupom fiscal de três dos produtos que estão na 

cesta básica pretende-se calcular os impostos que incidem nesses produtos, através da regra de 

três, como esclarece Lima (2006, p. 4): 

Um tipo de processo matemático, ao mesmo tempo útil e milenar, é a chamada regra 

de três. Na regra de três tem-se uma proporcionalidade x → y, considerando os 

valores específicos x’ → y’, x” → y” da mesma, supõe-se que são conhecidos três 

dos números x’, y’ x”, y” e pede-se o quarto desses números. 

 

 Com os dados coletados na primeira pesquisa na assistência social, calcula-se a 

porcentagem de habitantes que recebem cesta básica nos municípios de Ibirama e Presidente 

Getúlio. E por fim relaciona-se o preço médio das cestas pesquisadas com o salário mínimo 

prevendo a porcentagem que essa incide os proventos de um trabalhador assalariado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os estudantes ao dirigem-se à assistência social do município de Presidente Getúlio 

obtiveram os seguintes dados: 

1. Quais os produtos que compõe a cesta básica fornecida por esse município? 

 Farinha de trigo 5kg, arroz 5Kg, açúcar Refinado 5kg, feijão Preto 1kg, óleo de soja 

900ml, bolacha Maria/ Maisena 400g, sal Refinado 1kg, doce de Frutas 400g, macarrão 500g, 

margarina 500g, fubá 1kg, café 500g, fermento de Pão 100g, farinha de Mandioca 1kg, 

farinha de Milho 500g. 

 

2. Quais os critérios de recebimento da cesta básica para a população? 

 Para poder receber a cesta básica somam-se os proventos de toda a família e divide-se 

pelo número de pessoas que ela compõe, se esse valor ficar abaixo de ½ do salário mínimo, 

que corresponde a R$ 468,00, a assistência social concede o direito de recebimento da cesta 

básica por 3 meses. 

1. Quantos habitantes há nesse município? 

 Em Presidente Getúlio há 16210 habitantes. 

2. Quantos desses habitantes recebem a cesta básica? 

 No último mês de maio o número de cesta básico distribuído foi de 132 cestas. 

3. Há algum programa de suporte para essas famílias? 

 As famílias que recebem a cesta básica são assistidas pela assistência social desse 

município, e são oferecidos cursos para os adolescentes e mulheres dessas famílias para 

adentrarem no mercado de trabalho. 

 Os estudantes que se dirigiram à assistência social do município de Ibirama obtiveram 

os seguintes dados: 

3. Quais os produtos que compõe a cesta básica fornecida por esse município? 

 



 

 
 

 

 Farinha de mandioca 1kg, óleo de soja 500ml, café 500g, sardinha 136g, margarina 

500g, macarrão 1kg, farinha de milho 1kg, sal 1kg, doce de frutas 400g, leite 400g, arroz 5kg, 

biscoito 400g, feijão preto 1kg, biscoito salgado 400g, molho de tomate 340g 

 

4. Quais os critérios de recebimento da cesta básica para a população? 

 Os critérios de recebimento baseiam-se no que se refere à renda per capita familiar de 

até ¼ do salário mínimo vigente, que corresponde em R$ 234,25, concedida em um período 

de seis meses, ressalvo algumas famílias que recebem por períodos mais longos, conforme 

sua necessidade. 

1. Quantos habitantes há nesse município? 

 Existe nesse município uma população de 18097 habitantes. 

2. Quantos desses habitantes recebem a cesta básica? 

 Recebe cesta básica um total de 73 famílias. Há algum programa de suporte para essas 

famílias? Atualmente as famílias que recebem cesta básica, e que são assistidos no CRAS – 

Centro de Referência de Assistência Social participam de oficina mensal para que continue 

recebendo. 

 Por com seguinte com a lista de produtos da cidade de Presidente Getúlio dirigiu a 

dois mercados locais para o levantamento dos preços de venda desses produtos, com esses 

dados elaborou-se a seguinte tabela: 

Tabela 1: Preços Pesquisados 

PRODUTO MERCADO 1 MERCADO 2 

Farinha de trigo 5kg R$ 7,49 R$ 8,89 

Arroz 5kg R$ 10,65 R$ 8,49 

Açúcar 5kg R$ 10,99 R$ 11,89 

Feijão 1kg R$ 3,98 R$ 4,99 

Óleo de soja 900ml R$ 2,79 R$ 2,79 

Bolacha Maria 400g R$ 2,98 R$ 8,49 

Sal 1kg R$ 1,19 R$ 0,98 

Doce de Frutas 400g R$ 4,69 R$ 3,19 

Macarrão 500g R$ 1,79 R$ 4,20 

Fubá 1kg R$ 1,79 R$ 2,29 

Café 500g R$8,99 R$ 8,59 

Fermento de pão 100g R$ 3,99 R$ 5,39 

Farinha de mandioca 1kg R$ 4,58 R$ 4,99 

Farinha de milho 500g R$ 2,18 R$ 2,85 

Margarina 500g R$ 5,79 R$ 1,79 

Total R$ 73,87 R$ 79,81 

Fonte: As autoras. 



 

 
 

 

Média de preço entre os dois valores: 

73,87 + 79,81 = 153, 68 : 2 = R$ 76, 84 

 

 

 

1. Porcentagem de habitantes que recebem a cesta básica na cidade de Ibirama: 

Habitantes: 18097 - Famílias: 73 

73 X 3 = 219 pessoas (sendo o 3 número médio de pessoas por família) 

18097 – 100% 

219 – x% 

18097 . x = 219 . 100 

18097x = 21900 

X = 21900/ 18097 

X = 1,21% da população que recebem a cesta básica 

 

1. Porcentagem de habitantes que recebem a cesta básica na cidade de Presidente Getúlio: 

Habitantes: 16210 - Famílias: 132 

132 X 3 = 396 pessoas (sendo o 3 número médio de pessoas por família) 

16210 – 100% 

396 – x% 

16210 . x = 396 . 100 

16210x = 39600 

X = 39600/16210 

X = 2,44% da população que recebem a cesta básica 

1. Calcular a porcentagem de impostos que incidem em alguns produtos: 

Açúcar: preço – R$ 9,98/ Tributo – R$ 1,62 

9,98 – 100% 

1,62 – x% 

9,98 . x = 1,62 . 100 -> 9,98x = 162 

X = 162/9,98  -> X = 16,23% 

Trigo:  preço – R$ 7,65/ Tributo – R$ 0,86 

7,65 – 100% 

0,86 – x% 

7,65 . x = 0,86 . 100 -> 7,65x = 86 

X = 86/7,65 -> X = 11,24% 

Arroz:  preço – R$ 10,89/ Tributo – R$ 1, 76 

10,89 – 100% 

1,76 – x% 

10,89 . x = 1,76 . 100 ->10,89x =176 

X = 176/10,89 -> X = 16,16% 

4. Relação do preço médio da cesta básica com o salário mínimo de R$ 937,00 vigente desde 

janeiro de 2017, e horas trabalhadas: 



 

 
 

 

937 – 100% 

76,84 – x% 

 

937 . x = 76,84 . 100 -> 937x = 7684 

X = 7684/937 

X = 8,2% 

Se um indivíduo assalariado trabalha 44 semanais com quatro semanas ele trabalhará 

176 horas mensais, recebendo por essas horas o salário de R$937. O que equivale a R$ 5,32 

reais a hora trabalhada. Então para saber quantas horas é preciso trabalhar para comprar uma 

cesta básica, precisa-se pegar o 76,84 e dividir por 5,32. Obtendo então o montante de 

aproximadamente 15 horas trabalhadas. E ao considerar o f(x) como valor e o x como horas 

trabalhadas obtém-se uma função linear descrita por: f(x) = 5,32x. A função linear é definida 

por Dante (2009, p. 94) como: um função com a lei de formação do tipo y= ax,  com a real e 

diferente de zero. 

HORAS VALOR 

 50 266,00 

100 532,00 

150 798,00 

76 937,00 

 
Fonte: Os Autores 

CONSIDERAÇÕES 

 

 É possível concluir que o tema cesta básica pode contribuir muito para o 

conhecimento matemático no que se diz na questão de proporção, funções e razões. E também 

social proporcionando saberes quanto aos critérios de recebimento e assistência dessas 

famílias necessitadas. Os objetivos elencados foram alcançados, percebendo que o município 

de Presidente Getúlio fornece mais cestas básicas do que o de Ibirama, que ambas as cidades 

auxiliam os recebedores das cestas com programas diferenciados. 
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RESUMO: Trabalho desenvolvido pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Séries Finais, de forma 

extraclasse, depois da ameaça de cheias ocorrida em final de maio e início de junho de 2017, que trouxe 

inúmeros transtornos para a cidade, assim como historicamente acontece em nossa região, mesmo depois da 

construção da Barragem Oeste. Apesar das obras de sobre elevação, a cidade ainda se angustia cada vez que um 

período chuvoso se inicia. Foram analisados os dados das cheias em Taió desde sua colonização e especialmente 

as últimas três enchentes. A partir dos dados foram elaborados gráficos comparativos. Foi realizado um 

mapeamento das cotas de inundação da cidade. Foi pesquisado e estudado também as manobras da Barragem 

Oeste pelas Defesas Civil Estadual e Municipal e seus efeitos sobre a enchente; estabeleceu-se na função de 

vazão da Barragem e a função de armazenamento a montante. 

 

Palavras-chaves: Enchentes. Gráficos. Cotas. Barragem.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Taió historicamente sofre com as cheias desde o período da colonização 

até os dias atuais. Recentemente, entre o final do mês de maio e início do mês de junho de 

2017, novamente toda a sociedade taioense esteve sob ameaça de inundação, fato este que não 

se confirmou, mas trouxe grandes transtornos para a rotina dos cidadãos. Esta ameaça de 

enchente impulsionou o desenvolvimento deste trabalho que teve como principal objetivo 

compreender as ações desempenhadas pela Defesa Civil municipal e estadual no sentido de 

minimizar os efeitos causados por este fenômeno natural 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a concretude do trabalho inicialmente foi realizada uma pesquisa nas páginas da 

Defesa Civil de Taió e das cidades vizinhas para aferir as medições dos níveis referentes as 

últimas cheias. Com os dados construiu-se gráficos das 3 últimas enchentes no município 

retratando os níveis da Barragem Oeste nos períodos analisados à montante e à jusante. 

Através de uma pesquisa bibliográfica ao livro Das Clareiras da Barra do Tayó, do 

professor historiador Fiorelo Zanella, organizou-se uma tabela das enchentes ocorridas ao 

longo da história do município, a partir de sua colonização até os dias atuais. Isto permitiu a 

construção de um gráfico de frequências. 

Foi realizada uma pesquisa ao site da ACIAT, para obtenção das cotas de inundação 

do centro já cadastradas pelo núcleo de jovens empreendedores, e a partir destes dados foi 

feito um mapeamento das cotas utilizando o mapa da cidade e legenda por cores. 
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Para obter mais informações sobre a defesa civil foi realizada uma entrevista com o 

Senhor Jaci de Liz, coordenador municipal da Defesa Civil do município de Taió. Através da 

visitação a Barragem Oeste pode-se observar em registros fotográficos o funcionamento da 

barragem, bem como sua estrutura após a sobre-elevação, para construção de uma maquete. 

Pesquisou-se também em sites de notícias reportagens relacionadas a cheias e a barragem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O problema das cheias sempre afetaram a região de Taió e todas as cidades na jusante 

dos afluentes formadores da bacia do Rio Itajaí.  Para analisar as cheias em Taió foi realizado 

um levantamento oral e bibliográfico e foram tabeladas todas as enchentes registradas no 

município de acordo com o mês. Este levantamento resultou em um gráfico de barras que 

relaciona a quantidade de enchentes ocorridas nos meses. 

  

Gráfico 1-Enchentes por meses de 1911 à 2017. 

 
Fonte: Os autores (2017). 

  

Em 1948 foram iniciados estudos para construção de três barragens na bacia do Itajaí 

em seus principais rios formadores: No rio Itajaí do Norte em Ibirama (hoje José Boiteux), no 

rio Itajaí do Sul em Ituporanga, e no rio Itajaí do Oeste em Taió, porém somente em 1961, 

após a região ser castigada com dois meses de contínuas inundações, o governo federal 

decidiu iniciar o planejamento para a construção das barragens. Segundo o professor 

historiador Fiorello Zanella: “No mês de setembro, ocorreram três pequenas cheias, sendo que 

a maior ocorreu entre 12 e 16 de setembro. O mês de outubro também foi de intensas 

chuvas...” 

As obras de construção iniciaram-se em 1963, sendo que nas redondezas foram 

construídos dois acampamentos: o Central- onde ficavam o escritório e o setor administrativo, 

ferraria, abastecimento e mecânica, e a Vila Jacaré onde moravam os operários. A Barragem 

Oeste foi construída em concreto com: 7 comportas, altura máxima de 25m, 422m no 

coroamento, 21m de altura e 98m de comprimento no vertedouro. Concluída em 1973. 

Com a construção da Barragem a frequência de cheias que inundavam a cidade 

diminuiu embora a maior enchente da história tenha ocorrido em 1983, encobrindo a maior 



 

 
 

 

parte das construções do centro de Taió. Em 2011 ocorreu novamente uma grande enchente 

que trouxe inúmeros prejuízos a toda a população. No dia 09 de setembro de 2011 a Barragem 

Oeste apresentava o nível de 22,65m em sua montante e 11,90m na jusante, com registro de 

um acumulado de 169,40mm de chuva entre os dias 08 e 09. As águas subiram rapidamente 

extrapolando todas as cotas previstas, e muitas pessoas não conseguiram retirar os bens de 

suas casas ou comércios, perdendo praticamente tudo que possuíam. 

  

Figura 1-Barragem Transbordando. 

 

  

Na EEB Luiz Bertoli a maioria dos mobiliários, documentos e materiais foram 

erguidas em mesas, mas com a invasão das águas tombaram e ficaram completamente 

submersos. Foram perdidos a maioria dos equipamentos eletrônicos, mobiliário e a 

documentação teve que ser secada usando-se secadora de aviários. 

Após a enchente de 2011, o Governo do Estado anunciou o Projeto de Medidas de 

Desastres na Bacia do Rio Itajaí, que objetivava para Taió: o aumento da capacidade de 

armazenamento do reservatório da Barragem, a implantação de mecanismos de controle de 

vazão e descarga e aumento da vazão do rio. Com edital lançado em maio 2013, as obras 

iniciaram em outubro com previsão de conclusão para 2015. Os principais itens da obra 

incluiam: Alteamento da soleira do vertedouro em 2,00m. Estrutura de dissipação prevista 

para o vertedouro tipo soleira côncava. Alteamento da crista da barragem de concreto em 

2,40m. Fechamento das ombreiras com barragem de terra com crista de proteção. Melhoria da 

Capacidade de Descarga através do Canal Extravasor com uma vazão de até 180,00m³/s. 

Aumento da Capacidade de Armazenamento do Reservatório de 83 para 99,3 milhões de m³. 

Investimento orçado em R$ 32.734.200,00. 

Em 2015 o período chuvoso iniciou-se em setembro com chuvas não muito 

acentuadas, porém contínuas. Associado a isto a Barragem Oeste encontrava-se em obras para 

a sobre elevação, com canal extravasor ainda não operante.  De 10 a 22 de outubro choveu um 

acumulado de aproximadamente 300mm, principalmente na região á montante, sendo 

inevitável a inundação da cidade. 

Esta enchente não trouxe tantos prejuízos materiais, porém os transtornos foram 

imensos, a exemplo, o cancelamento do ENEM. Na EEB Luiz Bertoli as águas chegaram ao 

nível de 70 cm em algumas salas, mas nada foi perdido devido as ações de precaução 

tomadas. 



 

 
 

 

Recentemente em 2017, no final de maio e início de junho as previsões meteorológicas 

indicavam mais uma cheia para toda a região do Alto Vale do Itajaí, com maior concentração 

na bacia oeste. Diante disto as Defesas Civil Estadual e Municipal mobilizaram a população 

no sentido de organizar medidas de prevenção, estabelecendo a cota de inundação em 8,50m e 

depois ampliando para 9,50m. Havia uma previsão de precipitação de 100mm em média, 

podendo ocorrer precipitações pontuais de até 300mm e os modelos indicavam possibilidade 

de enchente maior que 2011. Para Taió, felizmente a chuva prevista para os dias 05 e 06 de 

junho deslocaram-se para a região Sul, na bacia da Barragem de Ituporanga. Este fato tornou a 

situação crítica em Rio do Sul. Em Taió os efeitos foram apenas no nível de transtornos como 

a suspensão das aulas. 

O principal fato que gerou angústia e agitação a população nesta última enchente 

foram os boatos divulgados através das redes sociais quando da abertura do canal extravasor, 

pela defesa civil estadual. Estes foram esclarecidos e a ação justificada como necessária para 

o escoamento mais efetivo da barragem diante das previsões. 

  

Figura 2-Canal extravasor da Barragem Oeste. 

Para dimensionar a capacidade de vazão da Barragem estabeleceu-se de acordo com as 

informações da Defesa Civivil, uma função para o esvaziamento da Barragem. Observou-se 

que tratam-se de duas  funções lineares. A primeira(ft) determina a vazão das comportas e a 

segunda(gt) determina a vazão do canal extravasor. Sendo dadas por:

 
 

Canal extravasor: Capacidade total de 180m³/s 

                            Altura Total: 6 metros 

Cada metro corresponde a uma vazão de 30m³/s = 180m³/min = 108000m³/h 

Temos então que ft=m.108000.t 

Onde: m= metros de abertura do extravasor e t= tempo em horas 

OBS: Esta função é aplicável no intervalo do nível de armazenamento no reservatório 

de 11,40m a 23m. 

Comportas:  Capacidade total de 163m³/s          7  comportas 

Cada comporta tem uma vazão de 83828,57m³/h 

Temos então que gt=n.83828,57.t 

Onde: n= número de comportas abertas e t = tempo em horas. 

  



 

 
 

 

Figura 3-Canal extravasor em operação. 

 
Fonte: Defesa Civil de Taió (2017). 

CONCLUSÕES 
  

           Nossa região é historicamente afetada por este fenômeno natural e por sua topografia e 

clima certamente continuará tendo fortes períodos de chuvas concentradas. Mas pudemos ver 

que grandes precipitações podem ou não se transformar em cheias que tragam prejuízos, ou 

no mínimo estes prejuízos podem ser amenizados com informação e organização. Neste 

sentido é importante que cada cidadão conheça a cota de inundação de sua residência ou  

estabelecimento. Para tanto sugere-se a criação de um parâmetro oficial de cotas na Defesa 

Civil, que seja acessível a todos. O trabalho da Defesa Civil é importantíssimo que divulga 

através de seu site oficial e da imprensa local os dados e informações que são necessárias à 

população. Sugere-se que a Defesa Civil tenha um sistema de organização das informações 

importantes, como cotas, precipitações ocorridas, para que quando haja uma nova ameaça 

possa-se criar um modelo específico para nossa cidade, e tomar providências baseadas em 

conhecimento formal e não apenas no “achismo dos especialistas de tragédia”. 
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RESUMO: Planejar é ato fundamental para organização de metas e concretização de sonhos. O projeto 

Calculando e Planejando o Futuro foi idealizado para fornecer aos alunos da turma do nono ano da Escola 

Prefeito Augusto Stefanes subsídios para que eles desenvolvam consciência sobre a utilização do dinheiro. Por 

meio de diálogos e questionamentos a turma elaborou listas de itens que desejam adquirir no futuro, focados em 

necessidades da vida adulta. Fizeram também pesquisas para formação de orçamentos e, com apoio da equipe do 

Banco SICOOB foi possível estabelecer valores de poupança para reunir o capital que permita atingir as metas 

estabelecidas anteriormente. Em todas as etapas no decorrer do projeto foram abordados conteúdos referentes 

aos cálculos envolvendo matemática financeira com aplicação de capitais em taxas de juros compostos. Com 

esse trabalho foi possível criar consciência sobre estabelecer uma relação responsável com o dinheiro, evitando o 

endividamento e possibilitando construção de patrimônio. 

 

Palavras-chave: Planejar. Orçamento. Aplicação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o sistema capitalista criou uma sociedade centrada no consumo de itens 

cada vez menos relevantes, porém com forte apelo da mídia relacionando sensações de bem-

estar a capacidade de aquisição de bens e serviços. Esse consumo desenfreado gera em muitos 

casos, gastos que excedam a capacidade de pagamento dos indivíduos, causando o acúmulo 

de dívidas e redução de expectativas sobre o futuro financeiro. Buscando subsídios que 

sustentem reflexão sobre esse padrão foi idealizado o projeto sobre planejamento financeiro 

com a turma do nono ano da Escola de Ensino Fundamental Prefeito Augusto Carlos Stefanes 

de Marombas, Brunópolis. 

Procurou-se estabelecer com a turma reflexões sobre o uso do dinheiro a favor do 

indivíduo para a construção de melhores condições de vida, evitando o endividamento, tão 

comum nos dias de hoje. Os alunos contribuíram relatando dados que aparecem nos 

telejornais alertando que a maioria das famílias brasileiras apresenta dificuldade para 

administrar seus proventos fazendo-os durar por todo mês, subsidiando a importância de 

discutir essa temática. 

Trabalhar a importância de elaborar orçamento conhecendo e controlando os gastos 

com o objetivo de poupar valores para investir em aplicações com boas taxas de rentabilidade 

foram os principais objetivos do projeto. Os temas foram desenvolvidos favorecendo o 

diálogo de opiniões convergindo para a necessidade de gastar com consciência e poupar agora 

para poder abrir maiores possibilidades de gastos no futuro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Foram abordadas discussões sobre os atuais padrões de consumo, indagando os alunos 

sobre os motivos que levam uma pessoa a comprar um item distinguindo um desejo de uma 

necessidade.  Centrando o foco na vida adulta, os alunos foram estimulados a pensar e 

descrever quais seriam as principais aquisições, segundo o ponto de vista deles, necessárias. 

Também foram feitos orçamentos para determinar aproximadamente qual o custo para compra 

dos elementos listados. 

Conhecendo quais as aspirações dos alunos, foi viabilizada palestra com equipe do 

banco SICOOB de Brunópolis para ter contato com mais informações sobre o sistema 

financeiro brasileiro e quais as possibilidades para quem pretende poupar e investir. Na 

palestra foi reforçada a importância de controlar os gastos para evitar dívidas e conseguir 

poupar.  Outro aspecto da palestra foi a realização de simulações para determinar quanto se 

deve poupar mês a mês para alcançar as metas listadas anteriormente pelos alunos. 

As demonstrações de cálculos foram feitas em sala a partir do desenvolvimento da 

matemática financeira com toda turma. Foram explanados juros nas modalidades simples e 

compostos, resolvendo situações problema e aplicando os conceitos explanados na palestra. 

Foi constatado que todas as modalidades de crédito e investimento realizadas pelas 

instituições bancárias seguem a modalidade e juros compostos. A única exceção são as 

operações do crédito fundiário da agricultura familiar que são calculadas na forma de juro 

simples com taxas subsidiadas pelo governo federal. 

Para tornar os cálculos mais rápidos e possibilitar maior interatividade dos cálculos 

com a comunidade foi também utilizado o aplicativo “Calculadora do Cidadão” do Banco 

Central do Brasil, disponível para acesso online e via aplicativo disponível para Android e 

IOS, podendo ser utilizado em ambientes sem conexão com a internet. Com o aplicativo 

instalado em aparelhos celulares foi possível realizar cálculos de valores futuros de 

aplicações, tanto em atividades em sala de aula como em situações de interação com pessoas 

da comunidade nas exposições do trabalho nas etapas escolar, municipal e regional da Feira 

de Matemática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A educação financeira é um tema que deve ser trabalhado no cotidiano das escolas 

para que seja possível formar cidadão com maior consciência sobre a administração de suas 

finanças pessoais. Independente da profissão e nível de instrução, todos na sociedade 

precisarão lidar com dinheiro. Para os alunos do nono ano participante do projeto foi bastante 

significativo discutir questões referentes ao uso do dinheiro. Segundo o Caderno de Educação 

Financeira – Gestão de Recursos Pessoais do Banco Central (2013) o consumidor que realiza 

planejamento de suas finanças poderá até aumentar seu padrão de consumo, sem com isso 

comprometer todo seu orçamento. 

 

“Um consumidor que planeja e é disciplinado é capaz de comprar mais e pagar 

menos e ainda conseguir poupar.” (BANCO CENTRAL DO BRASIL – CADERNO 

DE EUCAÇÃO FINANCEIRA, 2013, P. 38) 

 



 

 
 

 

Na primeira etapa, na qual foi elaborada lista de bens que desejam adquirir, muitos 

alunos elencaram artigos caros, mais voltados a satisfação de desejos do que de uma real 

necessidade. Para esses alunos o confronto com o valor do bem desejado foi espantoso, 

provocando o repensar de suas prioridades. Em outro caso, um grupo de alunos imaginava 

que R$ 80.000,00 seria um valor razoável a ser pago por uma casa em boas condições e com 

localização satisfatória (rua calçada e próxima de área comercial). Com muita surpresa foi 

percebido que o valor pago por casa em área afastada e com rua de terra estava orçado em R$ 

120.00,00. Novamente, houve confronto da expectativa de valores com a realidade de 

mercado, mostrando a turma que a aquisição de bens classificados como básicos, por 

exemplo, a casa própria e carro popular não são adquiridos facilmente, faz-se necessário 

começar desde cedo a planejar a aquisição desses bens. 

O pagamento de juros também foi alvo de discussão, através dos cálculos em sala 

percebeu-se que os juros pagos em operações de financiamento podem corresponder, 

dependendo do prazo, ao dobro do valor do artigo que está sendo financiado. De forma 

unânime constatou-se que utilizar exclusivamente financiamento não é uma forma inteligente 

de desenvolver-se financeiramente, a medida que o valor pago nas prestações do 

financiamento não será convertido em capital. 

 

Figura 01 – Exemplo trabalhado em sala para explorar a desvantagem de optar exclusivamente pelo 

financiamento: 

 

 

Confrontando as opções por meio de cálculos foi possível constatar que na opção de 

adquirir um veículo através de financiamento acarretará um investimento de R$ 55.444,60 

porém o património final dessa operação, devido a desvalorização do automóvel, será de R$ 

24.600,00. Havendo, assim, um prejuízo de R$ 30.844,60. Para realizar o cálculo que estima a 

compra do veículo optando pela modalidade à vista, imagina-se que o investidor aplica 

mensalmente na poupança o mesmo valor que seria pago na prestação do financiamento (R$ 

657,41), após 30 meses o valor do automóvel estaria poupado, possibilitando a compra do 



 

 
 

 

veículo à vista. Nos 30 meses restantes para igualar o período de investimento com o do 

financiamento o investidor continuaria com os depósitos mensais na poupança, acumulando 

no final de 5 anos um patrimônio de R$ 50.724,44 tendo desembolsado o mesmo valor 

daquele que comprou o carro utilizando financiamento. Sem dúvidas é possível concluir que 

optar pelo investimento é maneira preponderantemente melhor, para formação de capital e 

contínuo crescimento do padrão de consumo. 

No dia vinte dois de junho deste ano uma equipe do banco SICOOB de Brunópolis, 

esteve na escola palestrando à turma sobre a importância de utilizar o dinheiro em favor 

próprio, utilizando as opções do banco que possibilitam bom retorno e evitando realizar 

financiamento quando o indivíduo se encontra descapitalizado. Com a palestra foi possível 

conhecer, em nível básico, as nuances do mercado financeiro, conhecendo o rendimento das 

aplicações oferecidas pela cooperativa de crédito. Teve-se a informação de que, dentro dos 

investimentos com renda fixa a melhor opção do SICOOB rende 0,9% ao mês, oferecendo 

boa liquidez. Com base nessa taxa de rendimento, foram feitas simulações para dar aos alunos 

noção de quanto é necessário poupar mensalmente para obter o valor total para compra dos 

itens que foram listados e orçados anteriormente em sala. 

Para agilizar os cálculos e tornar o trabalho mais interativo com a comunidade durante 

as apresentações foi feito uso do aplicativo da Calculadora do Cidadão, disponível para 

sistemas operacionais Android e IOS. O recurso possui cinco funções, que englobam desde o 

cálculo de juros e parcelas de financiamento até o valor futuro de capitais com investimento 

mensal. Utilizando a opção do cálculo do valor futuro de um capital, considerando depósitos 

mensais, foi possível aos alunos demonstrarem ao público as vantagens de aplicar valores 

mensalmente para aquisição de bens no futuro. Outra interface interessante do aplicativo é a 

possibilidade de inserir o valor desejado ao final do período, a taxa de juros praticada na 

aplicação e o tempo (em meses) ao qual o investimento estará sujeito, fornecendo assim o 

cálculo de qual o valor mensal que deve ser aplicado para arrecadar o total desejado. Este 

recurso cedeu ao trabalho maior capacidade de relacionamento com o público em geral, além 

de melhorar a percepção dos alunos para o cálculo de investimento de valores. 

 

CONCLUSÕES 

 

A escola que pretende formar cidadãos conscientes e responsáveis precisa engajar-se 

na discussão de temas como os que foram propostos neste projeto, os resultados são 

perceptíveis no rendimento e participação dos alunos, que desenvolveram todas as atividades 

estabelecendo troca de informações e experiências, abrindo o horizonte para a formulação de 

projetos que sejam possíveis de concretizar, sem esquecer que é possível sonhar alto, desde 

que se esteja disposto a batalhar para realizar. Foi possível perceber que não existe um 

milagre financeiro que permita poupar o mínimo e obter o máximo retorno, é fundamental ter 

conhecimento no mundo dos investimentos para encontrar alternativas lucrativas e utilizar os 

recursos disponíveis nas instituições financeiras com responsabilidade para evitar o 

endividamento. É possível poupar e investir desde cedo, não apenas pela renda a ser gerada 

mas também pela formação da visão que não é a aquisição de artigos da moda que vai 



 

 
 

 

oferecer realização plena e felicidade. Adiar o consumo pode revelar que aquela compra não 

era, de fato, importante adotando um padrão de consumo mais consciente e menos impulsivo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

Banco Central do Brasil. Caderno de Educação Financeira – Gestão de Finanças Pessoais. 

Brasília: BCB,2013. 72 p. 

Disponível também on-line texto integral: www.bcb.gov.br 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

CALCULANDO QUALIDADE DE VIDA
1
 

 

RINCO, Matheus Mota
2
; SOUZA, Monike Lima Nolasco

3
; SOPPA, Danielle Cristine

4
 

 

RESUMO: No início do ano foi lançado o desafio: realizar um projeto interdisciplinar. Iniciamos pela avaliação 

antropométrica, utilizamos essa informação para calcularmos I.M.C. Então decidimos que os alunos 

reconheceram três indicadores de qualidade de vida. Observou-se que durante o aquecimento nas aulas, muitos 

alunos comentavam sobre o batimento cardíaco acelerado, pronto: vamos aprender a aferir o batimento cardíaco 

e acompanhar por três semanas, logo depois conhecer e efetuar o cálculo da F.C. máx.. E o terceiro indicador, 

optamos em utilizar o R.C.Q.. Após esses processos, os alunos construíram gráficos de setores para melhor 

visualização dos resultados pela comunidade escolar. No encerramento, foi proposto a construção de um botton 

circular para disseminar a ideia. Simultaneamente, trabalhou-se os movimentos de simetria. Constatamos no 

final o aumento dos conhecimentos relacionados à saúde, além disso, foi verificado a qualidade de cálculos e 

trabalhos realizados, portanto é possível afirmar que atingimos os objetivos propostos. 

 
Palavras-chave: Educação Física – Matemática – Qualidade de Vida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história acompanhamos as propostas dos PCNs (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), e a interdisciplinaridade. Desta forma elabora-se cada vez mais trabalhos 

pedagógicos para que este objetivo seja alcançado. No início do ano letivo foi lançado o 

desafio: realizar um projeto referente sua área de atuação junto a matemática. Sabemos que 

estas duas disciplinas, educação física e matemática, podem ser grandes aliadas, faltava 

descobrir como. Logo apareceu a resposta ao fazer o cronograma anual dos conteúdos. Um 

dos primeiros é a avaliação antropométrica, o qual deve ser cadastrado no sistema Escola Via 

Net (E.V.N.), já que com esta informação podemos calcular I.M.C (Índice de Massa 

Corporal) será ela a nossa chave de entrada no projeto. Um cálculo isolado parecia pouco. 

Então decidiu-se que os alunos conheceriam três indicadores de qualidade de vida na 

educação física (matéria qual reconhecida junto a área da saúde como incentivador da 

prevenção de doenças), através de cálculos matemáticos. O primeiro já sabíamos que seria o 

I.M.C. Logo observou-se que durante o aquecimento nas aulas, muitos alunos ficavam 

ofegantes e comentavam sobre o batimento cardíaco acelerado, isso poderia ser pelo período 

pós -  férias ou um indicador de limitação do aluno. Pronto: vamos aprender a aferir o 

batimento cardíaco e acompanhar por três semanas, depois conhecer e efetuar o cálculo da 

F.C. máx. (Frequência Cardíaca Máxima), que significa até onde meus batimentos podem 

chegar por minuto sem ocasionar danos à saúde. E entendendo que o I.M.C. pode ser falho 

quando se trata de um atleta optamos em utilizar o R.C.Q. (Relação Cintura/Quadril) que hoje 

é um dos melhores métodos para identificar doenças cardiovasculares e hipertensão arterial. 

Para encerrar o projeto, foi proposta a construção de um botton, e nesse momento foi possível 

aplicar o conteúdo de coroa circular, setor circular, os cálculos de perímetro e a área da 
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circunferência utilizada em sua estrutura. O botton que melhor representou o tema foi 

reproduzido e distribuído à comunidade escolar. Durante o processo do mesmo, realizamos 

atividades relacionadas aos movimentos de simetria (rotação, translação e reflexão). 

Como objetivo principal tínhamos a ideia de demonstrar a interação entre as duas 

matérias, que parecem ser tão distintas e ao mesmo tempo ser tão interligadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Sendo 3 aulas a carga horário semanal da matéria de educação física, reservamos uma 

das aulas semanais para o desenvolvimento do projeto. A primeira etapa do projeto se deu 

entre os meses de fevereiro e março/2017, com a avaliação antropométrica (peso/altura) de 

alunos do sexto ao nono ano, utilizando para isso uma balança e régua métrica. Dados os 

quais são repassadas para a Secretaria da Educação, sendo usados posteriormente para tomada 

de decisões, formulação ou reorientação de políticas públicas. 

 

                              

 

Com estes dados os alunos foram apresentados aos cálculos do I.M.C. (Índice de 

Massa Corporal), tendo que desenvolver o mesmo e localizar seu percentual na tabela da 

O.M.S. (Organização Mundial da Saúde) a qual utilizamos como referência: 

FÓRMULA 

I.M.C = peso/ altura² 



 

 
 

 

 
Nos meses de abril e maio do referente ano passamos para a segunda etapa: aprender a 

aferir os batimentos cardíacos, e relatar a observação da mesma, em repouso e após atividade 

de aquecimento, por um período de três semanas, identificando as variações da frequência 

cardíaca. 

Como parte da avaliação os alunos do sexto ano montaram um estetoscópio caseiro. 

 

 
  

Completando o processo conheceram os valores de referência segundo a O.M.S, e 

efetuaram o cálculo da F.C. máx. (Frequência Cardíaca Máxima), que nos possibilita 

conhecer até onde os batimentos cardíacos podem chegar no indivíduo sem ocasionar danos à 

saúde. 

FÓRMULA 

FCM = 220 - idade 

 



 

 
 

 

 
Fonte OMS 2004 

 

Já no mês de junho passamos para a terceira parte de indicadores de qualidade de vida, 

o R.C.Q. (Relação Cintura/Quadril), seguindo pelo processo de apresentação do indicador, 

através da execução do procedimento de avaliação, após apresentação do cálculo os alunos do 

oitavo e nono ano fizeram o desenvolvimento do mesmo. Finalizando com sétimo ano 

construindo a fita métrica apresentando valores de referência segundo a O.M.S. 

 

 
 

 



 

 
 

 

Tendo em vista que o projeto poderia se estender para verificar a qualidade dos 

conhecimentos matemáticos que priorizassem o conteúdo curricular do nono ano, foi proposto 

então a construção de um botton (contemplando: coroa circular, setor circular, cálculos de 

perímetros, e área de circunferência) que representasse a melhor campanha do projeto, os 

mesmos passaram por uma votação do corpo docente e avaliação dos cálculos por professor 

qualificado, juntamente com atividades relacionados a simetria. O que melhor representou foi 

reproduzido (adesivo) e distribuído à comunidade escolar. 

 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o processo os dados foram obtidos através de anotações dos alunos e ao final 

de cada etapa compilados, para a construção dos gráficos de setores. 

 

Gráfico 1 – Indicadores referentes a nove turmas (sexto ao nono ano). 

 



 

 
 

 

Gráfico 2 – Indicadores referentes a oito turmas (sétimo ao nono ano). 

 
Gráfico 3 – Indicadores referentes a cinco turmas (oitavo e nono ano). 

 
Esses dados nos chamaram atenção, procuramos ampliar os conhecimentos e 

orientamos que buscassem profissionais especializados na área, para que pudessem usufruir 

de numa melhor qualidade de vida, aqueles que se apresentaram fora dos padrões de 

normalidade segundo as tabelas de referências utilizadas pela O.M.S. 

 

CONCLUSÕES 

 

Percebe - se uma grande diferença nos gráficos, indicando que o I.M.C e a F.C 

apresentam-se fora dos padrões desejados, uma das respostas para esta situação encontra-se 

atualmente no estilo de vida das crianças e adolescentes marcados pelo sedentarismo e 

alimentação calórica. Já o gráfico referente ao R.C.Q. que foi realizado a alunos na faixa 

etária de 13 à 14 possui uma faixa aceitável dentro dos padrões de normalidade 

provavelmente por estarem entrando no período chamado de “estirão puberal” onde a grande 

aceleração na velocidade de crescimento em altura (estatura), diminuindo a velocidade de 

ganho de gordura. Esses comportamentos diários são decorrentes dos confortos da vida 

moderna, afetando o nível de atividade física habitual. Na finalização constatamos o aumento 

dos conhecimentos relacionados a saúde, além disso, foi verificado a qualidade de cálculos e 

trabalhos realizados, portanto é possível afirmar que atingimos os objetivos propostos. 
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RESUMO: Neste trabalho objetiva-se verificar quais aspectos precisam ser melhorados para termos uma melhor 

qualidade de vida. Para isto calculou-se através de fórmulas a quantidade de gordura corporal dos alunos do 6º 

ao 9º ano da E. E. F. Dr. Waldomiro Colautti. Aplicou-se também o Pentáculo do Bem-Estar. Os dados foram 

organizados em tabelas e gráficos. Com estes verificamos que: I) 46% estão acima do limite de gordura corporal 

desejado; II)  10% sempre evitam alimentos gordurosos e doces; III) 20% praticam atividade física ao menos 30 

minutos, 5 ou mais dias na semana; IV) 0% costuma aferir sempre sua pressão arterial e glicemia; V) 24% inclui 

no seu lazer reuniões com amigos, atividades esportivas em grupo; VI) 20% mantém uma discussão se alterar-se, 

mesmo quando contrariado. Essa atividade proporcionou um melhor entendimento da realidade da nossa escola, 

em vários aspectos, visando sempre a busca por hábitos de vida mais saudáveis. 

 

Palavras-chave: Qualidade De Vida. Gordura Corporal. Pentáculo do Bem-Estar. Mudanças Comportamentais. 

Hábitos Saudáveis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito de qualidade de vida é muito amplo, envolve não só a saúde física, como o 

estado psicológico, as relações sociais em casa, na escola, no trabalho e, até sua relação com o 

meio ambiente. 

A possibilidade de conscientizar a todos sobre a importância talvez de incluirmos em 

nosso dia-a-dia hábitos de vida mais saudáveis, é a motivação para a realização deste trabalho. 

Partindo desta ideia, como podemos melhorar nossa qualidade de vida? Pensando que 

esta mesma tem uma importância crucial para qualquer ser humano, pretendemos reconhecer 

e averiguar os aspectos que contribuem para se ter mais saúde e bem-estar e a partir disso 

constatar quais mudanças comportamentais são necessárias em nosso estilo de vida para 

melhorá-la. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido com o 7º ano da escola E. E. F. Dr. Waldomiro Colautti, 

Rio do Campo (SC). Este foi realizado no período de junho a julho de 2017, em encontros 

semanais de 2 aulas de 45 minutos, nas quartas e sextas-feiras. 

Para este trabalho foram coletados com um adipômetro, as medidas do Tríceps e da 

Panturrilha Medial de todos os 52 alunos do 6º ao 9º ano. Estas foram aplicadas a fórmulas 

que identificam o percentual de gordura corporal, sendo elas diferenciadas para meninos e 

meninas até 18 anos. 

Meninos: 0,735. (TR + PM) + 1             Meninas: 0,61. (TR + PM) + 5,1 

Onde: TR = Tríceps; PM = Panturrilha Medial 
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Com o percentual de gordura calculado, classificamos segundo a tabela abaixo: 

Tabela 1- Valores Normativos Para Gordura Relativa(%) 

CLASSIFICAÇÃO NORMAL SOBREPESO OBESIDADE OBESIDADE  MÓRBIDA 

MASCULINO ≤ 20,0 20,1 – 25, 0 25,1 – 31,0 ≥ 31,1 

FEMININO ≤ 25,0 25,1 – 30,0 30,1 – 35,5 ≥ 35,6 

Fonte: Slaughter et al (1998 apud MASCARENHAS et al, 2005, p. 216) 

 

 Através de regra de três, calculamos as porcentagens referentes a cada classificação 

(normal, sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida). 

Também foi aplicado, nas séries finais do ensino fundamental, o Pentáculo do Bem- 

Estar, uma demonstração gráfica dos resultados obtidos através de um questionário que possui 

15 perguntas referentes a nutrição, atividade física, comportamento preventivo, 

relacionamento social e controle de estresse, sendo demostrado em figura no formato do 

Pentáculo (estrela), com a proposta de facilitar a visualização dos aspectos abordados. Essas 

perguntas possuem quatro opções de resposta numa escala que corresponde de 0 (zero) 

absolutamente não faz parte do seu estilo de vida (NUNCA), 1 (um) às vezes corresponde ao 

comportamento (ÀS VEZES), 2 (dois) quase sempre verdadeiro (QUASE SEMPRE), 3 (três) 

que é a completa realização do comportamento considerado (SEMPRE). 

Figura 1- Pentáculo do Bem-Estar aplicado nas turmas do 6º ao 9ºano 

 
Fonte: PRADO (2010) 

  

O preenchimento do pentáculo acontece sempre do ponto mais interno para o ponto 

mais externo. E segue as seguintes instruções: 

- NUNCA: não pinte nenhuma parte da estrela. 

- ÀS VEZES: (cor vermelha) você deve pintar a parte mais interna da estrela. 

- QUASE SEMPRE: (cor amarela) pinte a parte interna e a parte do meio. 

- SEMPRE: (cor verde) pinte a parte interna, a do meio, e a externa. 



 

 
 

 

 Quanto mais preenchido estiver seu Pentáculo do Bem-Estar, melhor seu estilo de 

vida. O uso de cores diferentes possibilita ainda identificar qual é o item mais presente em seu 

dia-a-dia. 

Após a coleta de dados, estes foram organizados em tabelas e gráficos, os quais 

serviram de subsídios para obtenção da solução do problema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Podemos observar os dados sobre o índice de gordura corporal no seguinte gráfico: 

 

Gráfico 1- Classificação do percentual de gordura dos alunos das séries finais do ensino 

fundamental da E.E.F. Dr. Waldomiro Colautti. 

 
Fonte: Os autores (2017) 

 

Percebemos que um pouco mais da metade dos alunos está dentro do nível desejado de 

gordura corporal, mas a porcentagem dos que estão acima deste é 46%, o que não deixa de ser 

um dado muito preocupante. 

Além da questão da obesidade, para conseguir identificar quais outros aspectos 

precisam ser melhorados para que tenhamos mais qualidade de vida, foi aplicado o Pentáculo 

do Bem-Estar. Cada aluno ao colorir o seu, pode observar como está seu estilo de vida, 

quanto mais colorido melhor. Mas para termos dados mais concretos, cada aluno recebeu uma 

das 15 questões do pentáculo para calcular a porcentagem correspondente as opções de 

resposta. Em seguida montamos a seguinte tabela: 

 

Tabela 2- Dados do Pentáculo do Bem-Estar em porcentagem 

 INSUF

ICIEN

TE 

R

E

G

U

L

A

B

O

M 



 

 
 

 

R 

NUTRIÇÃO    

Frutas e verduras 33% 5

5

% 

1

2

% 

                  Gorduras e doces 41% 4

9

% 

1

0

% 

Refeições variadas 24% 2

9

% 

4

7

% 

ATIVIDADE FÍSICA    

Atividade física 47% 3

3

% 

2

0

% 

Força e alongamento 37% 3

3

% 

3

0

% 

Pedala/caminha (meio de 

transporte) 

20% 4

1

% 

3

9

% 

COMPORTAMENTO 

PREVENTIVO 

   

Pressão arterial e glicemia 90% 1

0

% 

0

% 

Escovação e uso do fio dental 14% 2

5

% 

6

1

% 

Fumo e álcool 4% 1

2

% 

8

4

% 

RELACIONAMENTO 

SOCIAL 

   

Amizades 14% 1

2

% 

7

4

% 

Participação social 41% 3

5

% 

2

4

% 

Ser útil 32% 3

3

% 

3

5

% 

CONTROLE DO 

ESTRESSE 

   

Descanso diário 24% 2

1

% 

5

5

% 

Calma ao discutir 53% 2 2



 

 
 

 

7

% 

0

% 

Equilíbrio estudo/trabalho/ 

lazer 

20% 4

9

% 

3

1

% 

Fonte: Os autores(2017) 

 

Com a aplicação do Pentáculo do Bem-Estar, verificou-se que apenas 12% dos alunos 

relataram sempre incluir em sua alimentação ao menos 5 porções diárias de frutas e verduras; 

10% sempre evitam alimentos gordurosos e doces, e 47% fazem de 4 a 5 refeições variadas. 

Diante do exposto, boa parte dos alunos não se preocupa com a alimentação, nem evita 

hábitos alimentares prejudiciais, o que pode acarretar em várias doenças futuramente. 

No aspecto físico, observou-se que somente 20% praticam atividades físicas ao menos 

30 minutos de forma contínua ou acumulada, 5 ou mais dias na semana; 30% realiza 

exercícios que envolvam força e alongamento muscular ao menos 2 vezes por semana e, 39% 

sempre pedala ou caminha como meio de transporte. 

Os jovens estão cada vez mais sedentários, talvez pelo uso excessivo de computadores 

e celulares, um vício que toma conta da vida destes sem que eles percebam, deixando de viver 

uma vida real para viver uma vida virtual. 

Na questão da prevenção, a pesquisa revelou que nenhum aluno costuma sempre aferir 

sua pressão arterial e sua glicemia; 61% sempre faz a higiene bucal três vezes ao dia e, 84% 

sempre evita o uso de qualquer tipo de droga. 

O comportamento preventivo é importante e deve ser habitualmente praticado com o 

intuito de evitar problemas futuros. 

Em seus relacionamentos sociais, verificou-se que 74% sempre procura cultivar 

amigos e estão satisfeitos com suas amizades; apenas 24% inclui em seu lazer reuniões com 

amigos, atividades esportivas em grupos e, 35% procura ser ativo em sua comunidade, 

sentindo-se útil em seu ambiente social. 

Já vimos que atividade física é de suma importância e, quando realizada em grupo, há 

uma integração social que melhora a autoestima e consequentemente os relacionamentos 

sociais. 

E no aspecto controle do estresse, observou-se que 55% sempre reserva tempo todos 

os dias para relaxar; apenas 20% tem sempre calma ao discutir quando contrariados e, 31% 

sempre procura equilibrar o tempo dedicado ao estudo, atividades de vida diária com o tempo 

dedicado ao lazer. 

O estresse pode causar sérios problemas psicológicos e físicos, interferindo em nossas 

atividades diárias, afetando nossos relacionamentos com a sociedade, aumentando os níveis 

de ansiedade, que consequentemente refletem em vários outros aspectos que determinam 

nossa qualidade de vida. 

Enfim, todos os aspectos mencionados aqui refletem em nossa saúde, se não damos a 

devida importância a cada um deles estaremos comprometendo nossa qualidade de vida. 

 

CONCLUSÕES 



 

 
 

 

 

Podemos melhorar nossa qualidade de vida, dando mais importância para nossa saúde 

e bem-estar através de mudanças comportamentais, hábitos de vida mais saudáveis. 

Constatamos que devemos ter mais cuidado com a nossa alimentação e incluir mais atividades 

físicas no cotidiano, talvez assim conseguiremos diminuir o índice de gordura corporal. 

Porém, não é só nesses aspectos, averiguamos que o estresse está presente em nossas vidas, 

talvez por excesso de informações, uso excessivo de computadores e celulares, que por 

consequência também reflete nos relacionamentos sociais. Como vimos em todos os aspectos 

temos o que melhorar, talvez por todos estarem relacionados, formando uma cadeia, se um 

deles não está bom, o restante também é afetado. 
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RESUMO: Este projeto objetivou-se aperfeiçoar o raciocínio através de jogos para buscar novas habilidades de 

reter o conteúdo como também desenvolver outras habilidades e conhecimentos, interdisciplinando o conteúdo 

matemático com a língua estrangeira (o inglês) e a língua materna (o português). Os alunos durante suas aulas de 

matemática aprenderam o conteúdo de números negativos e positivos, englobados no conjunto dos números 

racionais, em português: gênero textual manual de instruções e prescrições e na disciplina de inglês aprenderam 

novos vocabulários. Por mostrarem suas dificuldades em assegurar o conteúdo aprendido, foi proposto que eles 

construíssem jogos para aprimorar e fixar seus conhecimentos tanto matemáticos quanto na língua portuguesa e 

inglesa. Os alunos ao construir e jogar os jogos aprenderam muito mais do que apenas iriam aprender com os 

exercícios nos livros. Os alunos desenvolveram de forma prazerosa e rica um efetivo ensino aprendizagem 

dentro da realidade em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Jogos. Números Racionais. Operações. Negativos e Positivos. Interdisciplinaridade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este projeto teve início ainda no mês de maio na Escola Municipal Professora Lacy 

Luiza da Cruz Flores quando os alunos iniciaram sua aprendizagem sobre o conteúdo de 

operações com os números racionais. O conteúdo pronto e repassado não traz conhecimento 

para os alunos de hoje em dia. Eles querem saber o porquê, como e onde utilizar. Matemática 

deve trilhar um caminho prazeroso e desenvolver de maneira prática o raciocínio rápido. Para 

isso precisa-se trabalhar no aluno o cognitivo através do cálculo mental e memória. Quando o 

aluno entra no 7º ano, vários caminhos se abrem, novos conhecimentos surgem como os 

números racionais e seus sinais (positivos e negativos). Aperfeiçoar o raciocínio através de 

jogos vem para contribuir na busca de novas habilidades de reter esse conteúdo novo como 

também desenvolver outras habilidades e conhecimento ao relacionar o conteúdo matemático 

com o desenvolvimento da língua estrangeira (o inglês) e aperfeiçoar o conteúdo da língua 

materna relacionada ao gênero de manual de instrução que cada jogo possui. O trabalho de 

buscar conhecimento e de como elaborar formas de aprendizagem, feita em conjunto entre os 

alunos aqui apresentados com os demais colegas de sala de aula, permitiram internalizar e 

aprimorar o conteúdo dos números racionais. 

Os objetivos do trabalho foram desenvolver jogos que contribuam no ensino 

aprendizagem de números positivos e negativos no universo do conjunto dos números 

racionais, interligar os conteúdos das disciplinas de matemática, língua portuguesa e língua 

estrangeira (inglês), desenvolvendo e leitura e escrita no cotidiano dos alunos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para início de trabalho, os alunos aprenderam, através de conteúdo exposto pela 

professora, quem são os números racionais, como utilizar esses números, através de conteúdo 

e exercícios do livro: Praticando Matemática, escrito por Álvaro Andrini e Maria José 

Vasconcellos. Ao terminarem os primeiros exercícios de adição e subtração com os números 

racionais, os mesmos foram corrigidos e houve a necessidade de verificar se os alunos 

conseguiram reter o início do conteúdo. Houve uma avaliação para medir o conhecimento 

adquirido. Após a correção das provas, percebeu-se que os alunos estavam sentindo 

dificuldade e, então, já começou haver uma indagação por parte dos próprios alunos se não 

havia outro jeito de entender o conteúdo. 

A professora propôs que os alunos construíssem jogos para aprimorar e fixar seus 

conhecimentos. Os alunos foram divididos em grupos e eles tiveram que buscar o melhor jogo 

no qual eles pudessem adquirir conhecimento jogando. Enquanto isso a professora continuou 

a ensinar outras operações como a multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com os 

números racionais. Os professores de língua portuguesa e inglês foram convidados a fazer 

parte deste trabalho colocando suas contribuições para o raciocínio cognitivo dos alunos 

através dos conteúdos de gênero textual de instruções e prescrições e tornar estes jogos em 

materiais bilíngues.  Com o conteúdo todo ensinado pelos professores e tomado pelos alunos, 

os mesmos, divididos em grupos, começaram a construir seus jogos: tabuleiros, boliche, jogos 

da memória, dominó, quebra – cabeça, cada um com aspecto diferente um do outro. 

Os grupos que optaram construir tabuleiros fizeram de várias formas: uns com trilhas 

onde precisavam de dados para “caminhada” entre as “casas” que eram perguntas para 

responder de operações matemáticas ou perguntas relacionadas ao conteúdo conceitual do 

conjunto dos números racionais; outros tabuleiros possuíam cartas de perguntas e respostas e, 

caso acertassem, andavam para frente ou para trás de acordo com a regra deste jogo. Outro 

grupo de alunos optou em construir um jogo de boliche, utilizando garrafas pet pintadas com 

tinta guache e numeradas ou escrita com números positivos e negativos em inglês. No 

dominó, os alunos construíram com madeira mdf (medium density fiberboard) peças que 

lembram dominó de verdade e enumeraram ou escrevem por extenso os números (português 

ou inglês). Ao construir o quebra – cabeça triangular os alunos também utilizaram madeira e 

colocaram operações e resultados como encaixe de uma peça a outra. E nos jogos de 

memória, os grupos trabalharam com várias situações: em cartolina, papel sulfite, recortados 

em peças retangulares, escreveram operações e resultados para serem pares umas com as 

outras, envolvendo resultados em português ou inglês. 

Todos os jogos descritos acima tiveram orientação da professora da disciplina de 

inglês, modelando-os de forma bilíngue, detalhados em situações de perguntas ou respostas na 

língua estrangeira. Ao terminarem de construir os jogos, os alunos precisaram criar as regras 

para os seus jogos, dentro do que prevê o conteúdo do gênero textual de instruções e 

prescrições trabalhado na disciplina de língua portuguesa e no fim, traduziram para a segunda 

língua trabalhada neste projeto. Quando terminaram os jogos, convidaram os professores para 

jogarem e assegurar a veracidade do jogo, tornando assim um jogo de conhecimento 



 

 
 

 

construtivo e de autoajuda ao reforço do conteúdo dos números racionais. Ao final dos 

trabalhos, trocaram os jogos e assim, puderam vivenciar a forma de pensar das outras equipes 

e trocar experiências adquiridas. 

A finalização do projeto é apresentar nas feiras de matemática, mostra cultural da 

escola e enfim, para toda a comunidade para que haja essa desmistificação de que a 

matemática é algo pronta, assim mostrando muitas maneiras de aprender matemática de forma 

diferente e construtiva ao seu cognitivo.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das atividades desenvolvidas, os alunos motivaram-se a procurar formas, 

ideias e aprender mais os cálculos com os números racionais de uma forma diferente, não 

baseada apenas em livros e verbalmente por um professor. Até mesmo Sadovsky (2010) diz: 

 

[…] para produzir um conhecimento de boa qualidade, não basta conhecer truques e 

fórmulas matemáticas memorizadas. É preciso saber como e por que aplicá-las e, 

mais que isso, compreendê-las, pois o que há de gostoso e interessante na 

matemática – e até mesmo emocionante – é o “jogo” da argumentação: discutir 

ideias e desafios. (SADOVSKY, 2010, p.8) 

 

Os alunos neste projeto mostraram interesse em procurar outros modos de estudo, 

principalmente através da mediação, propiciando a iniciativa da aprendizagem significativa, 

de pôr em prática o que já sabiam e conhecer novas perspectivas, como os autores Meier e 

Garcia (2007, p.72) citam: 

 
Mediar significa, portanto, possibilitar e potencializar a construção do conhecimento 

pelo mediado. Significa estar consciente de que não se transmite conhecimento. É 

estar intencionalmente entre o objeto de conhecimento e o aluno de forma a 

modificar, alterar, organizar, enfatizar, transformar os estímulos provenientes desse 

objeto a fim de que o mediado construa sua própria aprendizagem, que o mediado 

aprenda por si só. 

 

Após o estudo do conteúdo e da montagem dos jogos, os alunos apresentaram os 

trabalhos realizados, interagiram entre os grupos, e jogaram os jogos uns dos outros para 

identificarem qual jogo encontrariam um melhor aprendizado no conteúdo dos números 

racionais. Ao apresentar o jogo, os alunos mostraram o manual de instrução tanto na língua 

portuguesa quanto na língua inglesa, indicando a escrita, a oralidade e demonstraram como 

cada jogo era jogado. Trocaram os jogos entre os grupos e estes fizeram suas descobertas de 

como aprender de maneira diferente. 

Ao final do projeto foi aplicada uma prova de recuperação com o conteúdo de 

operações dos números racionais para verificar se o projeto alcançou os objetivos iniciais no 

qual era desenvolver a aprendizagem efetiva dos alunos. Segue abaixo o comparativo entre a 

1ª e a 2ª prova de acordo com as notas de aproveitamento dos alunos: 

 

 

 



 

 
 

 

Tabela 1 – Nota das provas antes e depois dos jogos realizado durante o projeto acima apresentado nas 

turmas do 7º C e D da EM Profª Lacy L. da C. Flores 

Notas de provas Números Racionais 7º anos C e D 

Notas   Antes   Depois 

Abaixo de 4,9 37 12 

de 5 até 6,9 14 25 

acima de 7,0 15 29 

Fonte: Professora Orientadora, (2017) 

 

Figura 1 – Comparativo das notas das provas antes e depois dos jogos realizado durante o projeto acima 

apresentado nas turmas do 7º C e D da EM Profª Lacy L. da C. Flores 

 
Fonte: Professora Orientadora, (2017) 

 

Figura 2 – Alunos do 7º ano C e D construindo seus jogos (direita) e jogando após o término do trabalho 

(esquerda) em junho de 2017 na EM Profª Lacy L. da C. Flores. 

  
Fonte: Professora Orientadora, (2017) 



 

 
 

 

 Os alunos se incentivaram ao fazer os jogos criando um vínculo mais afetivo e 

solidário uns com os outros, tornando uma aula diferente e prazerosa para aprender. 

 

CONCLUSÕES 

 

Este projeto veio findar a ideia de que para aprender não precisa ser apenas conteúdo 

no quadro e prova após os exercícios. Conclui-se que o incentivo dado pelos professores a 

criar, jogar, aprender com suas próprias descobertas enriquece muito os estudos dos alunos, 

que vão muito além da expectativa do professor na sua aprendizagem. Os jogos revelaram e 

ensinaram que podemos aprender de muitas formas, desde que colocamos em prática aquilo 

que aprendemos. A ideia de tornar esse trabalho interdisciplinar foi enriquecedor para praticar 

de forma correta a matemática, a língua portuguesa e a vivência da língua inglesa que nos dias 

atuais usamos o vocabulário sem muitas vezes saber o verdadeiro significado. O trabalho foi 

um ponto de partida para pesquisar mais sobre formas diferentes de estudar. 
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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido na turma do 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, com a 

finalidade de apresentar as expressões numéricas através de atividades diferenciadas, apresentando aos alunos a 

importância do conteúdo no dia a dia. As ferramentas pedagógicas utilizadas nas aulas,  deixaram  de ser 

exercícios obrigatórios e de aplicação das tradicionais técnicas matemáticas, transformando-se em   atividades 

agradáveis resolvidas brincando e simulando de forma organizada problemas  relacionados a situações reais ou 

lúdicas. As estratégias apresentadas para esse fim, no 6º ano (Ensino Fundamental Anos Finais), são os jogos, 

histórias matemáticas e comércio fictício. Os alunos elaboraram as expressões numéricas a partir da 

interpretação de diferentes situações-problema e, na resolução de cada uma, fica evidente a sequência resolutiva 

para o resultado correto e uma aprendizagem eficaz. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem. Matemática. Atividades. Expressões Numéricas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A preocupação e sensibilidade de como abordar os conteúdos aos alunos e tornar as 

aulas prazerosas, contextualizando os conteúdos e situações do dia a dia, são de fundamental 

importância. Se questionarmos os alunos sobre se gostam de resolver expressões numéricas a 

minoria responderia que sim. Esse conteúdo normalmente representa para os alunos 

exercícios cansativo, pois para resolvê-los devemos respeitar e dominar regras para encontrar 

o resultado correto. Então, o que é uma expressão numérica e qual é o significado da 

resposta? De forma bem simples, pode-se dizer que a expressão numérica é, uma forma de 

expressar, traduzir ou descrever matematicamente uma situação (RAMOS, 2002, p.21). 

Nesta construção de saberes, a inquietação vivenciada por alguns professores, no que 

diz respeito à busca constante de recursos metodológicos para qualificar a aprendizagem, em 

muito se deve às dificuldades evidentes que se relacionam a educação, devido a fatores sociais 

que influenciam no ensino. A partir desta reflexão, o professor que não está devidamente 

preparado para discutir e analisar sobre sua prática docente no que se refere aos aspectos 

didáticos, metodológicos e afetivos, deixa transparecer a sua frágil ação profissional. Por essa 

razão, é urgente mudanças fundamentais imediatas na postura do professor, a fim de motivar e 

incentivar o aluno, procurando favorecer o gosto pela escola e o prazer de frequentá-la,  para 

além de um espaço de socialização. Sob esse enfoque, essas mudanças podem ampliar, para o 

professor, um horizonte vasto para a reflexão sobre a importância da opção por determinada 

metodologia de ensino a ser utilizada na sala de aula, bem como para vislumbrar as benéficas 

influências de uma boa relação com o seu aluno para o favorecimento do processo do 

aprendizado da Matemática. 
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Partindo deste contexto, através de diferentes metodologias e enquanto educadores, 

oportunizar a formação de conceitos e trabalhar a interdisciplinaridade adquirindo novos 

conhecimentos, desenvolvimentos científicos e tecnológicos são fundamentais para que o 

professor possa desmistificar esses conceitos e promover novos saberes. 

Segunda a Proposta Curricular de Santa Catarina: 

 

A partir do conceito de alteridade, ainda, o estudante tem a possibilidade de 

identificar, problematizar e compreender, dentre outras, as diversas manifestações 

religiosas do seu contexto social e cultural, questionar preconceitos, discriminações 

e processos de exclusão e desigualdades motivados por crenças e/ou intolerância 

religiosa ou de outra ordem. (Proposta Curricular de Santa Catarina, p-150). 

 

Aliados ao processo, os currículos precisam ser organizados buscando selecionar os 

conhecimentos necessários ou fundamentais que permitam aos educandos ingressarem na 

cultura letrada, através da alfabetização, adquirindo o domínio da língua, dos cálculos 

matemáticos, das ciências da natureza e das ciências sociais – os quais são referências para as 

avaliações e fazem com que o aluno ganhe autonomia, e seja capaz de aprender e conhecer 

outros aspectos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse projeto foi desenvolvido na Escola de Educação Básica José Pierezan, localizada 

no Distrito de Engenho Velho – Concórdia/SC, durante as aulas de Matemática com o 6º ano - 

Ensino Fundamental. 

O trabalho foi realizado no 2° bimestre do ano letivo de 2017. Nesse período, 

contextualizando o ensino das expressões numéricas, os alunos ampliaram seus 

conhecimentos assistindo vídeo aulas, analisando cupons fiscais, construindo jogos, fazendo 

leituras para posteriormente visualização, escrevendo e resolvendo expressões numéricas. 

Para apresentar o conteúdo “Expressões Numéricas” aos alunos, evidenciando a 

prática do conceito em nosso dia a dia e que, também, podemos aplicar o mesmo através de 

jogos, leituras e interpretações de histórias matemáticas prontas ou de autoria própria e, ainda, 

perceber que em cupons fiscais de supermercados, restaurantes, enfim, do comércio em geral, 

temos o conceito do assunto em questão, assim, será ainda mais prazeroso se a construção do 

material didático utilizado em sala, for desenvolvido pelos próprios alunos. Dinamizando as 

aulas, o conceito passa a ser construído no desenvolvimento das atividades e de forma 

agradável, muitas vezes nem percebido pelo aluno. 

Deve-se ter como ponto de partida, para a construção de uma aprendizagem 

significativa, o conhecimento que o aluno já possui e já traz do seu cotidiano para, então, 

torná-lo mais elaborado e mais científico. 

 

Por isso torna-se necessário construir uma escola diferente, gerida de forma 

diferente e com outro processo de ensino-aprendizagem. O diferencial é sair do 

modelo autocrático, pautado pela relação autoritária de comando e obediência, na 

qual um manda e o outro obedece, um ensina e o outro aprende, para um processo 

democrático da educação em que as pessoas interagem e se comprometem de forma 



 

 
 

 

coletiva com os objetos educacionais e com a direção do futuro desejado. (Proposta 

Curricular de Santa Catarina, p-6). 

 

A escola desde sempre tem importante papel na formação dos alunos, proporcionando 

autonomia de pensamento, para que possam realizar as tarefas tradicionais de forma mais 

criativa, formular questões e procurar suas devidas respostas sempre registrando para melhor 

fixar os conceitos. O comprometimento do educador, juntamente com as propostas da 

Unidade Escolar, torna possível uma escola atraente e dentro da realidade da comunidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da metodologia do ensino da Matemática utilizada para turma, a ampliação de 

saberes dominando as regras, adquirindo o domínio do conceito de expressões numéricas, foi 

dinamizada e aprovada com o resultado obtido. Ficou claro que o desenvolvimento de aulas 

práticas teve grande aceitação dos educandos, deixando-os motivados para todas as 

experiências que ainda viveriam em sala.   

Nesta construção de saberes, oportunizar ao aluno diversas falas e apresentações do 

mesmo conceito, foram fundamentais. O uso de vídeo aulas foi novidade atrativa. Outras 

atividades envolvendo histórias prontas e criadas em sala, cupons fiscais e os jogos a fim de 

se trabalhar as expressões numéricas, fez com que pudéssemos perceber que os educandos 

não tiveram certas dificuldades e que não seriam superadas com tamanha facilidade se não 

tivéssemos utilizado essas metodologias diferentes. Ainda, pontuamos os avanços 

relacionados a raciocínio lógico matemático, um maior domínio das quatro operações, o 

trabalho cooperativo entre colegas na produção dos materiais e na hora da prática dos jogos e 

a oportunidade de formar novos líderes na turma. Alguns princípios foram trabalhados 

juntamente com o conceito matemático, como por exemplo, responsabilidade, respeito, 

solidariedade, integridade e eficiência. 

     A proposta curricular de Santa Catarina pontua que: 

 

[...] Matemática pode promover uma melhor compreensão da diversidade humana. 

Há, por exemplo, características culturais das comunidades indígenas, quilombolas e 

do campo, que podem ser tratadas com a atenção merecida, com uma abordagem 

que reconheça saberes e fazeres e sua relação com o espaço, tempo e territorialidade, 

e faça uso das diferentes linguagens. Assim, ao longo da Educação Básica, com base 

nos conceitos da área Ciências da Natureza e Matemática, pode-se, efetivamente, 

problematizar as muitas formas de exclusão, violências, preconceitos e 

discriminações, possibilitando o enfrentamento do machismo, do sexismo, do 

racismo, da homofobia e da xenofobia. A escola será, dessa maneira, um espaço 

democrático de debate, transformação social e minimização das desigualdades. 

(Proposta Curricular de Santa Catarina, p-153). 

 

No primeiro momento, foram usados somente os números naturais (Ν) e inteiros 

negativos (Z). Logo na sequência, com a leitura dos cupons fiscais, já foi possível transcrever 

valores e quantidades usando os números racionais (Q) em forma de expressão numérica. 

Todas as atividades realizadas formavam expressões numéricas diferentes, logo o raciocínio 

acontecia. Não tivemos expressões numéricas decoradas, exceto nas histórias prontas. 



 

 
 

 

Nesta construção de saberes, a Proposta curricular salienta que: 

 
Os conceitos matemáticos não são prerrogativas de pessoas com dotes especiais, 

mas, sim, possibilidade de todos. (Proposta Curricular de Santa Catarina, p-163). 

 

A partir desse trabalho, os alunos foram capazes de aprimorar aprendizagens 

significativas da Matemática, de maneira bem diferenciada da tradicional, além de, 

desenvolver o processo ensino e aprendizagem entre aluno/professor e aluno/aluno, através 

das expressões numéricas observadas em suas vivências diárias. 
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RESUMO: O Laboratório de Matemática Móvel implantado na Escola de Educação Básica Alfredo Dalfovo 

consiste em dois armários móveis planejados para o armazenamento de materiais didáticos manipulativos   e 

jogos matemáticos para serem utilizados nas aulas de matemática e em atividades extraclasse que possam ser 

organizadas dentro da escola. O laboratório idealizado tem como objetivo disponibilizar aos professores recursos 

pedagógicos capazes de tornar a aprendizagem matemática mais interessante e prazerosa, melhorando o 

desempenho dos estudantes na disciplina, além de resolver um problema de espaço físico da escola. O trabalho 

realizado concentrou-se em três etapas: 1ª) Construção do laboratório; 2ª) Apresentação do mesmo para alunos e 

profissionais envolvidos; 3ª) Montagem de uma agenda para a sua utilização.  A ótima aceitação do Laboratório 

de Matemática Móvel por professores e estudantes revela o quanto é favorável ao processo de ensino e 

aprendizagem a utilização dos recursos disponibilizados através dele. 

 

Palavras-chave: Laboratório de Matemática. Recursos pedagógicos. Aprendizagem matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Observando o sucesso da utilização de materiais didáticos manipulativos e jogos 

matemáticos entre os estudantes, seja nas aulas de matemática ou em atividades extraclasse 

que foram desenvolvidas anteriormente, verificou-se a necessidade de ter um laboratório de 

matemática na escola para que a utilização desses recursos pedagógicos fosse frequente e 

acessível a todos. 

 Entre as formas mais comuns de representação de ideias e conceitos em matemática 

estão os materiais conhecidos como manipulativos ou concretos. Atualmente, uma das 

justificativas usadas para o trabalho com materiais didáticos nas aulas de matemática é a de 

que tal recurso torna o processo de aprendizagem significativo. Outra justificativa que 

costumamos encontrar para o uso dos materiais é a de que, por serem manipulativos, são 

concretos para o aluno. Mas a forma como as atividades envolvendo materiais manipulativos 

são trabalhadas em aula é decisiva para que eles auxiliem os alunos a aprender matemática. 

 Outro recurso didático que favorece a aprendizagem de matemática é o jogo 

matemático. De modo geral, há dois tipos de jogos matemáticos que podem ser utilizados nas 

aulas: os de estratégia e os de conhecimento, ainda que possa existir uma combinação de 

ambos os tipos de jogos. 

 Segundo Smole (2008, p. 12): 

 
Os jogos de estratégia são aqueles como xadrez, dama, entre outros, nos quais o 

objetivo é encontrar jogadas que levem a estratégias vencedoras. Já os jogos de 

conhecimento são aqueles que fazem referência a um ou aos vários dos tópicos que 

habitualmente são estudados em matemática. Os jogos de conhecimento são, 
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fundamentalmente, um recurso para um ensino e uma aprendizagem mais rica, mais 

participativa e problematizadora dos temas matemáticos. 

 

 No processo de jogar, os alunos resolvem muitos problemas e adquirem novos 

conhecimentos e habilidades. Investigar, decidir, levantar e checar hipóteses são algumas das 

habilidades de raciocínio lógico solicitadas a cada jogada, pois, quando se modificam as 

condições do jogo, o jogador tem que analisar novamente toda a situação e decidir o que fazer 

para vencer. 

 
Por intermédio do jogo educativo que caracteriza o aprender pensado e não 

mecanizado, pode-se observar uma maior interação dos alunos envolvidos, uma 

melhor concentração, uma maior rapidez e precisão no raciocínio, desenvolvimento 

do caráter social de ajuda mútua e cooperação e um nível menor de stress 

relacionado à rotina escolar. (BORIN, 1996, p. 25) 

 

 O ensino da matemática tem vários objetivos, mas um deles é ensinar o aluno a 

resolver problemas, e os jogos representam uma boa situação problema, sendo o professor um 

mediador que cumpre a prática pedagógica com o exercício de avaliar os alunos e também 

propor boas questões, potencializando a capacidade de compreensão dos fatos e conceitos 

matemáticos. 

Buscando melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem de matemática, os alunos do 

7º ano 3 da Escola de Educação Básica Alfredo Dalfovo construíram um laboratório de 

matemática móvel com materiais pedagógicos manipulativos e jogos de estratégia e 

conhecimento para serem utilizados planejadamente pelos professores em suas aulas ou em 

atividades extraclasse que venham a ser organizadas na unidade escolar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para tornar possível a implantação do laboratório de matemática móvel, no mês de 

maio de 2017, dois armários foram devidamente preparados para servirem de abrigo e meio 

de transporte dos recursos pedagógicos idealizados pelos alunos do 7º ano. Um armário a 

escola já possuía e foi apenas solicitada a colocação de rodinhas e, o outro, de tamanho menor 

necessitou ser construído por um marceneiro. A ideia de fazer o laboratório móvel deve-se ao 

fato da escola não dispor de nenhuma sala vaga. 

Decidido como seria o laboratório, foi iniciada a pesquisa sobre materiais 

manipulativos e jogos matemáticos, a fim de selecionar o que posteriormente seria produzido 

pelos alunos e/ou adquirido pela direção da escola. Esta ação marca o início da primeira etapa 

do trabalho, ou seja, a construção do laboratório. 

Foram escolhidos materiais manipulativos como sólidos geométricos em madeira, 

cubos coloridos, figuras geométricas planas feitas com palitos de picolé, instrumentos de 

medição, palitos para trabalhar com quantidades e operações matemáticas básicas, ábaco, 

material dourado, frações circulares, fichas sobrepostas, jogos de estratégia como Xadrez, 

Trilha, Dama, Torre de Hanói, Jogo da Velha, Tangram, Ludo, Cubo Mágico e Sudoku e 

jogos de conhecimento como Jogo dos Produtos, Bingo das Tabuadas, Jogo das Operações 

Básicas com Frações, Triângulo Mágico, Quadrado Mágico 3x3, Quadrado Mágico 4x4, Jogo 



 

 
 

 

ASMD, Dominó da Multiplicação, Dominó da Divisão, Apostando no Mercado Imobiliário e 

Gênio da Matemática. 

 Dos itens escolhidos, muitos puderam ser confeccionados pelos próprios alunos com 

materiais como papelão de caixas, tampas de garrafa pet, EVA, cartolinas coloridas, papel 

cartão, papel contact, fita adesiva, palitos de picolé em madeira, cola, tesoura etc. E outros 

realmente precisaram ser adquiridos pela escola para a composição do acervo. 

Já com tudo pronto, o grande desafio foi escolher a melhor forma de apresentar o 

laboratório de matemática móvel a professores e alunos, já que esta seria a oportunidade de 

convencê-los a utilizar o mesmo durante o ano letivo. Pensou-se então em fazer uma mostra 

do trabalho produzido na sala do 7º ano, convidando todas as turmas para prestigiar. E 

também uma gincana interclasses no ginásio da escola, mostrando assim uma possibilidade de 

utilização do laboratório. Esta foi a segunda etapa do trabalho. 

Pensando em como registrar, organizar e acompanhar a utilização do laboratório pelos 

professores foi criada uma agenda física. E esta foi a terceira e última etapa do processo de 

implantação do laboratório idealizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A utilização de materiais manipulativos e de jogos no processo de ensino e 

aprendizagem modifica a percepção dos estudantes em relação e matemática, tornando-a mais 

atraente e significativa. 

Durante a realização de atividades com o laboratório de matemática móvel na segunda 

etapa do trabalho vimos os alunos mais motivados para aprender e interagir, o que é essencial 

para um ambiente de aprendizagem. Inclusive, nesta etapa, o laboratório recebeu algumas 

doações, como por exemplo, os livros de desafios e enigmas feitos em 2016 por alunos do 9º 

ano. E o resultado das conversas com os professores foi um grande apontador do provável 

sucesso da terceira etapa do trabalho, ou seja, a utilização do laboratório pelos professores em 

seu plano de curso. 

 O frequente agendamento do laboratório de matemática móvel por professores da 

escola, correspondendo às solicitações de seus alunos indica uma boa aceitação dos recursos 

disponibilizados.  

 As figuras a seguir dão uma ideia de como ficou o laboratório de matemática móvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 01: Foto do Laboratório de Matemática Móvel. 

 
Fonte: acervo dos autores. 

 

Figura 02: Foto dos jogos matemáticos de estratégia e de conhecimento confeccionados pelos estudantes 

para o laboratório. 

 
Fonte: acervo dos autores. 

 

Figura 03: Foto dos jogos matemáticos adquiridos pela escola. 

 
Fonte: acervo dos autores. 



 

 
 

 

Figura 04: Foto dos materiais didáticos manipulativos. 

 
Fonte: acervo dos autores 

 

CONCLUSÕES 

 

O processo de ensino e aprendizagem necessita do interesse e dedicação de todos os 

envolvidos. São inúmeras as dificuldades enfrentadas, desde currículos desatualizados, 

escassez de recursos materiais, deficiências na formação dos educadores, até a falta de 

incentivos e de perspectivas. Resolver todos esses problemas não está ao nosso alcance, mas 

sempre é possível fazer algo para melhorar, desta forma verificou-se a necessidade da 

implantação do laboratório de matemática na escola, a fim de oferecer recursos pedagógicos 

capazes de garantir atividades de aprendizagem diferenciadas que possibilitem o 

desenvolvimento integral do estudante, melhorando o seu desempenho na disciplina de 

matemática. Com esse intuito, sugere-se a união contínua dos profissionais envolvidos, 

pesquisando e trocando ideias e experiências para a concretização de um processo de ensino e 

aprendizagem que atenda melhor as necessidades educacionais. 
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RESUMO: Matemática financeira na organização familiar é um projeto onde os alunos foram divididos em 

grupos de 4 alunos, sendo cada grupo “uma família”. Cada grupo fez um levantamento de consumo de casa e 

após verificar o custo de vida de cada família o professor estipula um salário para cada grupo e estes deveriam 

adequar o gasto familiar ao seu salário. O objetivo do trabalho é mostrar aos alunos a importância de organizar 

seus gastos mensais, , abordando as ideias de juro simples, as operações fundamentais com números decimais, a 

adequação dos gastos a um valor limitado. O projeto ainda está em desenvolvimento, mas é muito interessante 

ver como os alunos ficam surpresos ao verificar vários gastos, entre eles o quanto cada equipamento eletrônico 

consome por mês, como por exemplo o ar condicionado, interessante foi a nossa ida ao supermercado, ao 

verificar os preços de alguns alimentos, os alunos ficavam surpresos. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Matemática financeira. Organização familiar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A importância em aprender como organizar os gastos familiares deve ser iniciada no 

ensino fundamental inicial (1º ao 5º ano), pois desde pequenos é fundamental aprender a 

aplicar o dinheiro de forma correta, assim decidimos desenvolver um trabalho que busca 

verificar todos os gastos que uma família possui e de que forma podemos organizar esses 

gastos, como fazer para não se tornar uma pessoa inadimplente?, o que realmente é essencial 

para uma família sobreviver?, que porcentagem da nossa renda devemos poupar?, quais 

equipamentos são extremamente essenciais em uma casa?, qual o consumo de cada 

equipamento eletrônico?, qual porcentagem da nossa renda é destinada a alimentação e  

higiene?, como economizar em compras?, todas essas questões foram ou estão sendo 

respondidas com este trabalho. 

Cada parte do trabalho foi organizado em tabelas e analisado. No primeiro momento 

aconteceu a investigação do consumo de cada eletrodoméstico em uma residência, depois 

compra de todos os móveis e eletrodomésticos para casa, seguido da lista de compras e visita 

ao supermercado para coleta de preços. Com o valor mensal que seria necessário para manter 

sua família, o professor estipulou um salário para cada família e está deveria se adequar a tal 

orçamento. 

Nesse âmbito temos algumas situações problema que os alunos buscam resolver, são 

elas, “como adequar seu orçamento de tal forma que seja possível sobreviver e fazer uma 

pequena reserva para casos de emergência?”, “que porcentagem do nosso rendimento mensal 

pode ser comprometido?”, “em que situações é melhor a compra à vista ou a prazo?”, “como 

reduzir os gastos de uma família que está passando dificuldades financeira?”, estas e outra 

perguntas foram  e estão sendo respondidas ao longo do desenvolvimento do trabalho. 
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Temos como objetivo trazer o uso da matemática no orçamento familiar, trazendo a 

consciência de que devemos planejar a forma que vamos gastar nosso dinheiro, levando em 

consideração vários fatores, avaliar as formas de pagamento mais viáveis em uma compra, 

assim como reduzir os gastos de uma família que está em crise. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Cada atividade proposta e cumprida o grupo recebeu pontos, ao final do projeto 

teremos uma equipe campeã na organização do orçamento familiar. O projeto surgiu com o 

intuito de trabalhar a modelagem matemática atrelada a situação problema, para ater a atenção 

do aluno e efetivar a construção do conhecimento. 

O trabalho foi desenvolvido com as turmas do sexto e sétimo ano do ensino 

fundamental. Inicialmente a sala foi dividida em grupos onde cada grupo é uma família. Eles 

receberam um envelope onde deveriam criar e escrever um sobrenome para sua família, os 

nomes para cada indivíduo da família e definir a constituição familiar. Ao final de cada aula, 

tudo o que era feito deveria ficar em um envelope da família e entregue ao professor. 

Seguindo o desenvolvimento do trabalho, os grupos definiram os móveis e eletrodomésticos 

para suas casas, acessaram vários sites em busca da compra dos mesmos, nesse momento 

fizemos a análise do que é mais viável a compra à vista ou a prazo. 

Definidos quais os equipamentos eletrônicos que teriam em casa, os alunos acessaram 

o simulador de consumo da Celesc, encontrado em http://simulador.celesc.com.br/ambiente/8, 

e então puderam analisar o consumo de cada equipamento eletrônico, a análise de consumo 

foi mensal. 

Cada família organizou uma lista de compras e fomos ao supermercado, onde cada 

família foi fazer a sua compra, buscando por preços baratos, todos os preços deveriam ser 

anotados em uma lista. 

A próxima etapa os alunos organizam todos os dados em tabelas, feitas em cartazes 

para apresentar aos demais colegas o consumo de cada família análisando quão alto está o seu 

consumo. Ainda nesta etapa os alunos definem se possuem carros e quantos possui. 

A próxima atividade ainda está em desenvolvimento, onde o professor estipula para 

cada família uma renda mensal, definindo quais famíliaspagam aluguel e joga para os alunos 

a seguinte situação problema, como adequar o consumo mensal ao seu orçamento, como fazer 

para economizar dinheiro em uma situação de crise. Como o trabalho ainda está em 

desenvolvimento ainda não sabemos ao certo qual será o rumo do trabalho, pretendemos ao 

final do trabalho organizar todos os dados em gráficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apesar da economia doméstica fazer parte do cotidiano de todas as famílias, poucas 

tem conhecimento e controle sobre seus gastos, levando assim ao alto nível de inadimplência 

que vemos em nosso país hoje. Um controle das receitas e despesas, ou seja, um planejamento 

financeiro dos gastos atuais e futuros, para que não falte dinheiro final do mês é fundamental, 

http://simulador.celesc.com.br/ambiente/8
http://simulador.celesc.com.br/ambiente/8
http://simulador.celesc.com.br/ambiente/8


 

 
 

 

além disso se caso sobrar dinheiro de que forma podemos investir o mesmo. Neste sentido 

CERBASI diz: 

a organização das finanças pessoais está diretamente ligada a características 

individuais de organização, persistência e dedicação individual. Para muitos esse se 

torna um dos pontos mais difíceis do planejamento juntamente com a necessidade de 

precisar lidar com o monitoramento constante das receitas e despesas, o que 

inevitavelmente leva a construção de uma planilha eletrônica ou um caderno de 

anotações, e para muitos é justamente neste ponto que surge um dos maiores 

obstáculos, e a explicação deste fenômeno decorre da dificuldade individual em lidar 

com números, tabelas e conceitos básicos de matemática, tendo sua origem nos 

bancos escolares que ainda não tem por tradição o ensino da educação financeira. 

(CERBASI, 2004, s/p) 

 

Neste aspecto o estudo da matemática financeira na escola é de suma importância, pois 

auxilia nossos alunos, que futuramente irão construir a sua família, no planejamento familiar, 

evitando que ocorra situações desagradáveis e complicadas de se resolver pelo simples fato de 

não possuir um planejamento orçamentário. 

A primeira atividade valendo pontos, cada aluno trouxe uma conta de energia elétrica e 

então citaram meios de reduzir o consumo de energia, o grupo com a maior redução 

percentual da conta de energia ganhou pontos extras no trabalho, foi muito interessante este 

momento pois vimos alunos que tinham um consumo de R$ 100,00 a R$ 800,00 reais, as salas 

ficaram em uma média de consumo de R$ 250,00 reais mensais. 

A análise do consumo de energia de cada equipamento com o simulador da Celesc foi 

muito interessante e gerou muita discussão, pois os alunos visualizaram quais os 

equipamentos que tem o maior consumo de energia e como minutos podem fazer a grande 

diferença, por exemplo um chuveiro elétrico de 5500 W, se reduzir em 1 minuto o banho 

diário, temos uma economia de R$ 1,22, imagina que alguns colegas relataram tomar banhos 

de 40 min,  se reduzir o tempo pela metade, temos uma economia de R$ 24,44. Assim 

fizemos com cada equipamento, foi um momento divertido, pois várias vezes ouvimos os 

colegas dizendo “nossa cara olha como isso gasta”  a partir dessa análise estipularam metas 

para reduzir os gastos em casa. 

Da mesma forma aconteceu a compra no supermercado, eles olhavam os produtos, 

analisavam as marcas, observavam o que era mais barato, comparavam os preços trabalhavam 

as operações com números decimais, novamente era muito interessante vê-los indignados com 

os preços, não acreditando que várias coisinhas que eles adoram comprar, gera um custo 

muito alto no fim do mês. O trabalho ainda está sendo desenvolvido portanto ainda terá muita 

discussão e dados. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com base em nossa pesquisa (ainda em desenvolvimento) podemos observar o quanto 

é importante uma organização das finanças em uma família, podemos observar o quão 

importante é pesquisar antes de comprar e principalmente como é importante saber o 

percentual da receita familiar que deve ser destinada a alimentação, ao vestuário, aos 

possíveis empréstimos bancários ou compras parceladas. 



 

 
 

 

Verificamos o quanto faz a diferença tomar cuidado com as coisas pequenas, pois são 

estas as principais vilãs. Poderemos também fazer uma análise de que existem produtos que 

não diferem se a compra à vista ou a prazo, assim como vimos que algumas compras, a 

diferença a prazo é gritante, se comparada ao preço à vista. Conseguimos verificar que é 

importantíssimo analisar os preços, pois encontramos produtos de mesma qualidade, porém 

com uma diferença gritante de valores. 

Outro ponto que ainda não está concluído, mas é importantíssimo a situação de 

adequar a sua receita ao seu consumo mensal, foi um momento de muita reflexão e discussão 

dos alunos, pois eles estavam acostumados a ter determinados confortos e são obrigados a 

adequar seu orçamento a uma nova receita com um valor bem menor, ou seja, reduzir seu 

gasto de tal forma que seja possível chegar final do mês sem faltar dinheiro. 

O trabalho foi e está sendo incrível, os alunos estão realmente envolvidos com o 

projeto, estão realmente desenvolvendo técnicas para reduzir os gastos familiares, estamos 

conscientizando nossos alunos a não desperdiçar, e como o professor estipulou um valor 

muito inferior ao necessário para as famílias manterem sua mordomia, tiramos os alunos da 

zona de conforto e fazemos com que eles se coloquem no lugar do outro, que possui renda 

muito menor.  Inúmeros conteúdos matemáticos que são abordados no sexto ano, como 

porcentagem, números decimais, frações, entre outros puderam e estão sendo trabalhados ao 

longo do projeto. 
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RESUMO: Apresentamos um projeto desenvolvido em uma Escola da Rede Estadual de Educação do 

Município de Brusque – SC em parceria com a Universidade Regional de Blumenau. O objetivo principal do 

projeto é “explorar conceitos da matemática financeira através de indicadores da cesta básica no Vale do Itajaí”. 

Destacamos como objetivos específicos: (I) analisar dados referentes a cesta básica da região do Vale do Itajaí; 

(II) explorar conceitos básicos introduzidos na matemática financeira; (III) abordar a construção e a interpretação 

de gráficos e tabelas relacionados aos indicadores da cesta básica; (IV) realizar uma pesquisa no supermercado 

da comunidade visando verificar o custo de produtos presentes na cesta básica; (V) estudar conceitos da Álgebra, 

através de problemas relacionados ao tema “Cesta Básica”; (VI) proporcionar a inter-relação entre comunidade 

escolar. Os resultados alcançados apontaram para a compreensão dos conceitos de matemática financeira, 

presentes no dia a dia e abordados durante a aplicação do projeto. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Cesta Básica. Educação Financeira. Matemática Financeira. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estamos vivenciando momentos difíceis em relação à condição econômica e financeira 

de nosso País, porém, esse contexto financeiro está presente em nosso meio desde nossos 

ancestrais, conforme Lima e Pereira (2010, p. 34): “A Matemática Financeira tem sua 

importância registrada desde o aparecimento das primeiras civilizações, que já a utilizavam 

em seu cotidiano para cobrar pelo empréstimo de alguma coisa”. Neste contexto, percebemos 

grandes preocupações acerca do futuro da educação financeiro e social de nossos estudantes. 

Nesse contexto, é importante que escola explore a educação financeira junto às suas 

disciplinas, mais especificamente no componente curricular de matemática visto que o mundo 

financeiro é repleto de cálculos e interpretações gráficas coerentes à esta disciplina. Estes 

conceitos estão inseridos em um ramo da matemática, denominado Matemática Financeira. 

Embasados em nossas experiências diárias vivendo como cidadãos ativos na 

sociedade, sabemos o quão importante é ter a capacidade de administrar seu próprio dinheiro, 

seja ele como consumidor ou comerciante. Corroborando Novaes acredita: 

 
(…)que a Matemática Financeira pode ser uma via interessante para esta tarefa, pois 

pode auxiliar o aluno a entender o mundo em que vive, tornando-o mais crítico ao 

assistir a um noticiário, ao ingressar no mundo do trabalho, ao consumir, ao cobrar 

seus direitos e analisar seus deveres. Sob esta perspectiva consideramos que o estudo 

em questão contém uma dimensão sócio-político-pedagógica, pois pode contribuir 

na formação crítica do aluno.  (NOVAES, 2009, p. 13) 

 

A importância da Educação Financeira é primordial na vida de nossos alunos, tanto 

que está diretamente expressa nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN: 
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Para compreender, avaliar e decidir sobre algumas situações da vida cotidiana, como 

qual a melhor forma de pagar uma compra, de escolher um financiamento etc. é 

necessário trabalhar situações-problema sobre a Matemática Comercial e Financeira, 

como calcular juros simples e compostos e dividir em partes proporcionais pois os 

conteúdos necessários para resolver essas situações já estão incorporados nos blocos. 

(BRASIL, 1998, p. 86) 

 

A Matemática Financeira vai muito além de administrar, investir e poupar dinheiro. A 

todo momento são disponibilizadas informações, nas mais variadas estruturas, uma delas se 

dá através da interpretação de gráficos e tabelas. Basta abrirmos jornais, revistas e assistirmos 

noticiários, para podermos presenciar o aparecimento de um gráfico ou uma tabela. Neste 

contexto, Flores e Moretti (2005, p. 1) salientam que: “Saber ler e interpretar dados e 

informações representadas graficamente vêm tomando um lugar de destaque na educação e, 

particularmente, na educação matemática. Isso porque a quantificação da diversidade de 

informações é cada vez mais necessária na sociedade atual.” 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998, p. 74), apresentam como de 

fundamental importância no tratamento da informação a: “Leitura e interpretação de dados 

expressos em tabelas e gráficos.” Ainda referente a leitura e interpretação de gráficos e 

tabelas, o PCN (1998, p. 65) nos traz como sendo um dos objetivos para o terceiro ciclo do 

ensino fundamental: “coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar tabelas 

e gráficos, formular argumentos convincentes, tendo por base a análise de dados organizados 

em representações matemáticas diversas.” 

Além de ler e interpretar gráficos e tabelas é importante que os estudantes também 

saibam organizar informações em tabelas e realizar a construção de gráficos e tabelas de 

modo que outras pessoas consigam realizar a leitura dos mesmos. Em conformidade, Flores e 

Moretti (2005, p. 4) relatam que: “Para o aluno, não é suficiente que ele saiba “ler” um 

gráfico, é necessário também que ele saiba organizar e operar de forma objetiva sobre os 

dados contidos neste modo de representação.” 

Nesse sentindo, a aplicação deste projeto tem como objetivo geral: explorar conceitos 

da matemática financeira através de indicadores da cesta básica no Vale do Itajaí”. Para o 

alcance deste objetivo geral, destacamos como objetivos específicos: (I) analisar dados 

referentes a cesta básica da região do Vale do Itajaí; (II) explorar conceitos básicos 

introduzidos na matemática financeira; (III) explorar a construção e a interpretação de 

gráficos e tabelas relacionados aos indicadores da cesta básica; (IV) realizar uma pesquisa no 

supermercado da comunidade visando verificar o custo de produtos presentes na cesta básica; 

(V) estudar conceitos da Álgebra, através de problemas relacionados ao tema “Cesta Básica”, 

por fim, (VI) proporcionar a inter-relação entre comunidade escolar, através da aplicação de 

atividades relacionadas a consciência financeira. 

 

METODOLOGIA DAS ATIVIDADES 

 

Este projeto foi realizado em parceria com a Universidade Regional de Blumenau, a 

partir de trabalhos e parcerias desenvolvidas no Programa Contribuindo na Gestão de 

Finanças. Este projeto está sendo realizado em escolas do Vale do Itajaí (Blumenau, Brusque, 



 

 
 

 

Gaspar, Indaial, Pomerode e Timbó). Porém, para este projeto, apresentaremos as atividades 

aplicadas até o momento em uma Escola da Rede Estadual de Educação do Município de 

Brusque – SC. 

Como metodologia de trabalho, foi aplicado o material didático desenvolvido em 

parceria com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade Regional de 

Blumenau. Este material é constituído de atividades que abordam a interpretação de situações 

presentes no dia a dia do cidadão em relação a cesta básica. 

As atividades 1 desse material didático eram referentes à interpretação de dados 

inscritos em tabelas, esses dados faziam referência ao custo médio de produtos da cesta básica 

através de conceitos algébricos e percentuais. A segunda atividade desenvolvida foi a visita ao 

supermercado da comunidade para uma pesquisa de preços de alguns alimentos que compõem 

a cesta básica, desse modo, interligamos o projeto com o dia a dia de nossos estudantes. A 

terceira atividade aplicada explorava a interpretação de dados referentes a gastos mensais de 

uma família durante alguns meses, essa atividade foi aplicada com a comunidade (pais dos 

alunos da turma). Por fim, a quarta atividade é referente ao cálculo de impostos sobre 

determinados produtos da cesta básica. 

Durante a aplicação das atividades, foram explorados conceitos matemáticos inseridos 

na matemática financeira, como: orçamento, juros a receber, impostos a pagar 

proporcionalidade além da interpretação de gráficos e tabelas. Conceitos estes presentes no 

dia a dia da sociedade, segundo Flores e Moretti (2005, p.4): “As noções de estatística, 

probabilidade e problemas de contagem são, portanto, noções matemáticas que fazem parte do 

cotidiano atual de nossa sociedade.” 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Embasados pelo contexto apresentado referente à Educação Financeira, e acreditando 

na importância de educar financeiramente nossos estudantes para se tornarem cidadãos 

críticos e conscientes, confiamos que os resultados alcançados ao término do projeto 

apontaram para aspectos como a compreensão de conceitos matemáticos presentes na 

matemática financeira, a aptidão de leitura, interpretação, organização e criação de gráficos e 

tabelas, além da contribuição fundamental na formação de cidadãos críticos, e autoconscientes 

em relação a sua educação financeira; 

Portanto, concluímos que conseguimos atingir os objetivos do projeto, contribuindo 

para a o desenvolvimento social e intelectual de nossos estudantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos estudos e leituras realizadas sobre o assunto, podemos perceber que a 

matemática financeira é um assunto muito discutido em nossa sociedade, devido sua 

importância no desenvolvimento pessoal, social e crítico do cidadão. Além do mais, é 

possível observar que o contexto de matemática financeira está presente em nossa sociedade a 



 

 
 

 

muito tempo, pois as civilizações mais antigas já utilizavam objetos para realização de trocas 

de mercadorias. 

Com relação à interpretação de gráficos e tabelas, percebemos que, essa interpretação 

se torna cada vez mais importante em nossa sociedade, sendo assim é de suma importância 

que nossos estudantes dominem a leitura e a interpretação dos mesmos, além da capacidade 

de construir gráficos e tabelas para expressar dados. 

Com base no teórico, concluímos que a Matemática Financeira se apresenta como uma 

grande aliada dos estudantes, pois possibilita que os mesmos adquiram saberes fundamentais 

para que se tornem cidadãos críticos e conscientes de seus atos na vida em sociedade.   
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RESUMO:  A irrigação é um tema relevante, pois para realizar a mesma são necessários vários cálculos 

matemáticos. Este trabalho tem por objetivo calcular a quantidade de água necessária para a  lavoura  de  cebola 

e beterraba; o volume de água necessário para irrigar um hectare de terra; as regas  que resultam em  maior 

eficiência; o cálculo do tamanho do reservatório, na forma de um bloco retangular ou  açude.  Ainda foram 

estudados  temas  como: aspersão, vazão do aspersor, volume de água por rega, irrigação em áreas mais 

abrangentes. Foram realizadas pesquisas de campo e na internet sobre os tipos de irrigação, vantagens e 

desvantagens e construção de uma maquete demonstrando um dos tipos. A seguir, foram realizados em sala de 

aula cálculos de área, volume e capacidade. Percebeu-se que, quanto mais eficientes forem os cálculos, melhor 

será a eficiência do sistema e maior a produtividade. 

 

Palavras-chave: Irrigar. Água. Volume. Área. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Teve-se a ideia de fazer um trabalho sobre irrigação porque o tema está muito presente 

em nossa região e por conta de alguns familiares terem experiências neste assunto, o que 

despertou ainda mais o interesse pelo mesmo. Em nosso município pratica-se, principalmente, 

a agricultura familiar para subsistência e comercialização. Percebe-se, nas lavouras e hortas, 

que as plantas quando não recebem água nos níveis desejados sofrem prejuízos no 

crescimento e produtividade e, em pesquisas bibliográficas especializadas, isso se confirmou. 

Segundo José Maria Pinto (2007), em atividades investigativas lê-se que: 

 

A cebola é constituída por mais de 90% de água e é considerada medianamente 

exigente em água. A irrigação bem manejada possibilita obtenção de bulbos 

uniformes e de melhor qualidade e, ainda, possibilita mais de um cultivo por ano. 

O cultivo da cebola no Brasil, com exceção da região Sul, é realizado sob irrigação. 

Entretanto, a área irrigada com o cultivo de cebola vem aumentando na região Sul, 

visando favorecer a produção e o maior rendimento. Embora a cultura seja sensível 

ao déficit hídrico, o excesso é também prejudicial, favorecendo a incidência de 

doenças e prejudicando a produção e qualidade de bulbos. Irrigação por aspersão é o 

mais utilizado para a cultura da cebola no Brasil. Mesmo em regiões que 

tradicionalmente utilizam sistemas por superfície, a aspersão vem sendo adotada 

como uma opção viável para garantir maior produtividade e qualidade de bulbo, 

facilitar o manejo da irrigação, aumentar a eficiência do uso de água e reduzir o uso 

de mão-de-obra. 

Os aspersores mais frequentemente empregados são os de impacto com raio de 

alcance de até 20 m. 

 

 Segundo Tivelli, Sebastião e Trani,  Espíndola ( 2017 ), para a beterraba: 
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A irrigação é indispensável, pois a falta de água torna as raízes lenhosas e diminui a 

produtividade. No sistema de semeadura direta, é preferível fazer várias irrigações 

leves durante o dia do que uma mais pesada, especialmente nos períodos mais 

quente do ano. 

 

Para isso, é fundamental ter conhecimento sobre a quantidade de água necessária para 

o desenvolvimento de cada planta. Desta forma, este trabalho pode ser útil para verificar a 

quantidade de água a ser usada na irrigação de cebola e beterraba. Outro propósito deste 

trabalho é realizar cálculos para conhecer a quantidade de água necessária para irrigar um 

hectare de terra e o tamanho necessário do reservatório para esta irrigação. Além disso, será 

citado, brevemente, cinco tipos de irrigações mais comuns, suas vantagens e desvantagens, 

sendo que uma delas será ilustrada em uma maquete. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

No primeiro momento, foi pensado no tema irrigação de beterraba e cebola, para uma 

área de um hectare. 

Em seguida, pesquisou-se, na internet, o que é irrigação, métodos, vantagens e 

desvantagens, a quantidade de água ideal para cada planta citada acima e assim calculou-se a 

quantidade de água para regar um milímetro, em um metro quadrado de terra, e de um 

hectare. A partir destes dados, calculou-se o tamanho ideal dos açudes e a quantidade de água 

que  seria  necessária dentro deles para realizar a irrigação das plantas durante um mês.  Como 

pesquisa de campo conversou-se com Sr. Flavio Majolo, funcionário aposentado da Epagri e 

o Sr. Camilo Bastos, funcionário da Prefeitura de Vidal Ramos como engenheiro agrônomo, a 

fim de obter orientações baseadas nos conhecimentos que ambos possuem na área da presente  

pesquisa. 

Construíram-se os slides e cartazes para serem apresentados em sala de aula, na 

disciplina de matemática, referentes ao ano letivo de 2017. 

A partir daí, devido à repercussão positiva desse trabalho, iniciou-se a organização do 

mesmo para apresentação na Feira Municipal de Matemática, com a elaboração de uma 

maquete com base na irrigação através do método de gotejamento, em que foram plantadas 

mudas de  morango e alface, para exemplificar de maneira mais prática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Denomina-se irrigação o conjunto de técnicas destinadas a deslocar a água no tempo 

ou no espaço para modificar as possibilidades agrícolas de cada região. A irrigação visa a 

corrigir a distribuição natural das chuvas. Constituindo uma técnica que proporciona alcançar 

a máxima produção em complementação às demais práticas agrícolas, a irrigação tem sido 

alvo de considerável interesse. 

Pesquisou-se alguns métodos de irrigação que são: Aspersão: água aplicada sobre a 

folhagem da cultura e sobre o solo; Localizada: aplica-se a água localizadamente sobre a 

superfície do solo e sob a área sombreada pela copa das plantas, também chamada de 



 

 
 

 

gotejamento; Superfície: a quase totalidade da superfície do solo é umedecida com o auxílio 

da gravidade; Subterrânea: a água é aplicada abaixo da superfície do solo, diretamente nas 

raízes das plantas. 

A partir de informações e simulações na irrigação da cebola percebeu-se a necessidade 

de quatro regas por dia, de cinco em cinco dias. 

Constatamos, a partir de conceitos matemáticos de medidas de área, capacidade e 

sistema de medidas que, para irrigar um metro quadrado com um milímetro de altura, é 

necessário 1 litro de água; consequentemente, para irrigar 1 hectare (que são 10.000 m
2
) é 

necessário 10.000 litros de água. 

Considerando um aspersor com vazão de 1000 litros por hora, com  quatro regas por 

mês, temos 40.000 litros de água  gastos por dia. Como as regas serão de cinco em cinco dias, 

em um mês haverá seis dias de rega, o equivalente a 240.000 litros de água. 

No caso da beterraba, ao utilizar-se 25 aspersores em 1 hectare de terra (sendo que 

cada um tem uma vazão  de 1.000 litros por hora), no período de uma hora, duas vezes por 

semana, o volume de água a ser usado por rega é 25.000 litros. 

Se utilizado este sistema duas vezes por semana, irrigar-se-á esta lavoura oito vezes 

por mês. 

Como são gastos 25.000 litros de água por dia, irrigando duas vezes por semana, 

precisa-se, em uma semana, de 50.000 litros (2 x 25.000) e, em um mês, contando quatro 

semanas, utilizar-se-á 200.000 litros de água por metros (50.000 x 4 ), ou, simplesmente, 

25.000 vezes 8. 

Para garantir que se tenha água suficiente, precisa-se de um reservatório para 

armazenar esta água. Caso o reservatório tenha a forma de um bloco retangular de 10 m de 

largura por 20 m de comprimento e 2 m de altura, terá a capacidade para armazenar 200 

metros quadrados,  ou seja, 200.000 litros de água. 

Porém, nas propriedades são utilizados açudes com formas irregulares; a  partir disso, 

é necessário as dimensões deste e papel milimetrado para calcular a sua capacidade 

aproximada. O açude aqui exemplificado tem capacidade aproximada de 840 metros cúbicos 

de água. Segundo profissionais da Epagri e Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, os açudes, 

em nossa região, podem receber água de uma fonte contínua (nascente ou rio) ou ser só de 

água da chuva. 

 

CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, observou-se que as plantas precisam de quantidade adequada de água 

para se desenvolver com boa produtividade e a matemática pode ajudar  nesse sentido, para 

que  esta quantidade seja ideal, sem escassez e nem excesso, pois hoje é fundamental que a 

agricultura utilize tecnologias e inovações que facilitem seu manejo e garantam alta 

produtividade e qualidade. E a irrigação vem sendo um dos instrumentos para alcançar tais 

objetivos. 

Além disso, pôde-se perceber como os conceitos matemáticos estão presentes em 

aspectos importantes do dia a dia, através da exatidão dos resultados que foram alcançados na 



 

 
 

 

irrigação. É necessário ter conhecimentos de medidas de área, volume, capacidade, razão, 

proporção, bem como geometria, para que a irrigação possa ser utilizada na produção de 

várias monoculturas, sendo que neste trabalho aprofundou-se o estudo na produção de cebola 

e beterraba. A seleção do sistema de irrigação mais adequado é o resultado do ajuste entre as 

condições existentes e os diversos sistemas de irrigação disponíveis, levando-se em 

consideração os interesses envolvidos. Sistemas de irrigação adequadamente selecionados 

possibilitam a melhoria da produtividade e da qualidade do produto. 
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RESUMO: Este trabalho foi realizado pelas alunas do oitavo ano, como pesquisa científica para apresentar nas 

aulas de matemática no ano de 2017.  O objeto da pesquisa é a costura, utilizando as técnicas de patchwork como 

referência. O objetivo principal é relacionar os conceitos matemáticos estudados em sala de aula com a costura.  

Então foi realizada a seguinte pergunta: o que há de matemática no patchwork?  Para respondê-la, foram 

necessárias aulas de patchwork e muito estudo dos conceitos matemáticos. Foi decidido utilizar nesta pesquisa a 

confecção de duas almofadas, uma bolsa, uma “necessaire” e duas capas de caderno. Em cada etapa do 

aprendizado foi observado que a matemática era essencial, desde a elaboração do projeto de uma peça, até o seu 

acabamento.  A partir desta pesquisa foi constatado que a matemática é fundamental nas técnicas de patchwork, 

abordando conceitos de geometria, ângulos, retas, medidas e até mesmo álgebra. 

 

Palavras-chave: Geometria. Patchwork. Álgebra. 

  

INTRODUÇÃO 

 

As alunas do oitavo ano da Escola de Educação Básica Cacilda Guimarães, realizaram 

uma pesquisa para verificar como a matemática está presente na costura (patchwork), 

especificamente na confecção de duas almofadas, uma bolsa, uma “nécessaire” e duas capas 

de caderno. 

Em busca de novas experiências, observaram que suas mães, tias, avós, costuram, 

então surgiu o interesse em verificar se a matemática seria necessária nas produções artesanais 

de patchwork. 

Assim, questionou-se:  O que há de matemática no patchwork?  Ao realizar aulas desta 

prática de costura constatou-se a presença da matemática em todos os processos da confecção 

dos objetos, como conceitos matemáticos de álgebra – projetou-se a célula da almofada com 

um produto notável estudado no decorrer do ano. Ao estudar  a confecção da bolsa com a 

célula de uma estrela de oito pontas, da revista “Coleção Arte Fácil Patchwork, ANO III. N° 

27 pg14”, descobriu-se muitos conceitos de geometria, que possibilitaram conhecer diferentes 

fórmulas matemáticas, bem como os conceitos de ângulos presentes na hora de passar, cortar 

e costurar os tecidos. 

Em um trabalho futuro seria interessante pesquisar alternativas para minimizar o 

desperdício de tecido e os gastos e, maximizar as receitas para a geração de lucro com o 

patchwork. 

Espera-se compreender  e comprovar a presença da matemática no objeto da pesquisa 

e poder utilizá-la de forma significativa. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Iniciamos este trabalho pensando um tema novo e criativo, que envolvesse conceitos 

matemáticos. 

Após a decisão do tema, foi necessário fazer um curso de costura para apropriar-se de 

técnicas básicas de patchwork. Então, foram delimitadas as peças que seriam confeccionadas, 

uma almofada, uma bolsa, uma “nécessaire” e duas capas de cadernos. 

As primeiras peças a serem confeccionadas foram duas almofadas. Assim foi 

idealizada a célula (um produto notável). 

Depois da escolha e da compra dos tecidos, este foi  passado, alinhado e cortado  em 

quatro quadrados de 6 cm por 6 cm, quatro quadrados de 14 cm por 14 cm e oito retângulos 

de 14 cm por 6 cm. 

Com o uso de alfinetes, junta-se as partes da célula, para facilitar na hora de costurá-

las. 

Já com todas as partes da célula unidas, costurou-se a manta resinada e o tecido 

interno na célula, então finalizou-se a frente da almofada com o quilt (técnica de patchwork). 

Por fim, cortou-se e costurou-se o fundo da almofada, colocou-se o zíper e o núcleo da 

almofada. E verificaram-se os conceitos matemáticos que estavam relacionados em cada 

etapa. 

Concluída a almofada, iniciou-se o projeto da bolsa, com a célula da estrela de oito 

pontas. Foi analisado como deveria ser a elaboração do projeto da célula e a partir disto 

estudou-se conceitos geométricos para compreender como foi possível chegar ao desenho da 

estrela. 

Após a compra dos tecidos, estes, foram passados e alinhados. Em seguida, foi 

cortado, com o uso de uma régua de patchwork e a base de corte,  uma faixa de 7,5 cm de 

largura e em linhas paralelas, com um ângulo de 45°, de 7,5 cm de distância cada uma, o que 

resultou em oito paralelogramos. Assim alfinetaram-se os paralelogramos para costurá-los 

entre si.  Feito isso, juntou-se a estrela, no tecido que iria formar a parte frontal da bolsa, foi 

costurado a parte externa e lateral da bolsa  e costurou-se a manta acrílica com o uso do quilt. 

Em seguida,  juntou-se todas da partes dando  formato à bolsa e costurou-se o zíper e a alça. 

Em seguida foi confeccionada  uma “necessaire”, primeiramente passou-se e alinhou-

se o tecido, após cortou-se e alfinetou-se as partes que seriam costuradas. Acrescentou-se a 

manta acrílica com quilt e juntou-se todas as partes  concluímos a peça. 

Foram confeccionadas ainda duas capas de caderno, para que não houvesse 

desperdício de tecido. 

Os materiais utilizados foram: máquina de costura, linha, tecidos de algodão, alfinetes, 

ferro elétrico, agulhas, cortador circular, régua de patchwork, base para corte, giz, manta 

acrílica e resinada, zíper, cola para tecido, desmanchador de costura, papel, lápis, caneta, 

calculadora, livro didático, revista de patchwork, cartazes, fita e pincel atômico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



 

 
 

 

 Para costurar uma almofada, projeta-se a célula que é a forma principal da almofada, 

utilizando-se um importante produto notável, o “quadrado da soma de dois termos”, que é um 

binômio elevado ao quadrado: (x + y)
2
 = x

2
 + 2xy +y

2 
. 

 

Geometricamente, temos:  

 

 

 
 

Pensou-se que 40 cm por 40 cm seria um tamanho ideal para a almofada, assim foram 

usadas quatro células. Considerando o lado do quadrado maior azul como x e o lado do 

quadrado menor como y,  a medida de um lado da célula seria  representada por: 

x + y  = 20              

Precisa-se de duas medidas, uma para x e outra para y, tem-se alguns pares ordenados 

para o lado da almofada: A (4,6); B (8,12); C (10,10); D (14,6); E(7,13). 

Para encontra-los resolveu-se a equação substituindo o valor de x por um número e 

encontrando-se o valor de y. 

Considerou-se x = 14 e y = 6 como sendo os melhores valores para as dimensões da 

célula da  almofada.  Obteve-se assim:  2 × 14 + 2 × 6 = 40 cm, pois nos lados da almofada 

tem-se duas células. 

Ao comprar os tecidos, foi necessário saber suas quantidades e o preço à pagar. Do 

quadrado azul adquiriu-se 50 cm de tecido;  do retângulo marrom, 8 cm de tecido; do 

quadrado azul escuro, 8 cm de tecido, um total de 66 cm de tecido fazendo uma regra de três 

temos 0,66 m. Como o custo por metro é R$ 25,00 tem-se um gasto com o tecido de R$ 

16,50. 

Porém, a quantidade de tecido comprado e utilizado para confeccionar a almofada 

representam valores diferentes, devido ao comprimento do tecido de 140 cm. E com 50 cm do 

tecido floral tem-se um total de 7000 cm
2
; com 8 cm do tecido marrom e azul escuro, tem-se 

1120 cm
2,

 cada. 

Já a quantidade utilizada calculou-se da seguinte forma: 4 (x + y) 
2
 = 4 (x

2
  + 2xy + y

2
) 

= 4x
2
 + 8xy + 4y

2
, onde 4x

2
 = tecido azul; 8xy = retângulo marrom; 4y

2
 = tecido azul escuro. 

Considerando: x = 14 e y = 6 

Temos: 

4x
2
 + 8xy + 4y

2 

4 * (14)
2 

+ 8 * 14 * 6 + 4 * (6)
2 

784cm
2
(azul) + 672cm

2
(marrom) + 144cm

2 
(azul escuro) 



 

 
 

 

O tecido azul foi usado também nas costas  e no forro da frente da almofada  (3200 

cm)  totalizando 3984 cm  do tecido. 

A porcentagem utilizada de cada tecido (pode ser calculada por uma regra de três), foi 

de 56% do tecido azul, 60% do tecido marrom  e 12% do tecido azul escuro. Para diminuir 

esta perda foram feitas duas capas de caderno. Um profissional que trabalha nesta área busca 

alternativas para minimizar os gastos e maximizar as receitas. 

No projeto da bolsa, fez-se o desenho de uma estrela de 8 pontas, utilizando-se o 

octógono. Para isto desenhou-se um círculo 360°, dividiu-se em 8 partes de 45º, e traçou-se as 

diagonais. A partir daí surgiu a curiosidade de saber como calcular o número de diagonais de 

um polígono. Encontram-se as seguintes fórmulas: 

 d=n ∙ D 2                    e                 d= n ∙(n-3)2 

Ou seja, para descobrir as diagonais totais (d), deve-se fazer a quantidade de vértices 

do polígono (n), vezes o número de diagonais que sai de cada vértice (D), e dividir por dois. 

Porém quando não se sabe o número de diagonais que sai de cada vértice, tem-se  n-3 ( que é 

o número de lados do polígono (n), menos 3. 

No livro de costura patchwork encontramos uma forma bem prática de fazer a estrela 

de oito pontas: primeiro corta-se uma tira de largura 7,5 cm tecido; em seguida divide-se o 

tecido em faixas de 7,5 cm, num ângulo de 45º e linhas paralelas (com a ajuda da régua e base 

de patchwork ), formando oito losangos; enfim monta-se a estrela alfinetando-se as partes. 

Ao confeccionar a “necessaire”, observa-se que: ao passar o tecido é necessário alinha-

lo, pois, em alguns momentos ele pode estar cortado em diagonal, o que deixaria o trabalho 

desajustado; ao cortá-lo temos linhas paralelas ou  diagonais, com ângulos notáveis, inclusive 

estes aparecem na base de corte; as costuras principais seguem uma linha paralela com o a 

lateral do tecido; e ao realizar o quilt encontramos linhas retas, paralelas e perpendiculares, 

bem como ângulos de noventa graus. 

Após os projetos prontos, o trabalho foi concluído, com muito aprendizado tanto de 

matemática, como de patchwork. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com a realização do trabalho percebeu-se que a matemática está presente em todos os 

momentos no patchwork, desde o projeto de um artesanato que vamos confeccionar até a sua 

conclusão. 

Observou-se que é possível criar um projeto como da confecção das almofadas ao 

utilizar o produto da soma de dois termos. Com este projeto percebeu-se também que a 

álgebra pode ajudar a descobrir a quantidade exata de cada tecido que foi utilizado. 

A análise do projeto da bolsa com a estrela de oito pontas apontou que a geometria 

possui conceitos que podem ajudar a construir a estrela e a partir da reestruturação destes 

conceitos pode-se encontrar maneiras facilitadas de confeccioná-la. 

O que mais surpreendeu foram os conceitos de retas e ângulos notáveis que são 

utilizados para: passar (é necessário alinhar o tecido); cortar, costurar (o tecido é cortado em 

paralelas ou em diagonais); e quiltar (que podemos ter linhas perpendiculares). 



 

 
 

 

Realizar o trabalho foi significativo, pois além de aprender vários conceitos 

matemáticos também foram aprendidos conceitos básicos e iniciais de costura, o que 

incentivou a realização desta atividade que, além de produtiva, possibilita a confecção de 

muitas peças,  podendo também ser uma fonte de renda, como é o caso da professora de 

patchwork. 

Percebeu-se, indiscutivelmente, a presença e a importância da matemática para a 

elaboração, desenvolvimento e conclusão das peças confeccionadas com a utilização da 

técnica de patchwork. 
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RESUMO: Existe relação entre Matemática e música? Um professor de matemática que não conhece música 

pode se familiarizar com essas relações. O objetivo deste trabalho é abordar a música em vários contextos 

históricos e culturais, estabelecendo relações com a matemática.  Este trabalho é uma extensão de um pré-projeto 

realizado nas turmas do Ensino Fundamental-Anos Finais, envolvendo todas as áreas de conhecimento. A 

matemática juntamente com a música permite o desenvolvimento psíquico e emocional, onde o uso da mesma 

em sala de aula proporciona maior conhecimento e um avanço dos conteúdos programáticos de forma científica 

e tecnológica. Essa característica interdisciplinar estimulou diversas competências intelectuais, sendo que o 

pensamento lógico matemático auxilia no entendimento de conceitos relacionados ao cenário musical, tais como 

notas, intervalos, escalas e frequência. Pitágoras foi o primeiro a unir matemática e música criando o primeiro 

instrumento musical, o monocórdio, usado como base para o nosso estudo. 

 

Palavras-chave: Música, Matemática e Pitágoras. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema deste trabalho foi inicialmente definido devido ao grande interesse pela teoria 

musical por aproximadamente 90% dos alunos do Ensino Fundamental II. A ideia inicial de 

usar a teoria musical como ferramenta no ensino de Matemática, foi realizada através de 

estudo interdisciplinar relacionados ao tema, como pesquisas e elaboração de trabalhos 

conforme solicitado pelos professores, individual e em grupos. Com base nesse estudo 

observamos que a música nos oferece inúmeras possibilidades para trabalhar a Matemática 

como sua parceira. A música é pura matemática. As relações entre matemática e música são 

conhecidas e estudadas desde a antiguidade e sempre se mantiveram muito próximas uma da 

outra. Por exemplo, a matemática está presente no desenvolvimento das escalas musicais, nas 

principais leis da acústica, na teoria musical. Pitágoras foi o primeiro a relacionar razões de 

cordas vibrantes a intervalos musicais. Nesse contexto, começamos a definir onde e de que 

forma poderíamos aplicar essa ideia, com a finalidade de verificar a sua eficácia.   A música 

também é benéfica para crianças e adolescentes quanto ao poder de concentração, além de 

melhorar sua capacidade de aprendizagem em matemática potenciando sua memória. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho é uma extensão de um pré-projeto realizado com todas as turmas do 

Ensino Fundamental-Anos Finais, envolvendo todas as áreas de conhecimento. Na área das 

Linguagens, o trabalho foi realizado através de pesquisas dos estilos musicais de países do 

Mercosul. O Rap como estilo de música que faz parte do movimento Hip-Hop, no Brasil foi o 

escolhido para elaboração de paródias. Em Ciências Humanas trabalhou-se com a parte 
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histórica da música, sua evolução como parte do processo de globalização, percebendo-se 

uma forma de expressão universal em praticamente todas as culturas, análise dos estilos 

musicais mais consumidos no Brasil nas seguintes décadas: 80, 90, 2000 e na atualidade. A 

professora de Ciências da Natureza aprofundou a pesquisa do som com as ondas sonoras. Na 

matemática, a pesquisa foi direcionada à Pitágoras, pai da matemática e da música, dando 

ênfase a divisão, fração, potenciação e construção de infográficos através de  pesquisas. Os 

resultados obtidos através das pesquisas foram representados em infográficos e apresentados 

aos demais grupos e utilizados para esta proposta pedagógica interdisciplinar. Essa 

característica interdisciplinar estimulou diversas competências intelectuais, sendo que o 

pensamento lógico matemático auxilia no entendimento de conceitos relacionados ao cenário 

musical, tais como notas, intervalos, escalas e frequência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

       Acredita-se que a música já existia na pré-história e se apresentava com um caráter 

religioso, ritualístico em agradecimento aos deuses. Um destaque importante desta época foi 

Pitágoras, um grande filósofo grego que descobriu as notas e  intervalos musicais. Na Idade 

Média, Guido d'Arezzo, monge católico “criou a pauta de cinco linhas, na qual definiu as 

alturas das notas e o nome de cada uma (...)”. No período do Renascimento na Europa cresce 

o interesse pela música profana, mas as melhores composições musicais foram feitas para  

igrejas. Só após a Revolução Científica que o som passou a ser tratado como fenômeno 

acústico. A música barroca vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte do 

compositor Johann Sebastian Bach. No período do classicismo a música instrumental passa a 

ter maior destaque, adquirindo “porte”, elegância e sofisticação. No romantismo a música 

buscava uma liberdade maior da estrutura clássica, carregada de emoções e sentimentos. A 

música no séc. XX foi uma verdadeira revolução. Foi um período rico, impulsionado pelo 

rádio e surgimento de tecnologias para gravar, reproduzir e distribuir essa arte. A música no 

século XXI,apresentou mudanças consideráveis, a Música Eletrônica se fortaleceu alavancada 

pelo sucesso dos anos 90. No Brasil, o Funk e o Sertanejo universitário estouraram, caindo no 

gosto da juventude. 

A INFLUÊNCIA DA MATEMÁTICA NA MÚSICA 

           O grande intelectual e estudioso Pitágoras criou o Monocórdio, um instrumento que 

deu origem a todos os instrumentos de corda existentes hoje e nos ajuda a compreender a 

relação entre matemática e música com o uso de frações. 

         Utilizado o monocórdio como experimento ele observou que o som produzido 

pressionando metade da corda (1/2) era o mesmo, porém mais agudo que o som produzido 

pela corda solta (corda inteira), que é conhecido como a oitava de um som. Analogamente, 

observou que o som produzido pressionando a corda em (2/3) e (3/4), os dois sons 

combinavam com o som da corda inteira, a estes dá-se o nome, respectivamente, de quinta e 

quarta nota de uma nota padrão que no caso do experimento era a corda solta. 

       A depender da forma como uma corda de um violão vibra, temos uma nota musical 

diferente. Cada uma delas pode ser representada através de uma fração. Vejamos a seguir: 



 

 
 

 

  

 

Dó: 11        Ré: 8 9       Mi:6481      Fá: 34       Sol:23       Lá: 1627         Si:128243        Dó: 

12           Você pode observar que os números presentes nos numeradores são todas potências 

de dois, e os números dos denominadores, potências de três (com exceção do Fá).  

2
0
 = 1 

2
1
 = 2 

2
2
 = 4 

2
3
 = 8 

2
4
 = 16 

2
6
 = 64 

2
7
 = 128 

3
0
 = 1 

3
1
 = 3 

3
2
 = 9 

3
3
 = 27 

3
4
 = 81 

3
5
 = 243 

            Os pitagóricos utilizavam os números dois e três porque acreditavam que eles eram 

números especiais, pois, através deles, qualquer número poderia ser gerado. Portanto, 

deveriam estar presentes na Matemática e na Música. 

              De acordo com a evolução dos instrumentos musicais, essa relação das cordas com as 

frações também acontece. 

             Estão presentes na música: conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e 

irracionais), decimal exato, dizima periódica simples e composta e porcentagem das cordas 

através de um número decimal exato ou aproximado. 

1 = 1 inteiro x 100 = 100% 

89=0,888…  x 100 ≅88% 

45=0,8 ou  6481=0,7901234… x 100 ≅80% 

34=0,75 x 100 = 75% 

23=0,66666… x 100 ≅67% 

35=0,6 ou 1627=0,592592… x 100 ≅60% 

815=0,53333…  ou  128243=0,5267489… x 100 ≅53% 

12=0,5 x 100 = 50% 

          De acordo com Pitágoras para uma nota estar na condição de existência ela precisa ser 

maior que ½ e menor que 1 inteiro.  ½ <LR <1, essa foi uma grande contribuição de Pitágoras. 

NOTAS MUSICAIS/ PARTITURA 

       O presente estudo considera, basicamente, apenas a Clave de Sol. A fórmula do 

compasso é indicada sempre no início da partitura, após a clave, por uma fração ordinária. O 

numerador indica quantos tempos existem em cada compasso e o denominador indica qual 

figura vale um tempo ou em quantas partes uma semibreve deve ser dividida para obtermos 

uma unidade de tempo. 

Compasso Binário Simples. 

 



 

 
 

 

Compasso Ternário Simples 

 
Compasso Quaternário Simples 

 
A MATEMÁTICA DO SOM 

         Quando uma corda vibra, ela movimenta as moléculas de ar ao seu redor. Essa agitação 

das moléculas ocorre na mesma frequência de vibração da corda. O ouvido humano capta essa 

vibração do ar e a processa atribuindo um som ao cérebro. 

FREQUÊNCIA 

         O som é uma onda e que a frequência do som é o que define a nota musical. E 

frequência é uma repetição com referência de tempo, ou seja, número de vibrações por 

intervalo de tempo. Imagine, por exemplo, uma roda de bicicleta girando. Se essa roda 

completa uma volta em 1 segundo, dizemos que a frequência dessa roda é “uma volta por 

segundo”, ou “um Hertz”. 

       Para cada frequência, temos um som diferente (uma nota diferente). 

RAZÃO 

      Podemos calcular a razão de uma nota para outra dentro da escala Diatônica e através da 

razão podemos encontrar a frequência de todas as notas. 

      Após as sete notas iniciais, os nomes se repetem, mas com o dobro de frequência. A razão 

entre as frequências sucessivas não é constante, ou seja, a unidade não é constante. A solução 

para esse problema vem com o temperamento. Temperamento divisão das oitavas em doze 

intervalos iguais. 

     Qual o semitom que gera essa escala, semitom seria uma frequência que elevada a  décima 

segunda potencia gerasse uma oitava. 

f12 = 2                                    f=122 ≅ 1,059463094 

       A partir desse valor é possível construir uma escala com notas, intervalos e frequências 

iguais. 

 
Frequência da escala cromática = Progressão Geométrica 

r≅1,059 

440 = r9 . x 

440 = (1,059)9 . x 

440 =  1,675x 

1,675x = 440         x= 4401,675 = 262,68 ≅262 que corresponde a nota Dó.   

http://www.descomplicandoamusica.com/notas-musicais/


 

 
 

 

 
           Por exemplo a nota Dó fundamental possui frequência de 262 Hz, isso significa que ela 

vibra 262 vezes por segundo. Uma oitava acima possui frequência de 2 . 262 = 524Hz e o 

mesmo vale para todas as notas. 

ESCALAS MUSICAIS 

          Uma contribuição importantíssima de Pitágoras foi a criação e construção da primeira  

escala musical, essa construção foi fundamental para a afinação dos instrumentos musicais da 

época.  As escalas pentatônicas maiores e menores são as escalas mais estáveis, pois não 

possuem intervalos de semitom e por isso são facilmente reproduzidas vocalmente, podendo 

ser cantadas. Escala diatônica é uma escala de sete notas, com cinco intervalos de tons e dois 

intervalos de semitons entre as notas. Este padrão se repete a cada oitava nota numa sequencia 

tonal específica. Na música, a escala cromática é uma escala que contém 12 notas com 

intervalos de semitons entre elas. 

 

CONCLUSÕES 

 

A experiência de Pitágoras é uma das muitas que provam que a música está 

diretamente ligada com a matemática. A música é uma constante contagem de tempo e 

trabalha o raciocínio lógico. Dessa forma, apresentamos mais uma opção de trabalho 

diferenciado para o ensino de Matemática a nível fundamental. A música nos dá muitas 

opções, podendo ser trabalhada em diversos níveis do ensino e está relacionada a vários 

conteúdos, podendo despertar o interesse dos alunos e envolvê-los no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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RESUMO: Este presente projeto foi desenvolvido com tema: Números da Minha Turma. E tem como objetivo 

de representar em números, frações, porcentagens e gráficos vários dados coletados dos alunos dessa turma, 

como: altura, cor dos olhos, alimento preferido, meio de transporte, time de futebol, se gosta de futebol, animais 

de estimação, entre outros. Então transformou-se esses números em frações e porcentagem para melhor 

compreensão desses, e também criou se gráficos com alguns dos dados obtidos. Para isso utilizou de papel e 

canetas para que os alunos entrevistaram uns aos outros coletando os dados necessários para formar essa 

pesquisa e cartazes para o desenvolvimento das tabelas e gráficos. 

 

Palavras-chave: Porcentagem. Dados. Gráficos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho foi desenvolvido com a turma de sexto ano da Escola de Educação 

Básica Papa João XXIII localizada no distrito Mirador na cidade de Presidente Getúlio. E 

justifica-se pela importância de conhecermos uns aos outros, alunos convivem uma parte 

significativa dos seus dias juntos, e um projeto que proporciona a interação, questionando e 

descobrindo curiosidades comuns contribui para a aproximação desses educandos. 

O objetivo geral que norteia esse projeto é: representar em números, frações, 

porcentagem e alguns gráficos vários dados coletados dos alunos da turma como: altura, cor 

dos olhos, alimento preferido, meio de transporte, time de futebol, se gosta de futebol, 

animais de estimação, entre outros. Para alcançar esse objetivo geral elencaram-se os 

seguintes objetivos específicos: coletar os dados da turma de diversas questões levantadas, 

representar em forma de frações os dados coletados, representar na forma de porcentagem, 

representar graficamente alguns dados coletados e realizar a análise de dados obtidos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nessa seção terá as etapas realizadas com esse trabalho, o processo percorrido 

para que ele fosse realizado, bem como os materiais utilizados na conclusão do mesmo. Em 

um primeiro momento a professora propõe a intenção de criar um projeto que analisa dados 

dos alunos, abordando vários conteúdos matemáticos para a sua realização e representação, 

como: frações, porcentagens e estatística com a coleta de dados e gráficos. 

A turma é dividida em duplas, e cada dupla escolhe quatro dos temas propostos a 

seguir: 

1. Qual o meio de transporte utilizado para chegar à escola? 
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2. Qual a quantidade de meninos e meninas na turma? 

3. Qual a quantidade de professores homens e mulheres da turma? 

4. Qual o alimento preferido do estudante? 

5. Qual seu animal de estimação? 

6. Qual sua matéria preferida? 

7. Qual estilo de música preferido? 

8. Qual time de futebol preferido? 

9. Gosta de jogar futebol? 

10. Qual a cor dos olhos? 

11. Altura média dos estudantes da turma. 

12. Altura média dos meninos da turma. 

13. Altura média das meninas da turma. 

14. Tempo médio gasto para realizar as lições de casa. 

Então munidos de canetas e papel inicia-se a coleta de dados com os demais 

alunos da turma, e suas tabulações, 

Após o momento de coleta e tabulação a sala em conjunto realiza a representação 

em fração onde o numerador representa o número de alunos que escolheram determinada 

opção e o denominador representa o número total de estudantes entrevistados. Por seguinte a 

representação em porcentagem onde cada fração é dividida para encontrar sua representação 

decimal e para obter a porcentagem precisa-se multiplicar esse decimal por cem. 

Para determinados dados como altura e tempo, é calculada a média desses que se 

realiza da seguinte forma: obtendo-se a somatória dos dados pesquisados divide-se pelo 

número de entrevistados. Média segundo Dante (2009) “é usada para por meio de um único 

número, para dar uma ideia das características de um grupo de números”. 

Então após esses cálculos, definem-se alguns dos temas para serem representados 

através de gráficos dos tipos: barra, coluna, pictográfico e de setores, que são criados 

juntamente com a turma. 

Após a coleta, representação em frações e cálculos de porcentagem e médias, 

foram elaborados cartazes para apresentação dos dados coletado, com melhor visualização e 

interpretação dos mesmos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na conversa inicial com a turma os estudantes ficaram animados com a perspectiva do 

projeto de conhecer algo a mais dos colegas, e em poderem realizar uma pesquisa. Então se 

dividiu a turma em dupla, gerando quatro duplas, esses escolheram quatro dos temas que 

foram propostos. Então munidos de canetas e papel foram ao encontro de seus colegas para a 

coleta de dados. 

 Anotados esses, foram repassados para a turma inteira para realizar os cálculos de 

frações porcentagem, que reunidos formaram as seguintes representações: 

 

 

 



 

 
 

 

Tabela 1: Time de futebol preferido. 

Time Fração Porcentagem 

Vasco 2/8 25% 

Flamengo 3/8 37% 

Real Madrid 1/8 13% 

Palmeiras 2/8 25% 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 

Tabela 2: Cor dos Olhos. 

Cor Fração Porcentagem 

Escuros 4/9 45% 

Claros 5/9 55% 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 

Tabela 3: Matéria Preferida. 

Matéria Fração Porcentagem 

Matemática 3/9 33% 

Ciências 2/9 22% 

Ed. Física 2/9 22% 

História 1/9 11,5% 

Artes 1/9 11,5% 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 

Tabela 4: Quantidade de meninos e meninas. 

 Fração Porcentagem 

Meninos 5/9 55% 

Meninas 5/9 45% 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 

Tabela 5: Quantidade de professores homens e mulheres que lecionam para turma. 

Professores Fração Porcentagem 

Homens 3/8 37% 

Mulheres 5/8 63% 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 

Tabela 6: Gosta de jogar futebol? 

Opinião Fração Porcentagem 

Gosta 8/9 88% 

Não gosta 1/9 12% 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 



 

 
 

 

Tabela 7: Animal de estimação preferido. 

Animal Fração Porcentagem 

Gato 4/9 44% 

Cachorro 4/9 44% 

Bezerro 1/9 12% 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 

Tabela 8: Comida Preferida. 

Comida Fração Porcentagem 

Pizza 2/9 22% 

Polenta 1/9 11% 

Macarronada 4/9 44% 

Beterraba 1/9 11% 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 

Tabela 9: Tipo de Música. 

Estilo Fração Porcentagem 

Pop 2/9 22% 

Eletrônica 2/9 22% 

Funk 2/9 22% 

Rock 2/9 22% 

Bandinha 1/9 12% 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 

Tabela 10: Meio de transporte utilizado para ir à escola. 

Meio Fração Porcentagem 

Carro 3/9 33% 

Ônibus 5/9 55% 

Bicicleta 1/9 12% 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 

Tabela 11: Altura das meninas da sala. 

Meninas Medida 

Beatriz 1,41m 

Gabriele 1,68m 

Laura 1,66m 

Média 1,58m 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 



 

 
 

 

Tabela 12: Altura dos meninos da sala. 

Meninos Medida 

Wellinton 1,53m 

Gustavo 1,40m 

Gabriel 1,64m 

Tauan 1,43m 

Lucas 1,42m 

Média 1,48m 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 

Tabela 13: Altura de todos da sala. 

Nome Medida 

Beatriz 1,41m 

Gabriel 1,64m 

Gabriele 1,68m 

Gustavo 1,40m 

Laura 1,66m 

Lucas 1,42m 

Tauan 1,43m 

Wellinton 1,53m 

Fabiula 1,65m 

Média 1,53m 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 

 

Tabela 14: Tempo gasto para ajudar em casa. 

Nome Tempo (minutos) 

Beatriz 120min 

Gabriel 105min 

Gabriele 120min 

Gustavo 45min 

Laura 60min 

Lucas 90min 

Tauan 120min 

Wellinton 45min 

Média 1 hora e 28 minutos 

Fonte: Sexto ano da Escola de Educação Básica Papa João XXIII. 



 

 
 

 

 

 Após levantar todos esses dados e feitos os cálculos definiu – se quatro questões para 

montar os gráficos, que seguem: 

Imagem 1: Gráfico – Time de Futebol.   

 
Fonte: As Autoras. 

 

Imagem 2: Gráfico – Cor dos Olhos. 

 
Fonte: As Autoras. 

 

Imagem 3: Gráfico – Se gosta de jogar futebol. 

 
Fonte: As Autoras. 

 

Imagem 4: Gráfico – Animais de Estimação. 

 
Fonte: As Autoras. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 Pode-se concluir que os dados levantados representados através de diferentes métodos 

formam um perfil da turma de sexto ano dessa escola, acrescentando conhecimentos 

matemáticos aos educandos, relacionando-os ao seu dia-a-dia e agregando também 



 

 
 

 

conhecimento pessoal na interação de uns com outros na busca de melhor desenvolver o 

projeto. 

REFERÊNCIAS 

 

DANTE, Luiz Roberto. Tudo é matemática. São Paulo: Ática, 2009. 

 

 



 

 
 

 

NÚMEROS DA NOSSA SALA
1
 

 

MATHIAS, Luana
2
; DOROW, Guilherme

3
; BRANDT, Fabiula Grasiela

4
 

 

RESUMO: Este presente projeto foi desenvolvido com o tema a sala de aula. Tem como objetivo analisar e 

calcular diversas grandezas existentes na sala utilizada pelo nono ano dessa escola, bem como estimar quantas 

pessoas cabem nela, relacionando esses dados com a Guerra Civil que ocorre na Síria desde março de 2011. Para 

isso utilizou-se de trenas e metros para medir diversos segmentos da sala que serão necessários para os cálculos 

de perímetro, área, simulação de instalação de pisos modelos para a sala de aula, volume, quantidade de ar 

existente, estimativa de quantas pessoas cabem na sala, relacionando assim diversos conhecimentos matemático 

sendo algo pertinente e que os alunos convivem dia-a-dia, sua sala. E ao relacionar os números encontrados com 

a Guerra da Síria, pode-se ter uma noção mais clara de quanto é alarmante os números que envolvem essa 

guerra. 

 

Palavras-chave: Grandezas. Guerra Civil. Interdisciplinaridade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho foi desenvolvido com a turma de nono ano da Escola de Educação 

Básica Papa João XXIII localizada no distrito Mirador na cidade de Presidente Getúlio. E 

justifica-se pela análise matemática da sala de aula dessa turma ambiente comum ao dia-a-dia 

dos estudantes. Ao propor esse projeto pretende-se explorar os conceitos matemáticos 

pertinentes desse recinto. 

 Diversos conceitos matemáticos são abordados nesse projeto em especial conceitos de 

geometria plana e espacial, como: área, perímetro, volume (litros), diagonais usando o 

Teorema de Pitágoras. Um tema atual abordado no trabalho é a Guerra Civil que ocorre na 

Síria, esse país do Oriente Médio sofre com essa guerra civil desde março de 2011, e vem 

devastando seus habitantes com mortes e desespero por esses seis anos que se passaram. (Isto 

é, 2017). 

 Esse projeto tem como objetivo analisar e calcular diversas grandezas existentes na 

sala de aula utilizada pelo nono ano dessa escola, bem como estimar quantas pessoas cabem 

nela, relacionando esses dados com a guerra da Síria. Para alcançar esse objetivo foram 

elencados os seguintes objetivos específicos: identificar a forma geométrica que compõe o 

chão e a sala em si, calcular o perímetro do chão, calcular a área, simular a instalação de pisos 

no chão e paredes, calcular o volume e o ar contido nele, obter a medida das diagonais, 

estimar quantos alunos cabem nessa sala e relacionar com os números da Guerra da Síria. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Para o desenvolvimento desse projeto inicia-se com algo bem elementar da geometria 

que é a identificação das formas pertencentes à sala de aula aqui em questão, chão como 
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figura plana e a sala como figura espacial. Após esse primeiro momento de observação e 

identificação, fez-se diversos cálculos e para isso se utiliza alguns meios de medidas como 

réguas e trenas. Então se calcula o perímetro com a fórmula P = L + L + L + L, onde P 

representa perímetro e L lados, considerando que o piso da sala é um retângulo.  Por seguinte 

calcula-se a área do chão e paredes da sala através da fórmula: A= L x L, onde A representa 

área e L lado, já que a sala é formada apenas com retângulos, para isso devem-se medir as 

laterais do chão e paredes. Ai simula-se a instalação de três pisos, um no chão da própria sala, 

outro na parte pintada da sala e o seguinte no corredor que passa na frente dela. 

 O volume é obtido utilizando a área da base já calculada e a altura da sala e dispondo 

na fórmula V = Ab X H, onde V representa volume, Ab área da base e H altura. Para calcular 

as diagonais tanto da sala como do chão, como as medidas já obtidas anteriormente, é preciso 

fazer uso do Teorema de Pitágora que é Hipotenusa² = Cateto² + Cateto². 

 Desenhando com uma fita crepe no chão um metro quadrado, coloca-se dentro deste o 

número de pessoas que couberem, estimando assim a quantidade de pessoas em um metro 

quadrado, e multiplicando pelo número de metros quadrados calculados na área do chão da 

sala sabem-se quantas pessoas cabem nela, ou seja, número de pessoas por metro quadrado x 

área obtida anteriormente. Então com os dados pesquisados em meio de comunicação atual 

de: os números de mortos, desabrigados que buscam refúgio, não tem acesso a tratamentos 

adequados, refugiados em outros países, crianças sem aula, ataque químico, originados da 

Guerra da Síria, pode-se estimar quantas salas de aula como essa do nono ano dariam de 

pessoas com cada item citados anteriormente, apenas dividindo o número de pessoas que 

sofrem com esses itens pelo número de pessoas que cabem na sala, ou seja, número de 

pessoas da guerra: número de pessoas que cabem na sala. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Ao identificar as formas da sala e seu piso descobriu-se que a sala tem a forma de um 

paralelepípedo retangular e o chão um retângulo. O perímetro da sala obteve-se da seguinte 

forma:     P = L+L+L+L 

P = 609 + 609 + 832 + 832 

P = 2.882 cm 

 A área é a medida da superfície, e foi calculada a área de algumas partes existentes na 

sala do nono ano, e foram as seguintes: 

● Chão: 8,32 X 6,09 = 50,66m² (aproximadamente) 

● Paredes da frente: 3,14 X 6,09 = 19,12m² (aproximadamente) 

● Paredes do lado: 3,14 X 8,02 = 25,18m² (aproximadamente) 

● Janelas: 2,57 X 1,49 = 3,82 m² (aproximadamente) 

● Quadro: 2,98 X 1,08 = 3,21m² (aproximadamente) 

● Porta: 1,12 X 2,76 = 3,09m² (aproximadamente) 

● Relógio: 24 cm de diâmetro, 452 cm² (aproximadamente) 

 



 

 
 

 

 O volume foi obtido com as mediada da base e da altura do paralelepípedo retangular 

que é a sala, e calculando-se da seguinte forma: 

V = Ab X h 

V = 50,66 X 3,14 

V = 159,07 m³ 

 Com o valor do volume da sala foi possível calcular a massa de ar existente nela 

considerando que sua massa em um litro é de aproximadamente 1,3 gramas, ao nível do mar e 

a uma temperatura de zero grau Celcius. (Manual do Mundo) 

1m³ = 1000 litros 

1 litro = 1,3 gramas (aproximadamente) 

Ou seja 

Volume de aproximadamente 159m³ X 1000 = 

159000 litros de ar dentro da sala 

159000 X 1,3 = 206,7 kg 

 Sobre a diagonal que é definida por Dante (2009) como “um segmento de reta com 

extremidade em dois vértices não consecutivos”, e que foi calcula da seguinte maneira: 

Observação: No referido projeto não se justifica o cálculo de diagonal para colocação de pisos 

na sala, no entanto faz parte do currículo e dos conteúdos estudados. 

  

Figura 2: Diagonal do Chão da Sala. 

 
Fonte: Os Autores. 

Hip² = Cat² + Cat² 

Hip² = 8² + 6² 

Hip² = 100 

Hip = 100 

Hip = 10 metros  

Figura 3: Diagonal da Sala 

 
Fonte: Os Autores 



 

 
 

 

Hip² = Cat² + Cat² 

Hip² = 9² + 10² 

Hip² = 109 

Hip = 109 

Hip = 10,44 metros aproximadamente 

 A simulação da instalação dos pisos obedeceu as seguintes questões: 

1. Se o piso número um (figura 4) fosse colocado no chão da sala, quantos seriam 

necessários? 

Figura 4: Piso número um. 

 
Fonte: Os Autores 

 

609 : 45 = 13,5 pisos e 802 : 45 = 17,8 pisos 

13,5 X 17,8 = 241 pisos aproximadamente 

2. Se o piso número dois (figura 5) fosse colocado no chão do corredor em frente a sala 

do nono ano quantos pisos seriam necessários? 

 Figura 5: Piso número dois. 

 

56,5 X 32 = 1808cm² - área do piso 

4090 X 215 = 679350cm² – área do corredor 

679350 : 1808 = 487 pisos aproximadamente 

Fonte: Os Autores 

 

3. Se o piso três (figura 6) fosse colocado na parte das paredes internas pintadas de verde 

na nossa sala, quantos pisos seriam necessários? 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 6: Piso número três. 

 

Área total da parte pintada = 297588cm² 

Área do piso3 = 20  X 20 = 400cm² 

297588 : 400 = 744 pisos aproximadamente 

Fonte: Os Autores. 

  

Estimaram-se quantas pessoas caberiam em um metro quadrado, da seguinte forma: 

desenhando o metro quadrado no chão e colocando o tanto que pessoas lá dentro e que ficou 

definido como oito pessoas, sendo que a sala tem 50m² aproximadamente previu-se que 

caberiam nessa sala 400 pessoas, relacionando esse número com os dados da Guerra Civil da 

Síria ( Isto é, 2017): 

● São 400 mil mortos, que equivale a 1000 salas de aula como a nossa; 

● São 6,5 milhões de pessoas desabrigadas, o que equivale a 16250 salas iguais a nossa; 

● São cinco milhões de pessoas que buscam refúgio em outros países, o que corresponde 

a 12500 sala iguais a nossa; 

● São 11,5 milhões de pessoas sem acesso de tratamento básico adequados, que 

corresponde a 28750 salas iguais a nossa; 

● São 2,3 milhões de refugiados em outros países o que dá 5750 salas iguais a nossa; 

● São 1,7 milhos de crianças da Síria sem aula o que corresponde a 4250 salas de aula. 
 

CONSIDERAÇÕES 
 

 Pode-se concluir com esse projeto que o próprio ambiente pode favorecer muito para 

aquisição do conhecimento matemático, explorando o potencial que temos dentro de salas de 

aula mesmo. E ao relacionar a estimativa de pessoas que cabem na sala com os números da 

Guerra da Síria pode-se ter uma melhor noção do que esses números representam e o quanto 

alarmante são eles. 
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RESUMO: Este trabalho mostra o uso das peças do LEGO no estudo dos números naturais e da característica 

que eles têm de serem primos ou compostos, estabelecendo relação de modo concreto, entre os números, suas 

propriedades e operações. Essa atividade foi realizada com uma turma de sétimo ano do Ensino Fundamental da 

escola municipal Jorge da Cunha Carneiro. 

 

Palavras-chave: Números Primos. Números Compostos. LEGO. Material Manipulativo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso das peças do LEGO atrai a atenção dos alunos pelo manuseio, pelas cores, por 

ser um quebra-cabeça para todas as idades que aviva a criatividade. Como material 

pedagógico manipulativo, tem a qualidade de ser um facilitador para memória visual, 

auxiliando na aprendizagem dos conceitos. Durante as aulas, utilizamos em algumas 

atividades o uso das peças LEGO, ilustrando os conceitos de números primos, dos números 

compostos e de sua fatoração em primos, dos divisores positivos e do cálculo do menor 

múltiplo comum (m.m.c.) e maior divisor comum (m.d.c.) entre dois ou mais números, 

procurando sempre ascender do concreto à abstração. 

As definições dos conceitos foram extraídas das apostilas do PIC Encontros de 

Aritmética, e Iniciação à Aritmética. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Apresentamos as definições que foram trabalhadas em aula usando linguagem formal 

da matemática e as reflexões e metodologia utilizadas sendo que, em todas as situações, o 

LEGO é o material pedagógico que serviu de ferramenta para compreensão dos conceitos. 

Vamos admitir que as peças de LEGO representam, conforme as cores e tamanhos, os 

números 1 (peça branca), 2 (peça amarela), 3 (peça vermelha), 5 (peça azul) e 7 (peça verde), 

como se pode ver na Figura 1. Admitimos ainda que, ao encaixar duas ou mais peças 

estaremos calculando o produto dos valores considerados. 
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Figura 1 – Definindo o valor de cada peça do LEGO. 

 
Fonte: as autoras (2017). 

                                          

Observamos também na Figura 1 que a peça de valor 1, encaixada com qualquer 

outra, não altera o produto das demais peças, pois 1 é o elemento neutro da multiplicação. Eis 

o motivo de considerarmos a unidade como um número que não é primo e nem composto. 

 
Um número natural diferente de 0 e de 1 e que é apenas múltiplo de 1 e de si 

próprio é chamado de número primo. Um número diferente de 0 e de 1 que não é 

primo é chamado de número composto. (HEFEZ, 2009, p. 31). 

 

Vimos que não há possibilidade de obter, por exemplo, o resultado 11 encaixando as 

peças disponíveis. Por outro lado, encaixando uma peça azul e uma verde calculamos 5 x 7= 

35, um número composto pelo produto de dois fatores primos. Note que colocando a peça 7 

em cima da peça 5 o produto continua sendo 35, propriedade comutativa da multiplicação. 

Deste modo, compreendemos que todo número natural maior que 1 ou é primo, ou pode ser 

escrito como um produto de números primos, chamamos esta propriedade de Teorema 

Fundamental da Aritmética. 

Para obtermos resultados como 58 é necessário definir novas peças de LEGO, com 

valores maiores. Na Figura 2 vimos representados os números primos entre 10 e 30. 

 

Figura 2 – Números Primos entre 10 e 30 e as peças do LEGO. 

 
Fonte: as autoras (2017). 

                           

Observe que nesses intervalos, a quantidade de números primos é cada vez menor. 

Uma pergunta que surge espontaneamente é a seguinte: Quantos são os números primos? 

Note primeiro que, sempre que acrescentamos uma unidade ao produto dos n 

primeiros números primos, o resultado que obtemos é um Número Primo. Por exemplo, 2 + 

1= 3 (primo), 2 x 3 + 1= 7 (primo), 2 x 3 x 5 + 1= 31 (primo). 

Suponha agora que você possui peças de LEGO de muitos tamanhos, e que com elas 

conseguiu representar todos os números primos. Agora imagine que você encaixou todas 

essas peças. Deste modo você conseguiu obter o produto de todos os números primos que 



 

 
 

 

existem, chamaremos este produto de P. Sabemos que existem infinitos números naturais e, 

conhecendo a ideia de sucessor, fazendo (P + 1) obtemos o sucessor de P. Se (P + 1) não pode 

ser um número primo, então é o resultado do encaixe de peças que já foram definidas. Isso 

seria impossível! Concluímos, portanto, que há infinitos números primos (Prova de Euclides). 

Quando encaixamos as peças de LEGO e calculamos o produto estamos, também, 

mostrando a fatoração em primos de um número composto. Vale destacar a propriedade 

comutativa da multiplicação, já citada anteriormente. Este é um modo de representar o 

resultado obtido pelo conhecido algoritmo da fatoração em primos, veja na Figura 3: 

 

Figura 3 – Fatoração do número 36 em Primos. 

 
Fonte: as autoras (2017). 

 

Efetuando duas divisões sucessivas por 2 (peça amarela), obtemos o número 9 que 

agora pode ser dividido por 3 (peça vermelha), e novamente por 3, obtendo quociente 1. 

Para escrever um número natural n como um produto de fatores primos, testamos 

quais primos dividem n.  Usando como exemplo o número 36, podemos afirmar que, além dos 

números 2 e 3, nenhum outro primo divide 36. Isso mostra que, somente os primos que 

aparecem na fatoração são divisores de um número dado. Mais formalmente: 

 

Um número primo p divide um certo número natural a somente quando p é um dos 

fatores primos que aparece na fatoração de a. (DUTENHEFNER, F; CADAR, L., 

2015 ,p. 52) 
 

Vamos, então, encontrar todos os divisores de 36 fazendo as possíveis combinações 

com as peças do LEGO (2, 2, 3 e 3) e verificando os produtos. 

 

Quadro 1 – Divisores de 36 

 
Fonte: as autoras (2017). 



 

 
 

 

Assim, o conjunto de todos os divisores de 36 é D(36)= {1, 2, 3, 4, 6, 9 12, 18; 36}. 

Em resumo, para a peça amarela temos três opções: não a utilizar; usar uma peça; usar 

as duas peças disponíveis. O mesmo ocorre com a peça de cor vermelha. Pelo Princípio 

Multiplicativo o número 36 tem, portanto, (3x3=) 9 divisores. Esse raciocínio matemático de 

contagem podemos utilizar para descobrir a quantidade de divisores de qualquer número 

natural, conhecendo sua fatoração em primos. 

Agora que sabemos calcular os divisores de um número natural, podemos descobrir 

qual o maior divisor comum entre dois ou mais números. Basta selecionar o maior número 

que pertence, simultaneamente, ao conjunto dos divisores dos números analisados. Podemos 

ainda encontrar o maior divisor comum entre dois ou mais números dadas suas respectivas 

fatoração em primos. 

Se d é o maior divisor comum entre dois números a e b, certamente d é o resultado do 

produto de todos os fatores primos que figuram, simultaneamente, em a e em b. 

Em outras palavras, chamando de Fa o conjunto de todos os fatores primos cujo 

produto é o número a e Fb o conjunto de todos os fatores primos cujo produto é o número b, o 

produto dos elementos do conjunto (FaFb) é o maior divisor comum dos números a e b, 

m.d.c.(a;b). Tome, por exemplo, os números 36 e 24 (Figura 7): 

F36={2;2;3;3} e F24={2;2;2;3}→  (F36F24)={2;2;3} 

Quando (FaFb)=∅ , ou seja, os números não possuem fatores primos comuns, eles são 

coprimos e m.d.c.(a;b)=1. 

Dados dois números naturais a e b, dizemos que b é um múltiplo de a se existir um 

terceiro número natural c tal que multiplicado por a seja igual a b (axc=b). 

Como exemplo, podemos afirmar que 6 é múltiplo de 2, pois existe um terceiro 

número 3 tal que 3x2= 6. Note ainda que, pela definição, 3 e 2 são ambos múltiplos e fatores 

de 6. O número 6 tem ainda muitos outros múltiplos não-negativos, que podem ser obtidos 

pelos produtos: M(6)={(6x1); (6x2); (6x3); (6x4); … } 

Note que, apesar do número 6 possuir uma quantidade infinita de múltiplos, todos 

contêm, pelo menos, os fatores 3 e 2. 

Para encontrar o menor múltiplo comum entre dois números devemos selecionar o 

menor número que é múltiplo simultaneamente de ambos, lembrando que este deve conter, 

pelo menos, os fatores que figuram em suas fatoração em primos. Tome, por exemplo, os 

números 36 e 24, o m.m.c. deve conter, pelo menos, os fatores 22x 32; 23x 31 . Podemos 

fazer isso escolhendo (Figura 7). Dessa forma, 

conhecendo a fatoração em primos, escolhemos os fatores com os maiores expoentes para 

formar o m.m.c.. 

Sendo Fa o conjunto de todos os fatores primos cujo produto é o número a e Fb o 

conjunto de todos os fatores primos cujo produto é o número b, o produto dos elementos do 

conjunto (FaFb) é o menor múltiplo comum dos números a e b, m.m.c.(a;b). 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 4 – Operações entre o conjunto dos fatores primos dos números 24 e 36. 

 
Fonte: as autoras (2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Utilizar o LEGO como material didático manipulativo proporcionou melhor 

compreensão dos conteúdos, pois o estudo científico dos temas antecedeu às atividades em 

que foram usadas as peças. Para citar um exemplo, um método bastante conhecido para 

descobrir Números Primos em uma sequência finita de Números Naturais é o Crivo de 

Eratóstenes. A atividade proposta com o uso do LEGO foi representar os números de 1 até 

100 encaixando as peças. Cada vez que um número não podia ser representado pelo encaixe 

das peças disponíveis era necessário buscar uma peça diferente para representá-lo, ficando, 

então, evidente a característica do número ser Primo ou Composto. Veja na figura a seguir: 

 

Figura 5 – Crivo de Eratóstenes com uso das peças de LEGO. 

 
Fonte: as autoras. 

 

Outra atividade bastante positiva foi o uso das peças do LEGO para compreender 

melhor a fatoração em primos (Figura9) e detalhes como “a ordem dos fatores primos que 

figuram na fatoração não altera o número”, proporcionando, também, visualizar os possíveis 

modos de calcular essa fatoração. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 6 – Diferentes modos de fatorar o número 36 em primos. 

 
Fonte: as autoras (2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

O uso das peças do LEGO como material didático no contexto dos números primos, 

permitiu um estudo mais dinâmico dos temas, pois além de ser uma atividade prática de 

aprendizagem, estimula a memória visual e promove a melhor compreensão dos conceitos. 
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RESUMO: O Programa Estadual de Novas Oportunidades de Aprendizagem – PENOA, com o intuito de 

desenvolver com os estudantes, ações pedagógicas para integrar pesquisa, conhecimento e prática, decidiram 

realizar atividades interdisciplinares através da produção artesanal de chocolate, nas dependências da escola. Isso 

instigou os estudantes para resgatar a história da Páscoa e a tradição das famílias na produção de ovos de 

chocolate.  Orientados pelos professores, os estudantes realizaram pesquisa bibliográfica, na mídia e com 

familiares, produziram chocolate de forma artesanal, contabilizaram custos e no dia da família na escola 

venderam o produto para pais e alunos, numa visão empreendedora. Desenvolveram noções de medidas, 

conheceram e manusearam instrumentos de medida, obtiveram a relação entre compra e venda, sistema 

monetário e as operações aplicadas a situações problemas envolvendo os produtos utilizados na produção. 

Durante o processo houve interação e participação efetiva dos estudantes e dos professores coparticipantes do 

processo educativo. 

 
Palavras-chave: Oportunidade. Inter Relação. Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A busca de novas possibilidades para o desenvolvimento de ações pedagógicas através 

de práticas em equipe vem se tornando um dos grandes desafios para o processo ensino e 

aprendizagem no Programa Nacional de Novas Oportunidades de Aprendizagem - PENOA. A 

escola deve oportunizar aos seus estudantes a vivência em sociedade, torná-los críticos e 

atuantes como sujeitos do processo de aprendizagem. Com isso é possível ampliar as 

possibilidades de uma aprendizagem que terá significado e relevância para os alunos, 

individualmente e para os grupos a que pertencem, porque serão capazes de fazer relação dos 

temas e assuntos com sua vida. 

 Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, a contextualização dos 

conteúdos é um recurso para integrar outros conhecimentos relacionados a um tema. 

Trabalhar com os alunos inter-relacionando teoria e prática contribui que para sejam capazes 

de compreender que a construção humana está ligada a um conjunto de conhecimentos. Uma 

das alternativas para que esse processo ocorra é por meio de práticas pedagógicas em equipe, 

que proporcionam uma abordagem autônoma e significativa dos estudantes e deve ser 

vivenciada de forma contextualizada no ambiente em que estão inseridos.  A proposta de 

trabalho busca a relação entre o currículo escolar e a prática através da participação dos 

estudantes e o seu envolvimento nas atividades desenvolvidas permitindo um envolvimento 

ativo e reflexivo por seus participantes. 

Cabe lembrar que a Proposta Curricular de Santa Catarina e os demais documentos 

conceptuais e legais sobre a EB preconizam a heterogeneidade do sujeito aprendiz e 
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suas diferentes dimensões de aprendizagem (tempo, contexto, representação de 

mundo). Sendo assim, este Programa abre caminhos pedagógicos para aqueles que, 

no tempo escolar regular, não se apropriaram dos conhecimentos potencialmente 

previstos, além de lhes ofertar um tempo, um planejamento e uma didática que 

atenda ao sujeito em suas especificidades pedagógicas e sociais. (FERREIRA; 

GESSER,2016, p. 2).    

 

Ao desenvolver este trabalho, procura-se efetivar um aprendizado que seja 

significativo ao longo da vida escolar do indivíduo e que o possibilite a vivenciar o mundo 

interagindo na sociedade de maneira crítica e consciente, participando das decisões e 

exercendo a sua cidadania.  Por compreender a escola como espaço democrático cujas 

principais funções são possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico, trazer 

informações e contextualizá-las, bem como fornecer aos alunos caminhos para a construção 

de novos conhecimentos pretende-se propor atividades pedagógicas para desenvolver 

conceitos básicos, inter-relacionar teoria e prática e possibilitar uma melhor aprendizagem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

  Esta atividade teve início na semana da Páscoa e desenrolou-se no decorrer do ano. 

Para iniciar as atividades, realizou-se pesquisa bibliográfica, na mídia e com familiares sobre 

a tradição da Páscoa e a origem dos símbolos pascais. A partir daí foram elaborados textos e 

paródias sobre a Páscoa e os símbolos pascais. 

 Confeccionou-se um Tangram por cada aluno para aprender a calcular área e 

perímetro, estudar as formas geométricas que seriam também observadas na produção do 

chocolate. 

 Foram adquiridas cinco barras de chocolate pela direção da escola para serem 

produzidas de forma artesanal pelos alunos, contabilizar custos, realizar medidas, pesagem e 

comercialização para pais e alunos no dia da família na escola. Depois de analisar a forma da 

barra do chocolate e calcular a área e o perímetro os alunos iniciaram a produção artesanal do 

mesmo. Tiveram noções de higiene para iniciar a manipulação do mesmo como: lavar as 

mãos com água e sabão neutro, uso de álcool gel, uso de touca e luvas, higiene e esterilização 

dos materiais. 

 O chocolate foi confeccionado nas formas dos símbolos pascais: ovo, coelho, cenoura, 

vela. Para embalá-lo, foi medido o papel pelos alunos, cortado conforme o tamanho de cada 

chocolate. Depois de embalado, cada chocolate foi pesado e avaliado o preço do grama após 

ser calculado o custo de produção do mesmo e o lucro que poderia ser obtido por grama. No 

dia da família da escola, o chocolate foi vendido para pais e alunos. 

  Com o dinheiro obtido com a venda realizou-se o pagamento das barras de chocolate 

que foram fornecidas pela direção. Com o lucro obtido foram compradas outras barras de 

chocolate para produzir para os alunos como presentinho de Páscoa.  Foram adquiridas três 

barras que estavam na promoção e calculou-se a diferença entre as primeiras que foram 

adquiridas, calculou-se o lucro que pode ser obtido quando ocorre um desconto. Com o 

restante do dinheiro, os alunos foram à sorveteria para tomar sorvete e treinar o manuseio do 

dinheiro. 



 

 
 

 

 Para desenvolver o conteúdo de frações decidiu-se produzir algumas pizzas, estudar 

uma receita, números fracionários envolvidos na receita e dobramento da receita. Entre os 

recheios das mesmas, utilizou-se o chocolate. Através do corte da pizza foi possível 

compreende o valor e as proporções das frações como por exemplo: um inteiro, um meio, dois 

terços. Permitiu-se que os alunos observassem na prática esses conhecimentos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Para o desenvolvimento deste projeto foram realizadas diversas atividades em sala de 

aula de maneira interdisciplinar e aplicados diversos conteúdos que foram aliados à prática 

permitindo assim, a formação de conceitos básicos por parte dos alunos. A pesquisa   

realizada auxiliou na produção de textos narrativos e na produção da paródia pelos alunos. A 

confecção do Tangran permitiu analisar as diversas formas geométricas e obtiveram a noção 

de área e perímetro. 

 Para produzir o chocolate tornou-se necessário conhecer algumas noções de higiene, 

noções essas que tornam-se necessárias adotá-las no dia a dia para a prevenção de doenças 

contagiosas e conservação da saúde 

 A confecção do chocolate permitiu que os alunos obtivessem noções de higiene e de 

medidas: massa, volume, área, perímetro, conheceram e manusearam os instrumentos de 

medida: balança, régua, trena entre outros. Entenderam a relação compra e venda, lucro, 

custo, desconto números decimais, treinaram o sistema monetário e aplicaram as quatro 

operações em situações problemas envolvendo os produtos utilizados na fabricação dos 

chocolates. 

 Além disso, houve uma grande interação entre os colegas e professores e favoreceu o 

desenvolvimento da auto estima dos estudantes, principalmente de alguns alunos de baixa 

renda que não teriam condições de terem seu presentinho de Páscoa. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Perceber como os estudantes constroem o seu modo de ser é um passo para 

compreender suas experiências, necessidades e expectativas. O desafio é entender essas 

dimensões como eixo integrador das atividades escolares a serem proporcionadas. 

O desenvolvimento das atividades propostas para o desenvolvimento deste trabalho 

teve grande aceitação por parte dos estudantes, pois aliou teoria e prática de forma que 

instigou os alunos a desenvolver as atividades de forma prazerosa. 

A proposta de atividades pedagógicas que visam práticas em equipe se apresenta como 

uma grande ferramenta para auxiliar na formação de estudantes cidadãos que reflitam sobre 

suas ações, modifiquem suas práticas, busquem sentir-se como parte integrante e agente 

transformador do seu meio. Neste sentido, a atividade desenvolvida norteou ações e teve 

como foco principal a integração da teoria à prática integrando a matemática e as linguagens, 

buscando a interdisciplinaridade no processo de aprendizagem e proporcionando o 

desenvolvimento de ações que permitam práticas em equipe. 
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RESUMO: A pizza é um alimento encontrado na mesa de muitas pessoas sendo mundialmente conhecida, e na 

Escola de Ensino Fundamental Cristina Marcatto os 51 alunos dos sétimos anos matutino decidiram estudar ela. 

O projeto visa expor a matemática de maneira mais natural e concreta, fazendo com que o aluno perceba que a 

matemática está em coisas simples como uma fatia de pizza, interligando o estudo com o cotidiano. Foi utilizada 

várias pesquisas na internet, jornal, embalagens de pizzas, e cálculos em torno desses materiais, e visita em 

empresa local, estimulando o aluno na sua curiosidade e raciocínio lógico, desenvolvendo e resolvendo situações 

problemas, utilizando as relações entre a geometria, álgebra, e as quatro operações com números racionais. 

Obtemos uma aprendizagem mais significativa e mais verdadeira, na qual o aluno pode interagir com o objeto de 

estudo. 

 

Palavras-chave: Geometria. Ângulos. Perímetro. Área. Volume. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No começo do ano durante uma conversa foi perguntado aos alunos um tema para 

trabalhar na disciplina, onde alguém comentou estudar a pizza, e os alunos ficaram 

empolgados e discutindo o que poderia ser trabalhado, decidimos então fazer o projeto. Com 

o objetivo de deixar o conteúdo sobre geometria mais interessante e realista buscamos 

alternativas nos projetos, que visa despertar o interesse do aluno estimulando situações 

problemas, atraindo eles para o mundo da matemática. 

A pizza é uma comida muito popular no Brasil, mas sua origem não é na Itália como 

muitos pensam, segundo Santana (2015), a história da pizza deu-se início a 6000 anos atrás no 

Egito, sendo chamado de pão de Abrahão também conhecido como piscea. Ao passar dos 

séculos a pizza sofreu alterações com os gregos, fenícios, turcos, e durante as cruzadas foi 

para Itália, onde adicionaram tomate, orégano, queijo, temperos e estabeleceram o formato 

dela em disco redondo. Com a imigração italiana em meados do século XIX é que a pizza 

chegou no Brasil. 

Para iniciar o projeto tínhamos algumas dúvidas em relação a embalagem do produto, 

comparação da pizza redonda e quadrada, entre outros. Relacionando a pizza com o conteúdo 

estudado o aluno percebeu a importância e aplicações de suas aprendizagens, onde puderam 

explorar ideias e criaram problemas a serem resolvidos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Começamos nosso projeto em sala de aula com uma discussão com relatos de 

experiências dos alunos em relação a história da pizza, e após foram até o ambiente 
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tecnológico da escola para fazer uma pesquisa na internet sobre a origem e passagens em 

outros países, descrevendo sua evolução, incentivando o hábito da pesquisa, leitura e 

interpretação de texto. 

Na segunda etapa nos utilizamos destas informações e mais algumas realizadas na aula 

com ajuda do Datashow e computador da sala onde criamos uma linha do tempo, 

estabelecendo a ordem numérica de números negativos e positivos (antes e depois de Cristo). 

Em aula expositiva onde foi mencionada as características e diferenças de polígonos, 

não polígonos, poliedros, não poliedro, corpos redondos, contornos e formas abertas, citando 

como exemplo vários tipos de ingredientes utilizados na pizza. Os alunos se organizaram em 

equipe para começar a terceira etapa no qual tinham que elaborar cartazes tendo uma pizza 

desenhada contendo na cobertura dela ingredientes e sua legenda, dizendo a classificação e 

nomenclatura do formato daquele ingrediente, identificando formas planas e espaciais. 

Na quarta etapa foram sorteadas embalagens de pizzas com alguns formatos diferentes 

entre si, e após foi analisado as características da caixa, como quantidades de vértices, faces, 

arestas, vistas, desenhos, planificações e formaram um sólido em miniatura. 

Trocando as embalagens na quinta etapa os alunos analisaram o desenho da caixa e 

suas medidas, foi instigado o aluno a calcular a soma dos ângulos internos daquele formato de 

embalagem, apenas sabendo que o triangulo possuía 180°, logo chegaram na ideia de dividir o 

polígono em triângulos e mais tarde uns alunos pensaram na fórmula da soma dos ângulos 

internos, S=(n-2).180°, onde n é número de lados do polígonos. Depois foi solicitado calcular 

o valor do ângulo interno de cada vértice, que por serem embalagens de polígonos regulares, 

bastava dividir pelo número de vértices. Calcularam também o valor do ângulo externo de 

cada vértice, subtraindo 180° do resultado anterior, e após descobrirem que a soma dos 

ângulos opostos sempre é 360° criaram uma fórmula também, A=360:v, onde v é o número de 

vértices. Após explicar o que é uma diagonal os alunos desenharam a quantidade de diagonais 

presentes na embalagem recebida, e criaram a fórmula D=(n-2):2, onde relataram todos os 

passos para criarem a fórmulas. Por último calcularam o valor do ângulo interno de cada fatia 

de pizza de acordo com cardápios. 

Na sexta etapa analisamos alguns textos da internet sobre recordes da pizza, 

principalmente sobre os recordes de pizza mais extensa e maior pizza redonda, levantando 

algumas questões sobre qual era a maior entre as duas. Com dados utilizados do guinness 

world records (2016 e 2012), calculamos o perímetro, área e volume de ambas, e depois 

comparamos as informações. Aproveitamos para analisar os ingredientes, quantidades 

utilizadas, questionando a diferença de peso de ingredientes com o total. Durante a leitura dos 

textos foi levantado alguns problemas, como por exemplo se o volume da pizza redonda 

caberia numa sala de aula, ou quantas salas de aula eram necessárias para equivaler o tamanho 

de superfície das pizzas. Também foi aproveitado para fazer uma escala das imagens das 

pizzas utilizando regra de três. 

Na sétima etapa os alunos receberam uma reportagem do jornal ANotícia (2017) sobre 

o dia do imposto, e que naquele dia uma pizzaria venderia sem cobrar o percentual de imposto 

sobre o produto. Com estas informações foi calculado o valor da pizza sem o imposto, o valor 

do imposto sobre as pizzas vendidas naquela noite, entre outros problemas propostos. 



 

 
 

 

Na oitava etapa, foi pesquisado na cidade e região através da internet, panfletos ou 

ligações telefônicas, obtendo os valores e dimensões vendidas nos estabelecimentos. Com a 

pesquisa em mãos perceberam que as pizzas são vendidas por diâmetro e calculamos a área de 

cada pizza. Na sequência, foi calculado o valor para cada centímetro quadrado de pizza, e 

valor da fatia, utilizando em alguns momentos a calculadora. No final montaram uma tabela 

para organizar as informações de modo prático. 

Visto que na cidade vendem pizza quadradas, redondas e de metro (retangulares), 

houve um questionamento de qual compensaria comprar, qual é a mais barata, ou qual teria 

maior área pelo mesmo preço, e se teria alguma vantagem tanto para cliente como para o 

vendedor o formato diferenciado. Os cálculos realizados foram semelhantes da oitava etapa. 

Na décima etapa entrevistaram alunos e pais, e cada equipe criou perguntas relativa ao 

projeto, após, desenvolveram no Calc, planilha do Linux, a organização destes dados em 

forma de tabela, em seguida criaram gráficos, observando alguns elementos de gráficos e 

tabelas. Introduzimos o cálculo de percentual nas informações obtidas com a regra de três. 

Na décima segunda etapa foi realizado um cálculo financeiro, onde os alunos 

calcularam o preço de custo de cada pizza, e despesas fixas, após calcularam o valor de venda 

da pizza e lucro de cada uma, estabelecendo duas funções diferentes, podendo compará-las 

em gráficos e resolvendo no sistema de equação. 

Na última etapa os alunos se organizaram para fazerem o dia da pizza na escola 

coincidindo ser na semana do dia da pizza, 10 de julho. Cada equipe dividiu os ingredientes 

da cobertura, e montaram de acordo com seus gostos. Acredito que esta foi a etapa na qual 

mais gostaram, pois finalmente após ver tantas pizzas no projeto puderam degustar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em nosso projeto tínhamos algumas questões que através de cálculos foi possível 

serem respondidas. Sobre os recordes vistos no Guinness Book, durante os cálculos ele foi 

quebrado novamente, informado aos alunos, mas, não foi feito novo cálculo. 

 

Figura 1 – Tabela comparativa de perímetro, área e volume dos recordes das pizzas. 

Recorde de 

Pizza 
Tamanho Perímetro Área 

Volume (espessura 0,01 

metros) 

Redonda 40 metros de diâmetro 125,6 1256 12,56 

Retangular 
1853,88 metros X 0,50 

metros 
3708,76 926,94 9,2694 

Fonte: A autora (2017) 

 

Nesta tabela observamos que a pizza retangular possui maior perímetro, porem a 

redonda possui maior área e volume. 

Os alunos realizaram também cálculos para comparar os valores de acordo com 

tamanhos e qual era a mais barata, onde chegaram a elaborar uma tabela. 

 



 

 
 

 

Figura 2 – Valores das pizzas por área. 

 Redonda Quadrada Retangular 

Tamanho / cm 50 60 100 X 20 

Valor / R$ 62 75 71 

Área / cm² 1963 3600 2000 

Valor por Área 0,032 0,021 0,036 

Fonte: A autora (2017) 

 

Figura 3 – Comparação das áreas das pizzas pelo formato. 

  Redonda Quadrada 

Tamanho / cm 40 40 

Valor / R$ 39 40 

Área / cm² 1256 1600 

Valor por Área 0,031 0,025 

Fonte: A autora (2017) 

 

Na parte de gráficos por entrevista, cada equipe elaborou algo diferente chegando a 

conclusão de modo geral que a maioria das pessoas preferem pizzas salgadas ao invés de 

doces, e os sabores preferidos são calabresa, frango, carne, e uma pizza regional também 

apareceu liderando vários gráficos a Kartoffel. 

 

CONCLUSÕES 

 

O projeto é mais que um método ou uma técnica de ensino, é uma maneira prazerosa 

de trabalhar temas ou conteúdo de forma mais significativa. Com objetivo de utilizar algo que 

os alunos gostam utilizamos a pizza para desenvolver competências, aplicando e analisando 

em torno desse tema. Com isso espera-se que o aluno fortaleça através de vários aspectos da 

pizza conteúdos geométricos, cálculos com ângulos, áreas, volumes, perímetros, álgebra, 

criação de gráficos e tabelas. 

Foram desenvolvidas várias atividades avaliativas como trabalhos de pesquisa, 

cartazes e investigações, averiguando a participação individual em cada etapa do 

desenvolvimento deste projeto, tendo resultados ótimos relacionados à aprendizagem. 

Verificou-se que os alunos participaram e se animaram em cada etapa do projeto, buscando 

participar se envolvendo e percebendo a quantidade de observações matemáticas feitas em 

torno da pizza. Como produto final tivemos vários trabalhos expostos, a participação na feira 

municipal de educação matemática e Feira Catarinense de Matemática. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BOOK, G. W. Largest pizza. Nápolis, Itália: Guinnes World Book, 2012. Disponível em: 

<http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-pizza/>. Acesso em: 13 abr. 

2017. 



 

 
 

 

 

BOOK, G. W. Longest pizza. Fontana: Estados Unidos: Guinnes World Book, 2016. 

Disponível em: <http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/longest-pizza/>. 

Acesso em: 13 abr. 2017. 

 

LOETZ, Claudio. Joinville terá venda de pizza e gasolina sem impostos. Joinville, SC: 

ANoitícia, 2017. Disponível em: 

<http://anoiticia.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2017/05/joinville-tera-venda-de-pizza-e-

gasolina-sem-impostos-9799447.html>. Acesso em: 24 mai. 2017. 

  

SANTANA, Ana Lucia. História da Pizza. São Paulo: Infoescola, 2015. Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/historia/pizza/>. Acesso em: 13 mar. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

POTENCIAÇÃO: CORRENTE DO BEM, UMA ONDA SEM FIM
1
 

 

GOETTEN, Monique Emilia
2
; SOUSA, Raquel Alves Luis

3 
;  

DORIGON, Josiane Cruz Goularte
 4  

 

RESUMO: O projeto de potenciação: corrente do bem, uma onda sem fim foi desenvolvido com turmas do 6º 

ano da Escola de Educação Básica Julius Karsten. Tem como objetivo investigar no conceito de potenciação, as 

diferentes possibilidades com representações nos campos algébricos, aritméticos e geométricos da Matemática. 

Tais ações do projeto foram desenvolvidas com atividades que abordavam sequências com temas que 

influenciam na conscientização dos alunos, por meio de boas ações, e que podem fazer a progressão de boas 

atitudes. Por meio das sequências com potências movidas pelas situações problema, dentro do tema da corrente 

do bem, movimentaram grandezas discretas, e grandezas contínuas, com isso durante a aplicação das ações os 

alunos surpreenderam inclusive em ilustrar de forma diferenciada as representações geométricas com as 

situações problemas que a professora propôs, como também nas ações que inter-relacionavam as significações 

algébricas, aritméticas e geométricas. 

 

Palavras-chave: Potenciação. Corrente do bem. Inter-relação algébrica, aritmética e geométrica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Todos os dias a sociedade se depara com notícias ruins por meio da  televisão, internet, 

jornais, com histórias de conhecidos, contato com pessoas ruins, dentre outras situações que 

nos fazem perceber, que nesse convívio,  a sociedade em si, não está funcionando da forma 

que deveria acontecer. Ou seja, a cultura, costumes as atitudes e acontecimentos estão 

funcionando com influências negativas e ruins para a nossa vida. 

O presente projeto foi desenvolvido na Escola de Educação Básica Julius Karsten aos 

alunos do 6º ano e durante as ações de estudos, as fontes de recursos tecnológicos e didáticos 

que foram utilizadas como vídeos, Datashow, calculadoras, desenhos, num leque de 

informações, acessos a pesquisas e conceitos disponibilizados para alcançar a apropriação e 

aprimoramento qualitativo do aprendizado dos alunos. 

No projeto promoveu-se a aplicação de uma sequência de aulas dentro do conceito de 

potenciação e teve como objetivo investigar neste conceito, as diferentes possibilidades com 

representações nos campos algébricos, aritméticos e geométricos da Matemática. Tais ações 

do projeto foram desenvolvidas com atividades que influenciam na conscientização dos 

alunos, por meio de boas ações, e que podem fazer a progressão de boas atitudes. Se a 

conscientização para o bem for alcançada e seu desenvolvimento gradual também, acontecerá 

a transformação da sociedade e como consequência, obteremos para nós um mundo e lugar 

melhor de se viver. Por que não podemos sonhar com um mundo perfeito? 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Na primeira ação houve a apresentação do projeto e seus objetivos. Após a teoria sobre 

o conceito de potenciação ser desenvolvida com os alunos, foram feitas atividades com 

sequências que seguiram nas ações do projeto. 

Estudo da árvore genealógica com potência de base 2. Iniciamos com o 

questionamento de quantos tataravós ou tetravós uma pessoa tem? E com o objetivo de 

instigar não somente ao conceito e a relação da sequencia geométrica e aritmética, como 

também de promover o questionamento se na sequencia da árvore genealógica: a partir de 

uma pessoa a árvore vai sempre dobrando a quantia. Como chegamos a um único casal que 

foram os primeiros habitantes do nosso planeta? 

Figura 1 – Arvores genealógica, potência e sequências com base 2. 

 
Fonte: As autoras (2017) 

 

Para obter o valor de quantos tataravós uma pessoa tem, seguimos o pensamento de 

que “eu” sou o dois elevado à zero (uma pessoa), meus pais os primeiros antepassados são o 

dois elevado à um (duas pessoas), meus avós a segunda geração de antepassados são o dois 

elevado á segunda potência (4 pessoas), meus bisavós são dois na três (8 pessoas), meus 

trisavós são dezesseis e por último meus tataravós na quinta geração de antepassados, 

representados por dois elevado na quinta potência que são trinta e dois tataravós.   Se na 

geração de antepassados a quantidade vai sempre dobrando seu valor, como chegamos a um 

único casal que foram os primeiros habitantes desse planeta? Tal questionamento no faz 

perceber que de alguma forma, viemos de uma mesma raiz e somos todos parentes, devemos 

assim tratar o próximo (nosso semelhante) com educação e respeito. 

Outra ação do projeto segue para repensarmos que não somos o centro do universo. 

Seguimos a referência com a potência de base 10, com equivalência com 1 metro, para 10 

elevado à zero, aumentando em proporções múltiplas de 10. Ou seja 10
1
 (10 metros), 10

2
 

(10x10 = 100 metros),  10
3
 (10x10x10 = 1.000 metros), 10

4 
(10x10x10x10 = 10.000 metros), 

e viajamos nas medidas de metros, quilômetros, anos luz e percorremos as distâncias pela 

galáxia. Após voltamos ao início e retornamos no sentido contrário a viagem anterior, que 

seguimos a distâncias microscópicas até os attometros. Como mostra, uma parte dessa viagem 

na figura a seguir: 



 

 
 

 

Figura 2 – Sequência na base 10, relação do micro ao macro. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Pq_bb-4WPyM (2017) 

 

Tal ação, nos faz repensar que apesar de tão pequenos perto de toda a imensidão do 

universo, não podemos ficar parados sem fazer a diferença na própria existência. Afinal “um 

grão de areia faz muita diferença SIM onde ele está. Em uma duna é somente mais um, mas 

quando cai no olho faz toda a diferença” (autor desconhecido). 

A corrente do bem, que propõe: fazer por alguém, algo que este não pode fazer por si 

mesmo. Fazer isso para três pessoas. Cada pessoa ajudada deve fazer isso para outras três 

pessoas e assim, sucessivamente. Neste caso foi trabalhada a potência na base 3 e com essa 

progressão, vimos que podemos fazer a diferença nas pequenas ações, a mudança da cultura, 

dos costumes e as atitudes boas, devem começar por cada um. 

Outras ações, que trabalhamos com diferentes bases das potências e nos fazem 

repensar como notícias ruins, correntes falsas, como boatos e calúnias que se espalham com 

rapidez, como também boas ações como a adoção dos animais de rua que se procriam e 

sofrem abandonados nas ruas. Ou o plantio de uma árvore que para um ser humano viver 70 

anos ele deveria ter plantado pelo menos 35 árvores. 

 

Figura 3- Conscientização para corrente do bem: sequencia geométrica da procriação de animais 

abandonados e sequência geométrica de correntes falsas e boatos. 

 
Fonte: Autoras (2017) 

 



 

 
 

 

E por meio dos conceitos, com a inter-relação teoria e prática buscamos conscientizar 

para mudar e fazer a diferença na vida do próximo. A conscientização para desenvolver boas 

ações, movidos pela corrente do bem, gera  uma onda sem fim. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio das atividades de estudo, no decorrer do projeto, houve muitas atitudes dos 

alunos que surpreenderam as expectativas no desenvolvimento das ações. A dedicação e 

empenho em promover as atividades, os desenhos e relacionar com os cálculos foram muito 

satisfatórias. 

Eles desenvolveram, surpreenderam inclusive em ilustrar de forma diferenciada as 

representações geométricas com as situações problemas que a professora propôs, como 

também nas ações que inter-relacionavam as significações algébricas, aritméticas e 

geométricas, foram muito satisfatórias. 

As ações de estudo, por meio das sequencias com potencias movidas pela situações 

problemas, dentro do tema da corrente do bem, movimentaram grandezas discretas, e 

grandezas contínuas, “os procedimentos de reprodução de determinados conceitos, imagens, 

valores e normas, através destes procedimentos, se apropriam do conteúdo destes 

conhecimentos teóricos” (DAVÍDOV, 1988 p. 178). 

Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina (2014, p.168), sobre o ensino de 

Matemática que “também como objetivo a formação do pensamento teórico (abstração, 

generalização e conceito), que incorporam o movimento concomitante pela álgebra, geometria 

e aritmética.” Das ações deste projeto caminham ao encontro desse pensamento. 

Para as significações do conceito de potenciação, alguns alunos apresentam 

dificuldades e interpretam de forma equivocada a representação aritmética de uma potência de 

base com qualquer valor real diferente de zero, que seja o expoente zero. De forma correta, 

sua potência se resulta em um, mas alguns alunos associa a resposta ao valor equivocado de 

zero. 

Não depende somente da sociedade para influenciar no desenvolvimento do ser 

humano e convívio de maneira empírica com a Matemática, mas também varia de pessoa para 

pessoa para se familiarizar com tais conceitos na sua vida prática. 

 

CONCLUSÕES 

 

Quando os alunos respondem “zero”, com uma potência de expoente zero (base 

qualquer diferente de zero), sendo que seu real significado é “um”. Ocorre que no processo de 

conhecimento, durante a apropriação se torna difícil para os alunos na nova significação do 

valor de uma potência com expoente zero, ser igual  um, pois no dia a dia repetimos que zero 

significa a ausência de valor para desenvolver as operações de multiplicação, subtração, 

divisão e adição.  

Buscamos superar as dificuldades dos alunos, por meio da representação promovida 

com frequência durante as ações do projeto, com as sequencias geométricas, comparadas com 



 

 
 

 

os valores aritméticos, seguindo dos fatores e o agrupamento da potência, e assim minimizar 

os equívocos dos alunos ao representar para o valor aritmético de uma potência com expoente 

zero, ser igual a um. 

A oportunidade do projeto, mostrou que muitos alunos focaram no objeto de estudo da 

progressão da corrente do bem. Houve a motivação de boas ações entre eles, como também os 

alunos promoveram a conscientização de seus familiares. Percebemos isso, nos momentos de 

falas de alunos, que relataram o pedido aos responsáveis para adoção de animais 

abandonados, e a conscientização de não comprar o bichinho de estimação, visto que muitos 

animaizinhos não tem um lar. Relataram aos responsáveis para não compartilhar vídeos, 

imagens e histórias sem a comprovação verdadeira e útil das mensagens entre outras situações 

que apresentaram em casa e na comunidade entre amigos. 

Em sala. alguns momentos de atritos entre colegas, desde fofocas e outras atitudes 

ruins que seguem ao desencontro do projeto, houve a repreensão e interferência dos demais 

estudantes que justificavam a fala desenvolvida em sala sobre a progressão do bem. 

Devido ao tempo de aplicação do projeto, pode-se dizer que é um estudo em 

andamento, que propomos superar mais ações e desenvolver atividades com outros conceitos 

dentro da corrente do bem, para se aproximar ainda mais do nível superior do pensamento 

teórico, como também para conscientizarmos os alunos na progressão de atitudes positivas. 
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RESUMO: O maior parque temático da América Latina tem 14 milhões de metros quadrados e comporta uma 

estrutura enorme de mais de 100 brinquedos (além de espetáculos e gastronomia) recheados de emoção e 

diversão para toda família. Para colocar o projeto em prática, os alunos dos nonos anos da Escola Básica 

Municipal “Olavo Bilac” tiveram a ousadia de confeccionar maquetes representando os brinquedos mais 

visitados. E foi assim, na teoria e na pesquisa de campo, que eles perceberam que a matemática existe em todos 

os lugares, principalmente nos brinquedos do parque. Os cálculos matemáticos foram importantes para entender 

a complexidade dos brinquedos, a influência econômica do parque e o número de pessoas que visitam o lugar 

anualmente. Para gerar investimentos, empregos e atrair turistas, o empreendimento é de extrema importância 

para o aumento da receita do município de Penha. Através do projeto, o grande empreendedor, conhecido como 

Beto Carrero, realizou o sonho dos discentes da cidade mais alemã do Brasil. 

 
Palavras-chave: Beto Carrero. Brinquedos. Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Durante um bate-papo descontraído referente à excursão de final de ano, surgiu a ideia 

de os alunos dos nonos anos da EBM “Olavo Bilac” explorarem, através de conteúdos físicos 

e matemáticos, o maior parque temático do Brasil. 

E dentre os brinquedos representados, aprofundarmo-nos no brinquedo especialista em 

causar diversas sensações nos visitantes. Isso se refere à Fire Whip, a única montanha-russa 

“invertida” do país. 

Para sanar as dúvidas em relação ao brinquedo, foram determinados os seguintes 

objetivos: Aplicar conceitos físicos e matemáticos no dia a dia das pessoas; Introduzir 

situações-problema a partir do funcionamento rotineiro do parque; Compreender as fobias que 

limitam a diversão de alguns visitantes; Entender a importância dos equipamentos e normas 

de segurança; Verificar a história do brinquedo escolhido; Analisar as formas de manutenção 

preventiva e periódica do brinquedo; Averiguar o impacto social, cultural e turístico favorável 

à cidade; Comparar dados socioeconômicos da cidade de Penha no período anterior à 

instalação do parque com o período atual. 

O brinquedo, em geral, destacou muitos aspectos favoráveis à aplicação de cálculos 

matemáticos porque apresenta loopings e quedas velozes. Com isso, descobrimos a 

velocidade média do brinquedo, sua aceleração, sua energia potencial e cinética, entre outros 

cálculos. 
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Também foram envolvidas mais disciplinas da grade curricular, explorando as áreas 

do conhecimento pertinentes ao tema em questão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto teve início no mês de fevereiro e se estendeu até o mês de agosto, sob a 

coordenação da professora Cristina Tavares de Oliveira, Ciências, professora Elana Pagel, 

Língua Portuguesa, e com a participação do professor de Matemática Roberto V. B. Kisner e 

o do Tecnólogo Educacional Marcos Alberto Reiter. 

Os professores orientadores elencaram vinte e dois brinquedos do parque. 

Posteriormente, eles dividiram as turmas em duplas e, em seguida, foram sorteados os 

brinquedos. Algumas duplas, dos dois períodos, tiveram os mesmos temas. Dentre os 

brinquedos do Beto Carrero World, destacaram-se os seguintes: Star Mountain, Fire Whip, 

Free Fall, Big Tower, Tchibum, Show Velozes e Furiosos, Crazy River, Roda Gigante, 

Carrossel, Baby Elefante, Xícaras Malucas, Carrinho Bate-Bate, Teleférico, Cinema 4D, 

Barco Pirata, Tigor Mountain, Ferrovia Dinomagic, Montanha-Russa, Dum-Dum, 

Raskapuska, Portal da Escuridão, Triplik Land Marisol, além da História do Beto Carrero. 

Após o término do projeto, todos os alunos envolvidos participaram da Feira Interna, 

demonstrando o resultado dos trabalhos aos demais colegas, familiares e comunidade em 

geral. Desses, cinco trabalhos se destacaram, mas somente o tema Fire Whip passou para a 

Fase Regional. 

Através da internert, constatamos que a Fire Whip original tem 40 m de altura e 700 m 

de extensão (de um ponto até o outro). Com esses dados, realizamos a equação de Torricelli, 

que permitiu chegar ao valor de 1866,605 m de extensão total dos trilhos. 

Após a realização da equação de Torricelli, conseguimos elaborar os outros cálculos: 

aceleração média, energia cinética, energia potencial, cálculo de Bháskara (na realização de 

um problema sobre a área do parque), velocidade média, função (em relação ao peso de 

pessoas que o carrinho carrega), capacidade de tempo, quantidade de movimentos, análise 

combinatória. 

Também calculamos a área total ocupada pela Fire Whip (74664,2 m²) e vimos que o 

tamanho dos trilhos de um ponto a outro é muito inferior ao tamanho total de extensão dos 

trilhos, devido aos cinco loopings e todas as elevações presentes. 

Segundo pesquisas, toda a fase de montagem e testes do brinquedo no parque temático 

durou quatro meses para garantir total segurança e o máximo de diversão aos frequentadores. 

Somente o transporte (um navio e 232 carretas) de todas as peças durou 50 dias até seu 

destino, isso porque o brinquedo é formado por 700 toneladas só de metal.    

  

Cálculo: Equação de Torricelli 

  

v= 30,55 m/s 

v0=∅ 

a = 0,25 m/s² 



 

 
 

 

∆S=? 

Portanto: 

V²=V²+2*a*∆S 

30,55²=0²+2*0,25*∆S 

933,3025=0,5*∆S 

∆S= 933,30250,5 

∆S=1866,605 m 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a capacidade de 20 pessoas sentadas em duplas, o brinquedo leva 

aproximadamente 2 min para percorrer seus longos 1866,605 m de extensão e chegar aos 40 

m de altura em sua parte mais alta. São alguns minutos de pura adrenalina. É preciso ter 

estômago forte para aguentar essa aventura. 

No dia 22 de junho, quando fomos ao parque, a intenção de ir ao brinquedo logo se 

esvaeceu, pois frente a frente com a montanha-russa tivemos noção do tamanho da aventura 

que estava à nossa espera. 

Apesar de o medo fazer parte do momento, encaramos o desafio. Foi como se nós 

pudéssemos voar, correr como o famoso herói Flash e morrer ao mesmo tempo. Era uma 

mistura de adrenalina e prazer. Depois do primeiro passeio, constatamos que as medidas de 

segurança são eficazes, impedindo assim que o passageiro seja lançado para fora do carrinho. 

Para nós, alunos, a importância desse trabalho ultrapassa a questão de compreensão 

econômica, pois ele não só nos ajudou a aprimorar conhecimentos matemáticos e físicos 

como também nos proporcionou a experiência única e produtiva da Feira de Matemática. 

Adquirimos conhecimento das diversas formas de efetuar os cálculos, produções textuais e 

dos passos a serem seguidos para a elaboração de um bom trabalho que poderá abrir “portas” 

no futuro. 

Esse projeto tornou-se muito importante, pois mostra aos alunos e espectadores em 

geral como a vida é repleta de matemática e que se pode aprender brincando. Serviu também 

para conhecer um pouco mais a dimensão dos brinquedos que há no parque temático, 

principalmente a Fire Whip. 

 

Cálculo: Aceleração média do carrinho 

Sabendo que o brinquedo possui uma velocidade máxima de 110 km/h, e que seu 

percurso dura em média 2 min, foi descoberta a aceleração média do carrinho. 

 

am = ? 

∆t=2 min=120 s 

 

1 min ----60 s 

2 min ----X 

X = 60 x 2 



 

 
 

 

X = 120 s 

∆v=110-0 km/h ÷3,6= 30,55 m/s 

 

Portanto: 

am=∆v∆t 

am=30,55120 

am=0,25 m/s² 

CONCLUSÃO 

 

Nossa conclusão não está relacionada a um ponto específico, pois conseguimos sanar 

muitas dúvidas através da teoria e da prática. 

Durante a viagem de estudos ao parque, notamos que a Fire Whip é um dos 

brinquedos que mais atrai os olhares dos visitantes, por ser radical e por impor um desafio aos 

corajosos. 

Sentimo-nos honrados pelo trabalho realizado. Desde o início do projeto até a 

apresentação do produto final, através da matemática e da física envolvidas na pesquisa, 

compreendemos a grandeza do empreendimento que contribui para o aumento da receita do 

município de Penha. Além do prestígio e da estrutura que o brinquedo tem, existem milhares 

de números por trás do projeto, desde sua construção nos mínimos detalhes até a 

concretização de um momento inesquecível. 

João Batista Sérgio Murad sempre buscou alternativas para inovar seu grande sonho. 

Após a inauguração da montanha-russa invertida, o parque gerou milhões de investimentos de 

grandes empresas nacionais e internacionais. E é por isso que o parque tem uma enorme 

importância local e regional, gerando empregos e atraindo visitantes de todos os lugares do 

Brasil e do mundo. 

O empresário Beto Carrero sempre será um grande exemplo de força e determinação. 

E que sejamos num futuro próximo grandes empreendedores e que saibamos utilizar a 

matemática de forma correta. 
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RESUMO: A geometria é uma parte importante da matemática e com objetivo de despertar interesse dos alunos 

para este assunto foi proposto o tema tangram, propiciando um ambiente de aprendizagem onde é permitido ao 

aluno interagir. Este trabalho foi realizado com a turma do sexto matutino da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Cristina Marcatto, no município de Jaraguá do Sul, desenvolvendo a partir do tangram a promoção 

dos estudos relacionados a matemática, como área, perímetro, geometria, potências, desenho descritivo, gráficos, 

cálculos de percentual, frações e até teorema de Pitágoras. Percebemos que os alunos se divertiram ao realizar as 

atividades, exercitando a concentração e imaginação, assim como relacionaram a matemática com algo mais 

concreto. 

 

Palavras-chave: Tangram. Geometria. Operações com Racionais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Observando que a grande maioria dos alunos quando vivencia e trabalha no concreto 

alguns aspectos da matemática torna a aprendizagem mais significativa, é que procurou-se um 

material que os alunos pudessem manipular e agregar nos conteúdos do sexto ano, por conta 

disso foi escolhido o tangram. 

O tangram é um quebra-cabeça chinês, muito antigo, cuja a sua data é desconhecida, 

composto de sete peças poligonais, cinco triângulos e dois quadriláteros. Desenvolvemos o 

trabalho a partir do desenho do tangram chinês, e outros tipos de tangrans como o oval, de 

coração, de Fletcher, Pitagórico, Russo, entre outros. O objetivo deste trabalho é desenvolver 

a capacidade de raciocínio lógico do aluno, explorar diversos conceitos geométricos, 

desenvolver habilidades de resolução de problemas, criando formas e atividades, fazendo com 

que os alunos se divirtam, praticando suas habilidades e interesses, desenvolvendo o espírito 

de equipe auxiliando no processo de ensino aprendizagem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Começamos expondo nossas experiências sobre o tangram, quem sabia o que era, ou 

algo a respeito. Depois no ambiente tecnológico os alunos realizaram uma pesquisa sobre a 

história do tangram, surgimento, importância, curiosidades, benefícios e variedades ao redor 

do mundo. 

Na segunda etapa foi solicitado trazerem compasso, régua e esquadros, e fornecido 

papel milimetrado, onde fizeram um desenho descritivo passo a passo do tangram. Nesta 

parte, dá-se ênfase aos conceitos de geometria, mencionando como desenhar diagonal, 
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bissetriz, retas perpendiculares, ponto médio, segmentos de retas num plano e pontos de 

intersecção. Da mesma forma desenhamos um triângulo a partir de medidas dadas, com 

auxílio do compasso e régua. 

Na terceira etapa em aula expositiva com o Datashow, vimos vários tipos de tangrans, 

observando algumas características da geometria como a localização e conceito do ponto, 

reta, plano, posições relativas das retas paralelas, perpendiculares e concorrentes, semirretas, 

segmentos de reta, ponto médio, ângulo agudo, reto, obtuso, raso, e também vimos que nos 

polígonos temos a nomenclaturas deles de acordo com a quantidade de lados e ângulos. Foi 

apresentada algumas características dos triângulos e quadriláteros. Com impressões de 

diferentes tangrans os alunos tiveram que analisar e anotar suas observações sobre a 

geometria vista e descrever características dos polígonos relativas aos lados e ângulos. 

Na quarta etapa escolheram um tipo de tangram, planificando uma das peças de sua 

composição com ajuda de régua e cartolina, sendo solicitado a montagem de uma delas em 

forma de sólido. Foi observado nos sólidos a localização dos vértices, faces, arestas e algumas 

nomenclaturas. 

Na quinta etapa foi promovido uma gincana onde os alunos tentaram montar o maior 

número possível de imagens formadas pelos tangrans, valendo brinde para a equipe 

ganhadora. Em seguida, valendo um segundo brinde para a equipe que trouxesse de casa o 

maior número de imagens formadas, podendo pedir ajuda da família e amigos. 

Após contar uma história sobre o Teorema de Pitágoras e conversar sobre 

características do triângulo retângulo, foi proposto uma atividade para a sexta etapa, 

desenvolvendo com ajuda do papel milimetrados cálculos para encontrar o valor da 

hipotenusa, sendo que os alunos tinham o valor dos catetos. Para isso recorreram 

geometricamente, com dois quadrados da medida dos catetos, sua soma, e elaboração do 

quadrado da hipotenusa a partir dessa soma, em seguida pelo cálculo da fórmula de Pitágoras, 

fazendo com que o aluno relacione o quadrado como potência de expoente dois. 

Com o tangram chinês iniciamos a sétima etapa, utilizando régua medimos os tangrans 

e anotamos no desenho esses valores. Nesta parte questionamos se o valor do perímetro e área 

se alterariam de acordo com a figura montada. Para resolver utilizamos dois tangrans, um na 

forma de quadrado e outro que eles poderiam montar uma imagem. Foi medido todo contorno 

de ambas imagens para cálculo de perímetro, onde somaram os lados tendo como resultado 

um valor que muda de acordo com a imagem. Após foi calculado a área das imagens, 

utilizando a fórmula de área do quadrado para a primeira parte e na imagem montada, 

dividimos em partes, começamos pelo quadrado que já sabíamos a fórmula, e o paralelogramo 

e triângulo foi instigado. Os alunos perceberam a relação do triângulo no quadrado, chegando 

a concluir que para fórmula da área do triângulo bastava dividir por dois a área do quadrado e 

o paralelogramo poderia ser cortado ao meio unindo depois pelas extremidades ficando igual 

ao retângulo, mesma fórmula do quadrado. Com isto chegaram a conclusão que a área igual, 

independente da imagem. 

Foi proposto para a oitava etapa uma atividade na qual uma hipotética fábrica de 

brinquedos estaria manufaturando em sua produção peças de tangram, porém cada máquina 

produz somente peças triangulares ou quadriláteras. A questão é, de quantas em quantas peças 



 

 
 

 

será produzido em ambas máquinas, o objetivo é trabalhar os números múltiplos de dois 

(peças quadriláteras) e múltiplos de 5 (peças triangulares), logo após assinalamos os números 

no qual as duas máquinas tinham a mesma quantidade de peças fabricadas (múltiplos 

comuns), foi perguntado qual é o menor múltiplo em comum das máquinas iniciando o 

conteúdo. 

Na nona etapa foi observado a proporção de área de cada peça do tangram utilizando 

para isto, uma simplificação de fração. Inicialmente os alunos dividiram o tangram em partes 

iguais, após lembramos o que uma fração representa, que é uma parte de um todo, com isso 

foi calculado a parte que cada peça representa de um todo, contando quantos quadrados 

possuía cada peça sobre a quantidade total de quadrados formados no tangram, algumas peças 

foram possíveis simplificar a fração encontrada. Aproveitamos para calcular a décima etapa, o 

percentual que cada peça ocupa, fazendo um cálculo simples da fração vezes 100%, de modo 

prático, o numerador multiplicado por cem, dividido pelo denominador. 

Na décima primeira parte os alunos montaram imagens com o tangram chinês, 

adicionaram a informação do valor fracionário de cada peça e após criaram cálculos com as 

peças adjacentes, nesta parte o aluno pode optar entre as quatro operações com frações, 

operações com porcentagem ou até uma representação geométrica da fração. 

Na décima segunda parte os alunos em grupos puderam socializar seu projeto com 

outras turmas, auxiliando outros alunos da escola a montar alguma figura proposta com o 

tangram chinês e assim poder relatar e compartilhar um pouco do projeto. 

Aproveitando este envolvimento começamos a décima terceira etapa, onde os alunos 

anotaram dados para posteriormente criarem tabelas e gráficos, podendo se utilizar da 

observação ou criarem algo a ser investigado. Para os gráficos foi utilizado o cálculo de 

porcentagem, multiplicando a quantidade obtida de um item por cem e dividindo pela 

somatória dos itens. Houve a explanação de tipos de gráficos. Alguns gráficos de pizza os 

alunos calcularam a quantidade de graus de cada setor, com auxílio da calculadora e 

transferidor. Também foi feito alguns gráficos no ambiente tecnológico da escola. 

De forma recreativa e criativa os alunos individualmente, puderam desenhar 

livremente um tangram original, sendo ele autor de seu próprio quebra-cabeça, e após 

confeccionado os alunos puderam compartilhar e tentar descobrir imagens com as peças de 

seus colegas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o desenho descritivo com os alunos, foi utilizado uma série de passos, utilizando 

a régua e esquadro foi montado inicialmente um quadrado de um determinado valor, e após, 

traçada a diagonal do quadrado. Com ajuda do compasso foi feita a técnica de encontrar o 

ponto médio de um segmento de reta, e com estes conhecimentos de ponto médio, foi possível 

traçar todo restante do tangram. 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 1 – Desenho descritivo do Tangram. 

 
Fonte: A autora (2017) 

 

Com o tangram foi possível perceber que os alunos interagiam mais com o problema 

proposto. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 

 
Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem 

que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na 

elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções, além de possibilitar a 

construção de uma atitude positiva perante os erros. (BRASIL, 1998, p. 46) 

 

O tangram é um ótimo jogo educacional proporcionando divertimento e estímulo do 

raciocínio lógico, assim como concretizar conteúdos de matemática. De acordo com Martins, 

Marques e Ramos (2015) é destacada a importância de se utilizar o tangram em sala de aula. 

 
O tangram utilizado corretamente como recurso no ensino da matemática pelo 

docente em sala de aula, tem potencial para atrair a atenção do discente e promover 

uma aprendizagem mais significativa. (Martins; Marques; Ramos, 2015, p. 20). 

 

CONCLUSÕES 

 

O tangram é um quebra-cabeça que podemos utilizar em sala de aula para desenvolver 

algumas habilidades. O projeto é mais que um método ou uma técnica de ensino, é uma 

maneira prazerosa de trabalhar temas ou conteúdo de forma mais significativa. Com isso 

espera-se que o aluno fortaleça alguns conteúdos geométricos, investigando nas peças e 

formas, figuras geométricas, exploração de gráficos, criatividade, valores de área, perímetro e 

cálculos com números racionais, de maneira divertida, lúdica, interessante e prazerosa, 

adquirindo conhecimento brincando. 

Foram desenvolvidas várias atividades avaliativas individuais e em equipes e avaliado 

a participação em cada etapa durante o desenvolvimento do projeto, verificando também se os 

alunos alcançaram o resultado esperado. Como produto final tivemos vários trabalhos 

realizados, expostos e socializações com outros alunos, também participamos na Feira 

Municipal de Educação Matemática e Feira Catarinense de Matemática. 

Foi muito importante para os alunos observarem que a matemática pode ser vista em 

outros elementos, evidenciando mudanças nas atitudes dos alunos referentes a matéria, 

havendo aprendizagem a partir de uma metodologia diferenciada. 
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RESUMO: O presente trabalho está pautado no uso pedagógico do Tangram em atividades para alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental, através de uma sequência didática contextualizando a história e a origem do 

tangram. A partir desta metodologia, possibilitamos integrar conteúdos nas diversas áreas de conhecimento, 

estimulando a participação em atividades coletivas a fim de, desenvolver a criatividade, concentração, 

respeitando a individualidade de cada um, tendo foco principal a manipulação das peças do tangram como 

ferramenta didática. Nesse contexto, o instrumento para coleta de dados foi à observação, registro, análise e 

discussão das diversas propostas de trabalho abordando o quebra cabeça Tangram como material lúdico no 

ensino da Matemática direcionando o ensino da geometria plana abordando conceitos de área e perímetro, 

relembrando formação de polígonos na composição e sobreposição de peças. 

 

Palavras-chave: Tangram. Matemática. Alunos. Experiências. Lúdico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tangram é um quebra cabeça chinês de origem milenar, formado pela decomposição 

de sete peças. As regras consistem de cada aluno usar sete peças colocando-as lado a lado. 

Muito são as lendas e histórias contadas sobre a origem deste quebra cabeça usado como 

material lúdico  em sala e aula. 

Nas aulas de matemática o tangram como recurso didático, possui inúmeras vantagens 

para que o aluno tenha possibilidades de ampliar os conceitos matemáticos ou por dedução ou 

por decomposição de peças, onde todas as relações de tamanho e forma, espaço são 

percebidos pelos alunos. Assim a matemática poderá promover conhecimentos de maneira 

agradável, interessante, estimulando a curiosidade do educando para experimentar, buscar, testar, 

utilizando ferramentas didáticas como tangram. 

Esta disciplina nos leva a desafios reais, pois neles somos encorajados a duvidar, 

refletir, investigar, criar hipóteses e testar os diversos conhecimentos no mundo onde estamos 

inseridos. Assim sendo, a escola, em sala de aula passa a ser um lugar de trocas de ideias, de 

colaboração, compartilhamento e muitas vezes tomada de decisões. Neste contexto 

destacamos que a matemática é um caminho que leva o aluno a desenvolver conhecimentos 

necessários ao exercício da cidadania no qual poderá aprender sempre. Levando o saber além 

da escola. 

O desafio de sala de aula é trabalhar com os alunos a prática dos conteúdos e a 

coletividade, no qual propicia uma aprendizagem lúdica e ao mesmo tempo em que se torne 

prazeroso, proporcionando ao aluno a construção de seu próprio conhecimento. Espera-se que 

por meio deste venha enriquecer o conhecimento do aluno onde o foco principal deste 

trabalho e montar figuras geométricas no intuito de relacionar os conteúdos matemáticos com 
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as diversas áreas de conhecimento. Sendo importante renovar, criar, usar jogos que estimulem 

o aprendizado, além de descobrir que os desafios uso do Tangram  no qual se aprende 

fazendo, escrevendo e relatando. A utilização do Tangram numa sequência didática tornará a 

aula mais produtiva dando significado aos conteúdos, desenvolvendo o raciocínio lógico, a 

concentração, a criatividade, o pensamento lateral, noções de espaço e construção. O projeto 

estará sendo realizado com os alunos da 6º ano, mas expandido para as outras turmas 

colaborando nas produções de texto, relatos e desenhos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O tangram foi usado para auxiliar no processo ensino aprendizagem em sala de 

aula,o presente projeto tem o objetivo de trabalhar com os alunos do 6º ano, a sequência 

didática usando o Tangram que foram aplicadas em sala de aula em atividades individuais e 

coletivas. A coleta de dados foi feita através das respostas dos alunos propostas oralmente e 

escritas. Durante as atividades foram distribuídas folhas e registrados no caderno as atividades 

da sequência em etapas: 

 - A primeira etapa do trabalho foi desenvolvida em 2016 com a professora Marizete 

do 5º ano e professora Clarice de Matemática onde foi realizado uma oficina com o tangram 

na produção de material manipulativo. Acrescentando, em sala de aula a professora trabalhou 

o Cordeis e o gênero literário cordel através de pesquisa, assistiram histórias cantadas como 

“A moça que dançou depois de morta”, familiarizando-se com a Literatura de Cordel e sua 

estrutura, conhecendo e valorizando essa prática nascida no Nordeste brasileiro e sendo 

disseminada para todos os cantos do Brasil. Coletivamente, foi utilizadas as sextilhas ( 

estrofes de seis linhas),  para produzir os cordéis. Cada aluno recebeu um envelope com rimas 

e produziram a releitura da história, em forma de cordel. Após a digitação, montaram o livro 

intitulado “Tangram em Cordel”. 

-Leitura da origem do tangram, e pintura das peças, manuseio das peças de forma 

aleatória criando figuras; 

- Observar, analisar e interpretar as formas geométricas encontradas no tangram; 

- Criação e observação dos desenhos a partir das peças do tangram organizando as 

peças por semelhanças; 

- Utilizando os exemplos do tangram, reproduzir as letras do alfabeto, animais, casa ou 

objetos, com exposição em sala de aula. Neste momento desenvolveu-se uma atividade 

integrada com a disciplina de inglês. Cada desenho escolhido pelo aluno deveria escrever 

cinco frases em inglês e traduzi-las; 

- Usando a lenda do tangram e os desenhos, reescrever a historia coletivamente com 

produção de um  livro; 

- Confecção do tangram com papel colorido, observar as peças que o compõem, 

descrevendo cada peça e suas características geometricamente, no qual deverão sobrepor 

peças e suas relações, analisando formato, lados e figuras idênticas; 



 

 
 

 

- Oportunizar aos alunos a resolução de atividades na disciplina de matemática, como:- 

figuras geométricas planas; - área e perímetro; - ampliação e redução de figuras; - 

sobreposição de quantidades; - ângulos- ângulos internos e externos; 

-Construir com o papel quadriculado o tangram com orientação do professor, para isso 

o aluno deverá marcar cada polígono do tangram e a fração que corresponde. Contando 

quadrinhos e partindo desta construção exploramos as representações fracionárias e 

operações; 

- Construir outro quadrado no papel quadriculado e por meio de comparação das 

figuras colocarem o percentual que cada uma corresponde no quadrado que gerou as sete 

peças do tangram; 

- Construção das peças do Tangram com o kirigami e recorte das peças para a 

formação da atividade. O jogo exige que os alunos estabeleçam relações com o conteúdo já 

estudado, é necessário que se tenha as sete peças, dois triângulos grandes, um triângulo 

médio, dois triângulos pequenos um quadrado e um paralelogramo. A exigência implícita no 

jogo de compor e decompor figuras a cada rodada estimula no aluno o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-dedutivo, pois ele precisa estabelecer hipóteses, testá- las, avaliá-las e 

reestruturá-las. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As atividades são de caráter investigativo e são compostas por 

questionamentos análises individuais e coletivas além de atividades extraclasse. A 

importância de trabalhar o Tangram em sala de aula contribui muito para a aprendizagem dos 

alunos, porque estimula a criatividade, a concentração, a imaginação e acima de tudo é uma 

maneira agradável de aprender matemática. 

Sendo que a escolha deste recurso se justifica pelas múltiplas habilidades que o 

aluno desenvolve. É uma atividade de estratégia para estudo da exploração de conceitos e 

propriedades geométricas, ressaltando ainda a comunicação oral, trabalho em equipe e escrita. 

Quando os alunos realizaram a dobradura do tangram discutiram e classificaram o 

triângulo e verificaram que o quadrilátero formado era um quadrado. Isso ocorreu por meio da 

comparação da medida de seus lados e ângulos nesse processo os alunos não apresentaram 

dificuldades, mas na construção do tangram durante as explanações de alguns conceitos 

geométricos surgiram dúvidas que foram sanadas com explicações detalhadas e exemplos. 

Percebeu-se motivação e interesse no decorrer de todas as atividades, o que ocasionou 

participação de todos os alunos. 

Dando continuidade, foi solicitado aos alunos que construíssem o tangram para 

trabalhar conceitos de área e perímetro, não foi padronizado, neste caso usamos o triangulo 

menor como unidade de medida. Dessa forma as atividades envolveram a verificação por 

meio de comparação, de quantas vezes a unidade de medida cabe na figura a ser medida. 

Assim percebeu-se que no triangulo médio, no paralelogramo e no quadrado cabem dois 

triângulos pequenos e que são necessários quatro para formar o grande. Esse comparativo fez 

com que os alunos notassem que as figuras de formas diferentes podem ter a mesma área. 



 

 
 

 

Para a sobreposição de peças no qual, os alunos trabalharam a composição e decomposição de 

figuras com o tangram verificou-se que ela poderia ser montada com dezesseis triângulos 

pequenos. Essa atividade levou aos alunos o intuito de desenvolver o raciocínio lógico e 

prepara-los para o jogo. Assim sendo no cotidiano temos, por exemplo, o cálculo de pisos a 

serem colocados para revestir a sala de aula, como é difícil sobrepor peças é necessário que se 

faça cálculos matemáticos. 

Neste modo o professor que usar deste recurso como material lúdico 

pedagógico irá enriquecer os conhecimentos do aluno, encorajando a curiosidade, a paciência, 

a criatividade. Além de que este tipo de atividade encoraja o aluno a refletir e exige um 

controle sobre si mesmo, à medida que o ensino do Tangram se torne agradável e aprazível, 

afim de que as iniciativas para a execução das atividades foram feitas de forma construtivas e 

com amor em todos os momentos. 

 

CONCLUSÕES 

 

A matemática está presente no nosso cotidiano, e por fazer parte dele é que se torna de 

grande valia seu estudo. A experiência de inserir o tangram como alternativa para o ensino e 

aprendizagem dos conceitos matemáticos oportuniza a ampliação do conhecimento e a 

interação com alunos proporcionando trocas de experiências enriquecedoras. As atividades 

beneficiam o aumento da informação dos elementos matemáticos, além de estimular a 

participação, criatividade e motivação, tornando as aulas mais prazerosas e produtivas. Os 

alunos desenvolvera auto estima, construção de cálculos matemáticos alem de deduções e 

registros no caderno. 
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RESUMO: O trabalho teve como objetivo investigar a prática do uso de transporte no Brasil, a crise econômica 

do consumo de combustível com testes no uso da Robótica Educacional e as funções lineares presentes na 

comprovação prática da construção de meios de transporte para diagnosticar tal premissa. Para isto estudou-se 

Função Linear e suas várias representações, Velocidade Média, Movimento Uniforme, Regra de Três Simples e 

Composta, pesquisas em sites confiáveis, jornais e posto de gasolina, participação ativa das famílias quanto a 

testes de comprovação dos gastos referentes aos gastos de combustíveis, comprimento das rodas e o espaço 

percorrido, e calibragem dos pneus. Houve a programação dos robôs, utilizando os sistemas Linux e os RCXs. 

Para tais confirmações diagnosticou-se que em pequenas situações e práticas rotineiras é possível que haja 

economia financeira no transporte, mesmo sendo o meio de trabalho de muitas pessoas e de uso diário. 

 

Palavras-chave: Robótica Educativa. Meios de transporte. Economia.   

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescente aumento da dependência do uso de transporte na sociedade 

contemporânea para suas necessidades pessoais, tanto para passeios ou exclusivamente para 

trabalho e o aumento exagerado no Brasil do preço dos combustíveis, seja etanol, gasolina 

comum ou aditivada e óleo diesel, fez com que buscássemos saber o motivo de tamanho 

exagero no aumento dos preços e o que fazer para economizar financeiramente já que os 

meios de transporte se tornaram necessários para a sociedade atual. Para isso, buscou-se 

investigar situações reais cotidianas e sociais, utilizando a Robótica Educativa como um meio 

concreto para a investigação de práticas rotineiras.  O projeto economia financeira de 

combustível e testes práticos da robótica educacional no comparativo com a realidade 

vivenciada por muitos brasileiros proporcionou o trabalho com comprovações reais. 

Desenvolvido na disciplina de Matemática evidenciou métodos diferentes para aprender 

conceitos matemáticos, utilizando como ferramenta de apoio a Robótica Educativa e o 

sistema Linux implantado nas escolas estaduais em 2008. Partindo de práticas reais, discutem-

se soluções tanto na disciplina de matemática, quanto na vida real. 

1. O Projeto buscou desafios e soluções de práticas ocorridas no cotidiano. Houve 

cooperação matemática desde o princípio, na tentativa de adaptar peças de lego e 

programar os robôs para a análise do comportamento dos mesmos envoltos com a 

prática real da utilização de transportes. Organizaram-se equipes com três e quatro 

integrantes. As tarefas foram divididas e os desafios foram aumentando ao longo 

do processo de construção do conhecimento. Na qual se teve que repensar nas 

práticas rotineiras e em toda uma sociedade, construindo novas formas de ação que 

permitiram não somente investigar a realidade a qual pertencem, mas também 

construí-la e modificá-la. 
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Figura 1 – Ilustração das maletas da LEGO ZOOM – RCXs Foto: (A) 

                                                
Fonte: ARAGÃO, Franciella.2017. E.E.B.”Regente Feijó” – Lontras/SC 

 

1. Os mindstorms for schools, são maletas contendo 833 peças chamadas de RCXs  

(1.0) com programação com o uso do Linux Educacional. São necessários 6 pilhas 

AA recarregáveis com uma potência total  de 9 volts. Na sua programação 

investigou-se o tempo gasto para percorrer determinado percurso, possível ainda a 

programação no próprio robô. 

2. A robótica está cada vez mais presente em nosso cotidiano, tem sido utilizada nas 

escolas, em cursos de automação, favorecendo o entendimento do concreto, da 

realidade, instigando a criatividade, o desenvolvimento intelectual e o trabalho em 

equipe, além de provar cálculos e experimentos de acontecimentos reais 

cotidianos.   

 

  A robótica educacional é uma excelente ferramenta para a escola promover a 

integração de conhecimentos, criando um ambiente, de aprendizagem em que o 

conhecimento surge da necessidade de resolver desafios e situações-problemas.  

(LEGO ZOOM, 2008). 

 

Segundo a Lego zoom, cada vez mais sentimos a necessidade em resolver situações 

práticas e reais e não ficarmos desvinculados do mundo exterior, pois são situações que 

mexem com a necessidade das pessoas em fazer parte deste mundo. 

Utilizando a Robótica Educacional como ferramenta de extrema importância para se 

comprovar e testar fatos cotidianos fez com que houvesse a transposição do científico para o 

concreto. A problemática do aumento e variações no uso de combustíveis intensificou-se com 

as conversas em sala. Por este motivo revela-se a importância do uso da Robótica. Faz-se 

entender nesta mesma linha de pensamento Aristóteles que há mais de 2300 anos defendia a 

experiência quando afirmava que "quem possua a noção sem a experiência, e conheça o 

universal ignorando o particular nele contido, enganar-se-á muitas vezes no tratamento" 

(Aristóteles, 1979). Para ele é impossível o saber holístico sem permitirmos partir de 

pequenas situações concretas e rotineiras. É impossível que haja um aprendizado definindo 

conceitos, mas sim o inverso, é através de testes e experimentos que há conceituação. 

Partindo da premissa “Aprendizagem Significativa Crítica”, Moreira (2000) tem-se a 

ideia precedente de Moreira: 

 



 

 
 

 

Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente 

interagem de maneira substantiva e não – arbitrária com aquilo que o aprendiz já 

sabe. Substantiva quer dizer não – literal, não ao pé da letra, e não - arbitrária  

significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum 

conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do 

sujeito que aprende.(MOREIRA, 2011, p.13 

 

É no uso da Robótica educativa que se buscou sanar dúvidas e propor ainda mais 

questionamentos relacionados a um contexto social. Na descoberta de erros presentes nos 

testes com robôs simulando a vida real, descobriu-se a essência da comprovação de conceitos 

matemáticos.                  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi aplicado com o 8º ano 1, no  período matutino, contendo 25 alunos. São 

equipes com três e quatro integrantes que se organizam de modo que todos cumpram suas 

tarefas e propõem desafios na busca por enfatizarem as questões sociais envolvidas na 

problemática em questão e inclusive na construção de robôs imitando meios de transporte. 

Para a prática das aulas utilizou–se caixas conhecidas como maletas verdes da LEGO 

ZOOM, CDs de instalação, programação do RCX, computadores com os programas do Linux 

e 6 pilhas recarregáveis. Primeiramente houve uma conversa sobre os acontecimentos sociais: 

preço dos combustíveis, a greve dos caminhoneiros ocorrida em 2015, a crise enfrentada no 

Brasil e o prejuízo da Petrobrás em 2014. Tais fatos se mostraram interessantes aos alunos, 

porém partiu-se de pequenos atos e conversas do que cada um poderia fazer pra ajudar a 

sociedade em que vivemos. Surgiu então a busca por experimentos, práticas reais do cotidiano 

utilizando a Robótica como ferramenta de apoio. Já num segundo momento, os alunos 

receberam orientação do manuseio e cuidado do material do LEGO, conferência das peças e 

preenchimento de fichas. Partindo então para o desafio de construção de robôs e observação 

do comportamento dos mesmos. 

As aulas de Robótica envolveram a área de matemática e buscou-se construir os 

conceitos de funções lineares, velocidade média, representação gráfica, regra de três, 

comprimento da circunferência, número de voltas que a roda pode efetuar, entre cálculos de 

questões de economia de gasolina e testes do movimento uniforme envoltos na melhor 

economia de transporte. Foram realizadas medições com programas no Linux com os 

transportes construídos e fitas isolantes coloridas para identificar os espaços. 

Os testes foram realizados na marcha 1 e na marcha 8 para identificar   as velocidades 

médias. Simularam-se transportadoras A e B construídas com a robótica na tentativa de 

resolver questões problemas de gastos de óleo diesel em relação ao movimento uniforme e ao 

tempo em que as transportadoras levam pra levar determinada carga ao destino. 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Figura 2 - Ilustração dos testes realizados com as transportadoras – Fotos (B) e (C). 

  
 Fonte: ARAGÃO, Franciella. Ano: 2017(B)                         Fonte: ARAGÃO, Franciella. Ano: 2017 (C)   

 

        Foram demarcados com fitas isolantes coloridas os segmentos de retas com 

medidas de 5 metros, calculou-se a velocidade média de cada caminhão, em relação ao 

cálculo tiveram que descobrir o espaço necessário entre os caminhões para que eles possam se 

encontrar em determinado ponto e em determinado tempo. Desta maneira simulou-se na 

prática real com transportadoras, calculando assim a média de combustível gasto. 

 

Figura 3 – Ilustração dos testes realizados na comprovação dos cálculos de Velocidade Média e as 

circunferências das rodas – Fotos D e E. 

  
 Fonte: ARAGÃO, Franciella. Ano: 2017 (D)                   Fonte: ARAGÃO, Franciella. Ano: 2017 (E)  

 

Foram realizados cálculos das velocidades médias de vários transportes construídos 

simulando alguns encontrados em nossa região, com o intuito de representar graficamente. 

Em seguida houve um trabalho extraclasse com cálculos de (Vm) reais de análise de alguns 

automóveis. Houve cálculo de transportadoras simulando situações concretas e reais 

utilizando o (M.U.), movimento uniforme e o ponto de encontro e tempo das transportadoras, 

calculando o óleo diesel necessário para o transporte e os custos ao contratá-las. Simulações 

de estacionamento rotativo e pago por hora. Cálculos dos aumentos de combustíveis desde a 

crise da Petrobrás até a greve dos caminhoneiros, envolvendo regra de três. Simulações com 

robôs referentes ao número de voltas que o pneu pode dar de acordo com o espaço percorrido, 

análise na troca de rodas e observação na variação das velocidades. Cálculo das 

circunferências das rodas reais dos automóveis pertencentes às famílias. E pesquisa inclusive 

das velocidades médias do transporte na cidade. De acordo com algumas pesquisas muitas 

pessoas não sabem como se calcula a média de combustível gasto pelo seu próprio carro por 

quilômetro rodado, para isto foi realizado experimentos reais, envolvendo um trabalho com a 

família em relação aos tanques de combustíveis e valores gastos. 



 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Várias estratégias foram analisadas em um contexto social, partindo de simulações 

com protótipos de meios de transporte construídos pelos alunos, verificou-se a prática real 

existente nas situações problemas. Um dos resultados encontrados foi de duas transportadoras 

A e B, ambas percorrendo o mesmo sentido e com marchas diferentes. Verificou-se que as 

velocidades são diferentes e que num espaço de um metro de atraso ambas vão se encontrar 

num determinado ponto e em determinado tempo, conforme a demonstração: 

 

Quadro 1: Velocidade Média das transportadoras e representação Linear 

Transportadora  A  Transportadora B REPRESENTAÇÃO 

Velocidade Média: 

Espaço = 5,3m 

Tempo = 9s 

                      Vm =  

                        Vm = 

 

                   Vm  0,60 

m/s 

Velocidade Média: 

Espaço = 5,3m 

Tempo = 11s 

Vm =  

Vm =  

Vm  0,50 m/s 

 

 

Quadro 2: Verificação do tempo e espaço de encontro entre as duas transportadoras 

Cálculo do tempo de encontro: 

     A    =    B 

-1m  + 0,60t = 0m + 0,50t 

0,60t – 0,50t = 0m + 1m 

0,10t = 1 

t = 1/0, 10 

t = 10s 

Cálculo do espaço de encontro: 

A ou B 

 

d = -1 + 0,60t                                                   

d= -1m + 0,60. 10s 

d= -1m + 6 

d 5m   

       

Observação: Os cálculos tiveram questões problemas que simularam a realidade, havendo 

ainda testes e competições de outros protótipos construídos nas trocas das rodas com raios 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Quadro 3: Testes: simulação – número de voltas de rodas com raios de tamanhos diferentes – Como 

economizar tempo e gasolina 

 
Observação 1: Quanto maior a roda, menor o número de voltas e maior a velocidade do carro. 

Observação 2: Realizou-se cálculos refrente aos Km/l de consumo dos carros e Vm. 

 

CONCLUSÕES 

 

A busca por simulações reais resultou na compreensão da realidade. Na construção dos 

protótipos de robôs construídos da LEGO envoltos na realidade foi possível provar 

acontecimentos sociais com os testes e experimentos realizados. 

 

REFERÊNCIAS 

 

MOREIRA, Marcos Antônio, Aprendizagem Significativa: A teoria e textos 

complementares, 1º edição, São Paulo, 2011    

 

ZOOM EDITORA EDUCACIONAL LTDA, Manual do Professor. Curitba:  LEGO 

ZOOM, 2008.   

 

 

 



 

 
 

 

UMA COLISÃO DE PROPORÇÃO
1
 

 

ROSA, Ana Caroline Machado da
2
; CUNHA, Maysa Silvana

3
; BORGES, Barbara da Silva

4
 

 

RESUMO: Este trabalho apresenta uma proposta de explorar e entender a matemática do Titanic. Depois de 

uma explanação feita pela professora acerca da importância da matemática e de como esta ciência está em toda 

parte, levamos um desafio para a sala: se a matemática está em toda parte, então, ela também estava no Titanic? 

Assim, nosso objetivo principal foi decodificar a matemática deste navio e dos assuntos que o cercam, utilizando 

a contextualização e a ludicidade para compreender como esta ciência está inserida nesta temática. Iniciamos 

nosso trabalho com uma pesquisa histórica e, em seguida buscamos descobrir a matemática que havia nas 

entrelinhas dos dados coletados. Surpreendentemente identificamos inúmeros conceitos matemáticos 

relacionados a este naufrágio. Pudemos também explorar problemas hipotéticos, como por exemplo: como 

calcular o ângulo de inclinação de um navio afundando, aprendendo assim a trabalhar com trigonometria diante 

de situações problema relacionadas à temática pesquisada. 

 

Palavras-chave: Titanic. Contextualização da matemática. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto foi desenvolvido por estudantes do nono ano da Escola Básica Municipal 

Mâncio Costa do município de Florianópolis. Foi iniciado no mês de fevereiro de 2017 e 

estendendo-se até julho deste ano. O naufrágio do transatlântico, construído há 105 anos para 

ser o maior, mais luxuoso e seguro de sua época, entrou para história e desperta o interesse e a 

curiosidade de muitos até os dias de hoje. Então, para explorarmos as aplicações da 

matemática escolhemos como objeto de estudo o Titanic e os conceitos matemáticos que 

podem surgir mediante a pesquisa dessa colisão de grande proporção. Tivemos como objetivo 

pesquisar as possíveis aplicações da matemática no Titanic uma vez que a matemática pode 

estar inserida em inúmeras situações do nosso cotidiano. Foram muitos os conceitos que 

surgiram dessa temática, a cada assunto sobre o Titanic que pesquisamos e socializamos, com 

os colegas e com a professora, novos conceitos matemáticos surgiam. Exploramos os 

conceitos matemáticos de números naturais, racionais, irracionais e reais, fração, razão, 

proporção, escala, regra de três, ângulos nos triângulos, teorema de Pitágoras e trigonometria, 

e, entendemos vários fatos da história do Titanic, algumas curiosidades sobre o navio e, ainda, 

desenvolvemos muito raciocínio lógico e dedutivo (na montagem da maquete), entre outros 

conceitos e atitudes que desenvolvemos para com os colegas quando trabalhamos em grupo e 

com a pedagogia de projetos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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 Iniciamos o projeto com uma pesquisa na internet e no livro Titanic: minuto a minuto, 

de Jonathan Mayo, em seguida buscamos descobrir a matemática que havia nos dados 

coletados. Encontramos inúmeros conceitos matemáticos que estão relacionados ao Titanic e 

que foram relacionados com os objetos de nossa realidade para que tivéssemos dimensões 

reais das proporções abordadas. Também utilizamos uma maquete, que foi montada pelos 

estudantes com o objetivo de trabalhar o raciocínio lógico e dedutivo, além da concentração. 

Massinha de biscuit foi utilizada no cálculo da densidade. Os conteúdos matemáticos 

estudados serão apresentados e demonstrados a seguir. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para trabalhar as unidades de medida de superfície, de área, de massa e de volume, 

realizamos a aproximação entre as medidas do navio e a nossa realidade. Relacionamos o 

comprimento do navio, 269 metros, com o comprimento de um ônibus que faz as linhas de 

Ratones (bairro onde moramos), que tem aproximadamente 13,2 m. Com isso aprendemos 

que o comprimento do Titanic equivale a aproximadamente 20 ônibus enfileirados. 

A altura do Titanic é de 53,15m (71,25m incluindo os mastros). Vimos que a altura do 

mar até o vão central da Ponte Hercílio Luz (monumento histórico de nossa cidade) é de 

aproximadamente 30m. Ou seja, o Titanic não passaria por baixo da nossa ponte. 

O leme do navio media 24m de altura e pesava 101 toneladas. Pesquisamos que a 

altura média de um homem brasileiro é de 1,73m, então:241,73≅13,9, ou seja, a altura do 

leme equivale a altura de aproximadamente 14 homens. 

O salão de jantar da 1ª classe do transatlântico tinha 35m de comprimento por 28 m de 

largura (acomodava 500 pessoas sentadas), calculando sua área encontramos: A=35 x 38=980 

m². As medidas de nossa sala de aula são de 6m x 8,25m, calculando sua área encontramos: 

A=6 x 8,25=49,5 m². Então, temos que: 98049,5=19,7979, ou seja, a área da sala de jantar 

equivalia a aproximadamente 20 das nossas salas de aula. 

Ficamos muito curiosos com o porquê de os navios serem tão pesados e mesmo assim 

flutuarem. Então, fizemos uma experiência para demonstrar este fato. Começamos vendo a 

diferença entre massa e peso. Para ilustrar isso estudamos o exemplo que mostra que a Massa 

do homem na Terra ou na Lua tem o mesmo valor. O peso, no entanto, é seis vezes maior na 

Terra do que na Lua (por conta da força da gravidade, que não é a mesma na Terra e na Lua). 

Em seguida, aprendemos que Densidade (ou massa específica) é a relação entre a 

massa e o volume de determinado material. 

 

Esfera e barquinho (moldados pelos alunos) 

 



 

 
 

 

Observamos que para calcular a densidade, antes teríamos que calcular o volume de 

cada figura. Para encontrarmos o volume da esfera, pegamos um copo de formato cilíndrico, 

colocamos água dentro e calculamos o volume de água contido no recipiente. Em seguida 

mergulhamos a esfera no copo com água, com essa nova altura calculamos novamente o 

volume dentro do copo cilíndrico. Diminuindo os volumes, encontramos o volume da esfera. 

A=.r2 (Base copo) V1=Área base x altura   V2=Área base x altura 

A=3,1415.3,82  V1=45,36.6    V2=45,36.6,8  

A=3,1415.14,44 V1=276,16cm³    V2=308,448 cm³  

A≅45,36cm²               V1 é o volume sem a esfera V2 é o volume com a esfera 

Então, Ve=V2-V1=308,448-276,16=36,288cm³ 

Calculando a densidade da esfera: de=mv=4236,288≅1,16g/cm³. 

 

Malha quadriculada utilizada para calcular a área da base do barquinho 

 
 

Na sequência, multiplicamos pela altura do barquinho e obtivemos: 

Vb=Área base x altura 

Vb=39.2,1 

Vb=81,9 cm³ 

Calculando a densidade do barquinho: db=mv=4281,9≅0,513g/cm³. 

Ou seja, o barquinho flutua porque sua densidade é menor do que a densidade da água. 

Também vimos que para movimentar 46.328 toneladas, o Titanic possuía 29 caldeiras 

aquecidas por 159 fornalhas (que eram abastecidas manualmente com pás) – 600 toneladas 

diárias de carvão eram necessárias para mantê-lo a velocidade de 22 nós. 

1 nó = 1,852 km/h, ou seja, aproximadamente 41 km/h. 

 

Desenho do iceberg feito por uma estudante 

 



 

 
 

 

Utilizamos cálculos de regra de três e porcentagem ao observar o número de pessoas 

que estavam a bordo do Titanic. Eram 2224 pessoas, destas 1514 morreram (818 passageiros 

e 696 tripulantes) e 710 sobreviveram (498 passageiros e 212 tripulantes). 

Calculamos a porcentagem de mortos: 

22241514=100x 

2224.x=151400 

                                                                                  x=1514002224≅68% de mortos e 32% de 

sobreviventes 

Depois, vimos os números relativos aos sobreviventes: 

1316498=100x 908212=100x 

1316.x=498.100 908.x=212.100 

x=498001316 x=21200908 

x≅38% eram passageiros   x≅23,5% eram tripulantes 

 

Coletamos e comparamos os dados do Titanic e do maior navio de passageiros na 

atualidade. Realizamos o cálculo das diferenças utilizando porcentagem, como no exemplo: 

Comprimento  

26993,2=100x    → 269.x=9320    → x=9320269  →  x≅35% 

 

 RMS TITANIC MS HARMONY OF 

THE SEA 

Compri

mento 

269m 362,2m 

Largura 28m 66m 

Altura 53,14m 72m 

Lotaçã

o 

máxim

a 

3547 pessoas (2603 

passageiros e 944 

tripulantes) 

8460 pessoas (6360 

passageiros e 2100 

tripulantes) 

Fonte: Tabela realizada pelos estudantes a partir de coleta de dados pesquisados pelos mesmos. 

 

Maquete – montagem feita pelos estudantes 

 

 
 



 

 
 

 

Na maquete estudamos escala, razão e proporção: 

Medida na maqueteMedidareal=67 cm269 m=67 cm26900 cm≅1400≅1:400 

Para calcular a distância de Londres a Nova York, utilizamos a escala do mapa mundi. 

Medimos com a régua a distância em centímetros e a escala do mapa, que é de 1:32000000 e, 

fazendo as conversões métricas descobrimos que a distância é de aproximadamente 6800 km. 

O teorema de Pitágoras e outra importante relação métrica no triângulo retângulo, 

assim como a soma dos ângulos internos no triângulo e trigonometria foram conteúdos vistos 

quando trabalhamos com problemas como os exemplos a seguir: 

 

 

 
60²=2304+m²                              h²=m.n   100²=60²+a²  

m²=3600-2304                        48²=36.n           10000=3600+a² 

m²=1296                                   2304=36.n                   a²=10000-3600 

m=1296                                 36.n=2304                    a=6400 

m=36 Km                                      n=64 Km      a=80Km de distância 

 

2. Determine o valor aproximado dos ângulos α e β. Sendo α o ângulo de inclinação do navio, 

conforme a figura ao lado.  

tgα=catetoopostocatetoadjacente=6415=4,2666 

Utilizando a tabela trigonométrica, temos que: α ≅77º. Sabendo que a soma dos ângulos 

internos de um triângulo é 180º, temos que:≅ 180º - 77º - 90º ≅ 13º 

 

CONCLUSÃO 

 

 O projeto “Uma colisão de Proporção” nos mostrou que a partir de um assunto de 

nosso interesse é possível aprender a matemática do nono ano do Ensino Fundamental, além 



 

 
 

 

de nos conduzir a um estreitamento de nossos laços de amizade e nos ensinar a trabalhar em 

equipe, respeitando as ideias e opiniões uns dos outros e como cada um pode contribuir com o 

que sabe ou conhece. Com esse trabalho descobrimos como se realizam diversos cálculos 

matemáticos para melhor entender o assunto escolhido para pesquisar. Compreendemos que a 

matemática está presente em qualquer temática e faz parte de nossas vidas, mesmo onde 

menos imaginamos.  Com este projeto tivemos mais interesse por esta disciplina e pudemos 

mostrar o que sabemos e somos capazes de fazer usando a matemática que aprendemos na 

escola para entender o nosso cotidiano. Ao final temos alguns relatos sobre nossas 

impressões: 

 

“Com este trabalho, que conta um pouco sobre a história do naufrágio do Titanic, 

aprendi muitas coisas da disciplina de matemática de um modo diferente e bem 

legal, o que despertou mais ainda meu interesse pela matéria. Com a ajuda do 

experimento que fizemos, aprendi como calcular o volume de uma esfera e também 

do barquinho, feitos com massinha de biscuit. Aprendi como achar o centro de uma 

circunferência com ajuda do compasso. Aprendi o teorema de Pitágoras, seno, 

cosseno e tangente. Enfim, aprendi muitas coisas legais me envolvendo no projeto.” 

Ana Caroline Machado da Rosa 

 

“Com o desenvolvimento do trabalho pude aprender conteúdos com mais facilidade. 

Ganhei conhecimentos matemáticos e sobre a história do Titanic. Descobri a 

diferença entre massa e peso, vi para que serve a escala nos mapas. E me 

impressionei com as medidas do iceberg com o qual o navio colidiu. Foi uma 

experiência inesquecível.” 

Maysa Silvana da Cunha 
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RESUMO:O Geogebra é um programa gratuito de matemática desenvolvido para o ensino e aprendizagem de 

matemática reunindo recursos de geometria, álgebra, tabelas, gráficos, probabilidades, estatísticas e cálculos 

simbólicos em um único ambiente. Os alunos do 9º Ano da EMEF Padre José Francisco Bertero estudaram os 

conceitos de simetria de reflexão, translação e rotação com apoio deste programa de geometria dinâmica e 

seguindo passos de um roteiro para a construção das figuras. 

 

Palavras-chave: Geogebra; Simetria; Geometria Dinâmica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo de geometria usando o programa Geogebra foi desenvolvido com alunos do 

9º Ano e teve como foco os conceitos de simetria. 

A Base Nacional Comum Curricular prevê que alunos do 7º e 8º Anos devem 

desenvolver a habilidade de reconhecer e construir figuras obtidas por simetria de translação, 

rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou tecnologias digitais. 

O livro didático adotado por nossa escola é “Vontade de Aprender Matemática”. Esta 

coleção explora o conceito de simetria de reflexão no 6º Ano e amplia para os conceitos de 

translação e rotação no 7º Ano, explora pouco no 8º Ano e retoma no 9º Ano com um capítulo 

específico sobre o conteúdo. Os autores incentivam frequentemente o uso do Geogebra na 

seção “Acessando Tecnologias”. 

Diagnosticamos que a turma do 9º Ano não havia estudado estes conceitos nos anos 

anteriores. Com o objetivo de corrigir defasagens e ampliar os conhecimentos sobre o tema, 

pesquisamos, assistimos vídeos, realizamos exercícios e algumas atividades usando o 

programa Geogebra que facilita na compreensão da geometria de forma dinâmica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A simetria está presente em vários elementos da natureza, no corpo humano, nas 

construções, nas obras de arte, na música, nos utensílios domésticos. Em matemática está 

muito ligada à ideia de equilíbrio. 

O homem tem tentado compreender e criar a ordem, a beleza e a perfeição através dos 

tempos usando os conhecimentos de simetria. 
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Destacamos alguns lugares públicos de Criciúma que apresentam respectivamente, 

simetria de reflexão, translação e rotação: refeitório do Terminal Central, portões do Estádio 

Heriberto Hulse e pista do Parque das Nações. 

 

          Figura 1 - Simetria axial ou simetria de reflexão 

  
 Fonte: Os autores (2017) 

 

A simetria de reflexão pode ser em relação a uma reta ou em relação a um ponto. 

O eixo de simetria divide a figura em duas partes, de maneira que se dobrarmos essa 

figura ao longo desse eixo estas partes ficarão sobrepostas. Ele é a mediatriz entre os 

segmentos do ponto original e do simétrico. 

Apresentamos os passos principais para a construção da atividade de simetria axial 

usando o Geogebra: 

Atividade: Simetria Axial 

1. Selecione a ferramenta Ponto. Construa os seguintes pontos sobre o plano 

cartesiano: A=(10,1) e B=(10,9); 

2. Selecione a ferramenta Segmento. Clique sobre o ponto A e depois sobre o ponto B; 

3. Vamos aprender outra maneira de colocar os pontos na janela de visualização. 

Vamos usar o comando de entrada que está localizado na parte inferior da tela. Se essa 

janela não estiver aparecendo, clique no Menu Exibir e selecione Campo de entrada; 

 

      Figura 2 – Campo de Entrada 

 
Fonte: Os autores (2017) 

 

4. Para colocar os pontos no plano cartesiano usando o campo de entrada, digite na 

janela Entrada: C=(9,2) e dê um Enter. Atenção: a letra que representa o ponto precisa ser 

maiúscula. Use o mesmo procedimento para criar os pontos: D=(2,2)    E=(5,4) F=(4,7)

 G=(2,7)  H=(2,9)  H=(2,9)  I=(9,9)  J=(9,7)  K=(7,7) 

 L=(6,4); 



 

 
 

 

5. Selecione a ferramenta Polígono. Aproxime o cursor do ponto C e quando 

aparecer o enunciado “Ponto C” clique sobre ele. Depois clique nos pontos D, E, F, G, H, I, 

J K, L e novamente no ponto C. Você construiu o polígono CDEFGHIJKL; 

6.Clique com o botão direito do mouse sobre o polígono e selecione Propriedades. 

Selecione a guia cor e escolha a cor que desejar e aumente a transparência para 50. 

Selecione a guia estilo e aumente a espessura da reta para 10 (dez). Depois feche a janela; 

7. Selecione a ferramenta Reflexão em relação a uma reta. Clique dentro do 

polígono e depois sobre o segmento AB. Surgirá o polígono C’D’E’F’G’H’I’J’K’L’; 

8. Pinte o polígono C’D’E’F’G’H’I’J’K’L’ com uma cor diferente; 

9. Selecione a ferramenta Mover (I/1). Movimente os pontos em azul e o segmento 

AB. Observe as transformações que acontecem. 

 

            Figura 2 - Simetria de translação 

  
Fonte: Os autores (2017) 

 

A transformação de uma figura sofre um deslocamento de acordo com uma distância, 

uma direção (horizontal, vertical, diagonal) e um sentido (para baixo, para cima, direita, 

esquerda) mantendo seu tamanho e sua forma é chamada simetria de translação. A figura se 

repete em intervalos regulares. 

Translação é um movimento tal que todos os pontos da figura percorrem segmentos 

paralelos de mesmo comprimento. Na simetria de translação a figura desliza sobre uma reta 

mantendo-se inalterada. É a movimentação de uma figura no plano de forma que não sofra 

nem rotação, nem translação. Este deslizamento é apresentado por um vetor 

    A translação está presente na maioria das formas naturais e em algumas artificiais. É 

a propriedade necessária para compor mosaicos, e nas faixas de ornamentos. 

Apresentamos os passos principais para a construção da atividade de simetria de 

translação usando o Geogebra: 

Atividade: Simetria de translação 

1. Selecione a ferramenta Polígono. Clique em três pontos da janela de visualização para 

construir o triângulo ABC; 

2. Clique com o botão direito do mouse sobre a figura e selecione Propriedades. Selecione a 

guia Cor e escolha a cor que desejar e aumente a transparência para 75%; 



 

 
 

 

3. Selecione a ferramenta Translação por um vetor. Clique na figura a ser transladada 

(Triângulo ABC) e depois em outros dois pontos da janela de visualização para construir o 

vetor DE; 

4. Selecione a ferramenta Mover. Clique sobre os pontos e observe as transformações; 

5. Selecione a ferramenta Segmento. Construa os segmentos AA’, BB’ e CC’; 

6. Movimente os pontos D e E para alterar a direção, o sentido e o comprimento do vetor. 

Observe e compare o vetor com os segmentos. 

 

        Figura 2 - Simetria de rotação 

  
Fonte: Os autores (2017) 

 

A simetria de rotação consiste em rotacionar uma figura em torno de um ponto O, que 

corresponde ao centro de simetria das figuras. O ângulo de rotação pode ser no sentido 

horário ou anti-horário. A figura toda gira em torno de um ponto que pode estar na figura ou 

fora dela, e cada ponto da figura percorre um ângulo com vértice nesse ponto. 

Apresentamos os passos principais para a construção da atividade de simetria de 

rotação usando o Geogebra: 

Atividade: Simetria de rotação 

1. Clique com o botão direito do mouse na janela de visualização. Marque as opções Eixos e 

Malha para que fiquem visíveis, caso não estejam; 

2. Clique no Menu Opções. Selecione Rotular e depois Apenas para Pontos Novos. 

3. Selecione a ferramenta Polígono. Construa o triângulo ABC com os vértices: A=(8,7), 

B=(12,9) e C=(12,7); 

4. Selecione a ferramenta Ponto. Construa o ponto D=(13,6); 

5. Selecione a ferramenta Rotação em torno de um ponto. Clique na área interna do 

triângulo, depois no ponto D. Mude o ângulo para 90º e clique em OK; 

6. Selecione a ferramenta Segmento. Construa os segmentos CD e C’D; 

7. Selecione a ferramenta Ângulo. Clique sobre os pontos C, D e C’ para medir o ângulo de 

rotação; 

8. Movimente o ponto D e observe a posição da figura original e da simetria; 

9. Selecione a ferramenta Segmento. Construa os segmentos BD e B’D. Pinte estes 

segmentos de vermelho. Movimente os seus pontos e observe o ângulo formado por estes 

segmentos; 



 

 
 

 

10. Selecione a ferramenta Segmento. Construa os segmentos AD e A’D. Pinte estes 

segmentos de amarelo. Movimente os seus pontos e observe o ângulo formado por estes 

segmentos; 

11.Clique com o botão direito do mouse sobre os polígonos e selecione Propriedades. Pinte 

com a cor e a transparência que desejar. 

Os alunos movimentaram os pontos e observaram as mudanças de rotação de acordo 

com o seu deslocamento. Também construíram outras figuras usando ângulos diferentes e 

mudando os sentidos horários e anti-horários. 

 

CONCLUSÕES 

 

O coordenador dos institutos do Geogebra, Zsolt Lavicza, explicou que “no Geogebra, 

um triângulo não é apenas um triângulo, mas todos os triângulos possíveis”. Ou seja, um 

polígono construído na sua plataforma pode ser transformado movimentando seus vértices e 

assim, ele apresentará novas medidas para os lados, ângulos, área e perímetro. Isto permite 

inúmeras observações e conjecturas. Por ter estas características, o programa Geogebra 

facilitou a visualização, observação, análise e assimilação dos conteúdos referentes aos três 

tipos principais de simetria: axial, translação e rotação. 

Para realizar as atividades foram explorados também, outros conteúdos de forma 

indireta, como, plano cartesiano, ponto, segmento de reta, polígono, ângulo e vetor. 
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RESUMO: O constante progresso de nossa instituição escolar, permite a participação do estudante como 

protagonista para a idealização do seu próprio futuro. Como resultado, temos alunos atuantes e que sugeriram 

uma máquina de café na escola. Fundamentado nisto, buscou-se avaliar a possibilidade desta implantação, 

analisando a opção de compra ou locação. Foram necessárias pesquisas com os alunos e colaboradores a fim de 

identificar o real interesse, suas preferências de bebidas e a regularidade de ingestão. Os dados obtidos foram 

favoráveis perante a esse investimento. Desta forma, foram pesquisadas máquinas e seus implementos para 

efetuar os cálculos de custos e possíveis lucros. Além disso, artigos e notícias estudadas se tornaram essenciais 

para a estruturação dos cálculos de estatística, da história do grão e de sua aplicação em uma vida saudável. Por 

consequência disto, percebe-se que o cenário tem possibilidade de ser lucrativo ao colégio dependendo do 

recebimento do público-alvo em superar as demandas. 

 

Palavras-chave: Café. Investimento. Possibilidade. 

  

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a ABIC - Associação Brasileira da Indústria de café, o consumo de 

café foi de 81 litros de café por habitante no ano de 2015. A associação defende que a 

ingestão baixa a moderada de cafeína, em torno de 400 ml por dia para adultos possibilita 

uma melhora na performance cognitiva e psicomotora, ou seja, melhora do estado de alerta, 

da energia, da capacidade de concentração, do desempenho em tarefas simples, da vigilância 

auditiva, do tempo de retenção visual e diminuição da sonolência e do cansaço. Para 

adolescentes é recomendado um quarto dessa quantidade. 

A intenção de oferta de cafés pela cantina da escola foi manifestada pelos alunos 

durante reuniões de líderes de turma que acontecem mensalmente durante o ano letivo. Diante 

dessa solicitação, considerou-se a possibilidade da escola implantar uma máquina automática 

de café na cantina. Para tal, julgou-se relevante um grupo de alunos analisar a viabilidade 

dessa implantação, calculando seus custos, preços de venda e possíveis lucros e apresentar o 

objeto de estudo aos responsáveis administrativos da escola. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido por um grupo de alunos durante os meses de fevereiro a 

julho de 2017. A partir desta situação problema, foi realizado leituras de reportagens da 

internet sobre a história do café, seus benefícios e malefícios para a saúde. 
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Para analisar a viabilidade dessa implantação, se fez necessária uma pesquisa na escola 

em todos seus segmentos. Participaram da pesquisa 230 alunos do ensino fundamental I, 158 

alunos do ensino fundamental II, 144 alunos do ensino médio e 36 colaboradores, totalizando 

568 respostas.  O objetivo era analisar as preferências de bebidas ofertadas nas máquinas de 

café, das quais em sua maioria são: café puro, café com leite, cappuccino, mocaccino, chá, 

chocolate quente. Além disso, foi pesquisado a quantidade que estão habituados a tomar essas 

bebidas, bem como a quantidade de vezes que intencionam comprar essa bebida caso a 

mesma seja ofertada na cantina da escola. 

Com base nos resultados obtidos, iniciou-se a procura por máquinas automáticas com 

representantes comerciais e analisado o preço de venda e de locação das mesmas, os custos 

das bebidas possivelmente ofertadas e seu preço de venda, além de projetar possíveis lucros e 

sugestão de aplicação do dinheiro em benefício dos alunos. 

Foi realizada uma pesquisa na escola nos diferentes segmentos para identificar a 

preferência em comprar ou não bebidas quentes disponíveis em uma máquina automática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi possível constatar que 65,5% do grupo pesquisado possuem o hábito de tomar 

café, conforme Tabela 1. Sendo que os grupos que mais possuem esse hábito são os alunos do 

ensino médio e os colaboradores com, 75% e 88%, respectivamente. Já quando se trata em 

tomar bebidas quentes em dias quentes, esse hábito passa para 52,6%. 

 

Tabela 1 - Hábito de tomar café - IMA – Rio do Sul (SC) – abril/2017. 

Frequência Quantidade 

Sempre 208 

Normalmente 164 

Raramente 120 

Nunca 73 

Não responderam 3 

Total 568 

Fonte: Os autores 

 

Com a pesquisa também verificou-se que 55% do grupo costumam comprar produtos 

ofertados na cantina. Já sobre a forma de adoçar a bebida, o açúcar refinado é o mais 

utilizado. 

Em relação a quantidade de xícaras de café tomadas por dia, conforme o Gráfico 1 e 

através do cálculo da média, podemos constatar que são ingeridas diariamente 

aproximadamente 2,1 xícaras. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Gráfico 1 - Quantidade de xícaras de café diárias - IMA – Rio do Sul (SC) – abril/2017. 

 
Fonte: Os autores 

 

Quando analisada a média de xícaras ingeridas pelos colaboradores, percebe-se um 

aumento considerável para 2,7 xícaras por dia. Essa quantidade ingerida está de acordo com 

as recomendações encontradas nas pesquisas em revistas e sites sobre saúde. Ao citar seus 

benefícios, também reforçam que o exagerar no consumo pode provocar alguns sintomas 

indesejáveis como insônia, agitação, irritabilidade e dores no estômago. Por isso, o ideal é que 

seu consumo seja durante o final da manhã e à tarde, ou seja, entre 10h da manhã e meio-dia, 

e às 14h e 17h. 

Percebeu-se durante a elaboração do questionário a oportunidade de verificar algumas 

restrições alimentares. Como resultado observou-se que na escola, 89,3% dizem não ter 

problemas com a lactose e 91,9% não têm diabetes. 

Com o questionário, também foi possível identificar o produto que o grupo pesquisado 

teria mais interesse em consumir. O resultado, chamou atenção, pois a motivação da pesquisa 

foi o café, porém, o item que a maioria manifestou vontade em comprar seria o chocolate 

quente, em seguida, café com leite e cappuccino. Verificou-se ainda, que a intenção de 

comprar estes produtos é em média, 2,9 vezes por semana. 

Para se ter uma ideia dos tipos de máquinas existentes no mercado, foi realizada uma 

pesquisa de campo, na qual foi visitado alguns estabelecimentos comerciais e escola que 

possuem a máquina automática de bebidas quentes. Desse modo, se conheceu as máquinas, 

suas marcas e se eram compradas ou alugadas, além de conhecer os produtos que eram 

oferecidos e seus respectivos preços e a quantidade vendida. 

Dos sete estabelecimentos visitados, apenas um possui a máquina de aluguel. Em 

relação aos preços e produtos ofertados, calculou-se a média de preços de cada produto, 

obtendo os valores conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Preços médio dos produtos ofertados nos estabelecimentos visitados – Rio do Sul – 

Junho/2017 

Produto Valor médio 

Café puro 2,67 

Cappuccino 3,88 

Chá 4,50 

Café com leite 3,30 



 

 
 

 

Mocaccino 3,27 

Chocolate quente 3,97 

Fonte: Os autores. 

 

A partir dessa pesquisa de campo, foi conversado com alguns representantes a fim de 

conhecer melhor a funcionalidade dessas máquinas, os valores das máquinas e de seus 

insumos. 

Para calcular o custo unitário do produto, teve que se considerar os valores dos 

insumos repassados pelo representante, visto que cada produto pode ter sua receita alterada de 

acordo com o gosto de cada cliente. Analisou-se ainda a fatura de energia e de água da escola, 

além de verificar o custo do funcionário, considerando o salário médio da profissão divulgado 

no site do Sine. 

Optou-se analisar o custo dos três produtos com maior frequência de interesse. Para 

tanto coube considerar o tempo de duração do recreio que tem apenas 15 min, e a variedade 

de 9 a 12 bebidas oferecida pela que acarretaria dúvidas na hora da escolha do cliente e 

facilitaria o erro por parte do funcionário diante do número elevado de alunos na cantina num 

pequeno espaço de tempo. 

A partir do Quadro 1, podemos detalhar de forma sucinta, o custo unitário para os três 

produtos já citados. 

 

Quadro 1 – Custo previsto dos produtos da máquina automática de bebidas – IMA – Julho/2017 

Item Chocolate quente 180ml 

Café com leite 

180ml Cappuccino 180ml 

Insumo R$ 0,90 R$ 0,65 R$ 0,9 

Açúcar R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 0,12 

Mexedor R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,02 

Copo térmico R$ 0,13 R$ 0,13 R$ 0,13 

Água R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,02 

Energia R$ 0,03 R$ 0,03 R$ 0,03 

Funcionário R$ 0,09 R$ 0,09 R$ 0,09 

Custo total R$ 1,19 R$ 1,06 R$ 1,31 

Fonte: Os autores. 

 

Após análise de custo, o preço de venda foi sugerido a R$3,00 para qualquer um dos 

itens, visto que a maioria dos produtos oferecidos na cantina tem esse valor, e o mesmo ficaria 

dentro da média praticada no mercado. 

Com os dados de custos e o preço de venda, pode-se representar a receita obtida pela 

escola através da função R(x) = 3x, a função custo por C(x) = 1,19x + 270 e a função lucro 

por L(x) = 1,81x – 270, onde x representa o número de copos vendido no mês. Estas funções 

foram consideradas a partir do aluguel da máquina de R$270,00 mensais, com contrato para 

seis meses. 

 

 

 



 

 
 

 

CONCLUSÕES 

 

Após todas as análises efetuadas no trabalho, o grupo achou interessante optar por 

alugar inicialmente a máquina por 6 meses, visto que o período escolar são de 8 meses e 2 

correspondem a períodos de temperatura elevada. Além disso, a escola nesse período, pode 

avaliar melhor se os alunos gostam ou não do café solúvel, evitando prejuízos futuros caso os 

alunos não apresentem interesse por esse tipo de café, fazendo com que as vendas sejam 

baixas e haja necessidade de trocar de máquina. 

Se observou que a escola tem capacidade de atender a demanda conforme dados 

obtidos pela pesquisa e, caso as previsões se concretizem, a escola tem potencial para comprar 

a máquina e poderá pagar a mesma em um único mês caso venda a capacidade máxima da 

produção diária que é de 210 copos. Importante destacar que o valor da compra se refere a 

uma máquina de café solúvel, indicada pelo vendedor, já que a preferência na escola é para 

chocolate quente e a máquina de café em grão tem valor mais elevado. 

Com este projeto foi possível desenvolver o empreendedorismo e verificar que, ao 

imaginar uma ideia, tendo criatividade e elaborando respostas para as mais diversas 

perguntas, é possível transformar aquele objetivo inicial em uma ação concreta. Percebeu-se 

ainda como a Matemática pode contribuir para que essa ação seja realizada de forma mais 

assertiva. 

Contudo, os lucros esperados devem ser aplicados em benefício da comunidade 

escolar, nesse sentido, pensou em aplicar esse dinheiro em uma sala dedicada a área da 

Matemática, onde os alunos possam trabalhar em equipe com mais desenvoltura, utilizando-se 

de mobiliários mais adequados para este tipo de metodologia, ou seja, mesas redondas com 4 

ou 6 cadeiras, maior quantidade de quadros espalhados pela sala para que os alunos possam 

registrar rapidamente suas ideias e cálculos necessários, além de materiais didáticos que 

facilitem a compreensão da disciplina, contribuindo para a aprendizagem de todos os alunos. 
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RESUMO: Ao se trabalhar conteúdos matemáticos de forma contextualizada e interdisciplinar, envolvendo 

questões do dia-a-dia e explorando-as a partir de seus conceitos, proporciona resolução de problemas reais. A 

partir de uma proposta de análise sobre a uva e a produção de vinho como parte de análise matemática, foi 

possível reconhecer e demonstrar a variação de valores entre a produção e venda de uva in-natura e a 

transformação em vinho na variedade bordô. Para isto foram analisadas informações obtidas diretamente do 

produtor pautadas na safra atual.  Foram considerados dados obtidos sobre quantidade de pés, produção de uvas 

em um hectare no sistema latado, sua transformação em vinho, venda em diferentes formas de vasilhame e seus 

respectivos valores.  Conclui-se que, utilizando a simulação entre os dois métodos, podemos evidenciar que a 

venda do vinho proporciona uma renda muito maior. 

 

Palavras-chave: Análise matemática. Uva. Vinho. Produção. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A videira é uma das plantas frutíferas mais antigas do planeta, encontrando-se 

vestígios de sua existência em fósseis de épocas geológicas anteriores ao aparecimento do 

Homo sapiens na Terra. Apesar de ser conhecida há tanto tempo, a uva só pôde passar a ser 

cultivada no seio das comunidades que abandonaram o nomadismo, pois trata-se de cultura 

permanente e de longa duração: alguns vinhedos chegam a produzir por 150 anos. 

Ao se fixar na terra, pouco a pouco, de geração em geração, de cultura em cultura, a 

humanidade foi aprimorando as técnicas de cultivo e processamento da fruta. Pode-se dizer, 

até mesmo, que a história da parreira e seus saborosos frutos – as uvas – resume parte da 

história da civilização ocidental. 

No início, a cultura da uva teve um caráter doméstico, expandindo-se do ponto de vista 

comercial apenas com o desenvolvimento da arte da navegação através do mar Mediterrâneo. 

Acredita-se que as uvas se originaram na Ásia, sendo introduzidas na Europa através da 

Península Itálica pelos povos gregos. A sua pátria é, portanto, o Oriente. 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de uva e a região Sul é responsável 

por grande parte desta produção. A uva ainda é um produto importante para a economia 

nacional e muito presente na mesa dos brasileiros, sendo consumida de maneira natural, na 

qual mantém seus nutrientes, ou em forma de doces ou transformada em processo artesanal ou 

industrial em vinho. 

São inúmeras as evidências associadas ao consumo da uva trazendo benefícios à saúde 

humana. É fonte de carboidratos, importantes para o fornecimento de energia para o corpo. A 

uva, principalmente a escura, possui ação antioxidante combatendo os radicais livres e 

também é anticancerígena. A casca da uva rosada possui uma substância cardioprotetora que 
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ajuda no controle do colesterol, na diminuição de coágulos sanguíneos e na prevenção da 

trombose. Por este motivo, a uva, o vinho e o suco de uva são considerados alimentos 

funcionais, pois estudos científicos demonstram suas propriedades nutricionais no controle de 

doenças cardiovasculares. 

É importante ressaltar que a agricultura familiar através dos produtores rurais repassa 

aos seus filhos a tradição no cultivo da uva em suas propriedades e fazendo da mesma, motivo 

para garantir sua subsistência, cultivando-a e comercializando seus subprodutos. 

A uva está presente nas refeições diárias de muitas famílias, por isso se faz necessário 

informar e desenvolver nas crianças o interesse de caracterizar e explorar matematicamente 

esse produto entendendo que a mesma faz parte da vida das pessoas e que podemos torná-la 

significativa. Sua exploração através de atividades práticas, lúdicas e interdisciplinares leva à 

compreensão da necessidade de calcular e raciocinar em situações do cotidiano, estimulando e 

desenvolvendo habilidades que levam a criança a resolver e interpretar informações 

numéricas, fazendo interferências e agindo como agente de seu conhecimento. Assim pode–se 

afirmar que a criança constrói suas noções matemáticas a partir de experiências, atividades 

concretas, diversificadas e contextualizadas.     

Neste sentido, por que não aproveitar para demonstrar que a mesma está na uva, por 

exemplo, quando é calculado o custo para implantar e manter o parreiral, a quantidade de uva 

produzida e o lucro obtido pela venda da mesma e de seus subprodutos, a quantidade de 

quilos que devem ser moídos para obter-se um litro de suco ou vinho, ou quando analisamos a 

área ocupada pelo parreiral e a quantidade de parreiras plantadas, bem como a produção nas 

diferentes variedades e sistemas de condução. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As frutas sempre fascinam quem consomem tanto quem produz. Existem cerca de 10 

mil variedades diferentes de uvas, adaptadas a vários tipos de solos e de clima, o que 

possibilita o seu cultivo em quase todas as regiões do mundo. Sendo frutas bastante sensíveis 

às condições de solo e clima em que se desenvolvem, as uvas variam muito de acordo com 

essas condições, apresentando características que as distinguem segundo o sabor, a acidez, a 

doçura, o formato, a coloração e a resistência da casca, o tamanho, a quantidade de sementes, 

a forma e o formato dos cachos. 

Todos estes fatos relatados no contexto escolar chamaram a atenção dos alunos do 7° 

ano do ensino fundamental da E.E.B. José Zanchetti, e serviram para demonstrar a 

importância de se trabalhar conteúdos matemáticos de forma contextualizada e 

interdisciplinar, relacionados à produção de uva e transformação da mesma em vinho. Os 

conteúdos matemáticos envolvidos estão relacionados à cálculo de área ou perímetro do 

terreno, custos de financiamento via PRONAF nos diferentes sistemas de condução e 

implantação dos parreirais, diferenciação nos sistemas de condução e produção, variação dos 

valores na produção de vinho, valor médio de venda para a indústria, variação da venda em 

garrafa, litro e garrafão, valores de despesas na produção da uva e do vinho, entre outros. 



 

 
 

 

Durante a execução do projeto, foram realizadas leituras e pesquisas sobre o assunto 

em estudo, bem como um apanhado histórico do surgimento da uva e do vinho. Foram 

realizadas visitas de estudo a uma propriedade rural para conhecer a plantação de uvas e 

coletar dados para serem posteriormente ordenados e esquematizados dentro de uma 

sequência lógica, partindo da implantação até a colheita e transformação da mesma em vinho. 

Analisou-se também as diferentes formas de comercialização do vinho e suas respectivas 

embalagens e o preço de venda de cada uma. 

Por fim, elaborou-se situações-problemas com os dados matemáticos onde foi possível 

analisar a viabilidade econômica da produção de uvas e seus derivados. Estes resultados 

foram representados em forma de gráficos, cálculos expostos em cartolina pertinentes a 

produção da uva, vinho, custos de venda, maquetes representando o parreiral e a 

representação de uma Cantina com o armazenamento do vinho em pipas.  A partir de uma 

proposta de análise sobre a uva e a produção de vinho como parte de uma análise matemática, 

foi possível reconhecer e demonstrar a variação de valores entre a produção de uva in-natura e 

transformação em vinho na variedade bordô. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a elaboração das atividades no contexto escolar, na qual os educandos 

construíram o próprio conhecimento, houve uma maior interação entre alunos e alunos 

professor, sem falar no convívio coletivo. Assim, ao selecionar as atividades do trabalho, os 

quais envolveram desde a elaboração de gráficos, maquetes, resolução de situações problemas 

em grupos e de forma interdisciplinar, tornou a matemática mais “viva” dinâmica e prazerosa.   

Com todos estes dados em mãos os alunos retornaram as propriedades visitadas 

repassando todas as informações coletadas ao produtor dando um feedback de qual o 

percentual de lucro obtido em cada fase das atividades, bem como as possibilidades para, 

metas e estratégias a serem tomadas conforme demonstra a figura abaixo. 

 

Figura 1- Percentual de lucro obtido na Variedade Bordô no decorrer dos 10 anos de financiamento e 

implantação dos Parreirais nos 3 diferentes sistemas de cultivo. 

 
Fonte: Dados do Autor 

 



 

 
 

 

Diante do exposto, fica evidenciado que a forma de cultivo bem como a variedade 

plantada interfere diretamente nos lucros, cabendo um estudo qualificado da região e seu 

potencial de produção e mercado consumidor, bem como da disponibilidade de mão de obra, 

a qual é fator preponderante na escolha do formato, pois possibilita colheita mecanizada. 

Nesse sentido, buscou-se o ensino matemático como algo que realmente possa fazer a 

diferença nos conteúdos apreendidos e ampliar o conhecimento dos alunos e de seus 

familiares. 

 

CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento deste projeto foi de evidenciar a importância da contextualização 

do ensino da matemática, de forma interdisciplinar, tornando-a um ato de conhecimento 

concreto, significativo e construída a partir das experiências vivenciadas pelo educando. Estes 

conhecimentos repassados aos produtores fortalecem e ressaltam a importância e a 

aplicabilidade dos ensinamentos obtidos dentro do contexto escolar. 

Conclui-se que quando se propicia aos educandos um conteúdo que tenha uma 

aplicabilidade, um significado, onde possam experimentar, vivenciar, questionar, levantar 

hipóteses e estabelecer relações, fica mais fácil compreender e assimilar a aprendizagem. 

Desta forma, contribui para a inovação de técnicas e pesquisas metodologias na área de 

atuação. 
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Resumo: O presente trabalho tem o fim de abordar alguns aspectos referente à técnica que se destina à 

organização e criação de ambientes,  ou seja, abrange  segmentos da Arquitetura. Pesquisar, compreender, 

discutir sobre o tema, diz respeito ao primeiro passo do projeto, estendendo-se subsequentemente, para os 

conteúdos programáticos condizentes ao 9º ano do Ensino Fundamental, como por exemplo, as Equações do 1º, 

do 2º e  do 3º Grau, Função, Proporcionalidade em Geometria, Ângulos, entre outros. A proposta inicial voltou-

se para a análise das plantas baixas das habitações dos próprios alunos, logo após, a construção destas com o 

aplicativo intitulado 5D Planner. Através da utilização das ferramentas proporcionadas pelo programa, os 

discentes puderam entender o processo de construção de uma planta baixa plasmando, por conseguinte, os 

demais assuntos envolvidos no projeto. Finalmente, conclui-se que houve por parte dos educandos, a 

compreensão da importância e da aplicação da matemática no cotidiano. 

 

Palavras-chave: Arquitetura Estrutural. Paisagismo. Cálculo. Tecnologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se destinou a buscar informações sobre alguns segmentos da 

Arquitetura e Engenharia Estrutural, com o intuito de conscientizar o aluno sobre a aplicação 

da matemática no cotidiano. 

Tomou-se como o ponto de partida o ambiente onde residem, a distribuição dos 

cômodos, materiais   utilizados na construção da casa, custo aproximado do imóvel, etc. 

Logo após as discussões e, antes de aprofundar os conteúdos matemáticos condizentes 

à primeira etapa, os alunos realizaram uma série de pesquisas apontando os modelos 

utilizados na construção das residências na cidade de Timbó. 

Dentre a arquitetura observada e, movidos pela influência alemã, analisaram aspectos 

relevantes da casa Enxaimel, como por exemplo, o sistema de encaixe da madeira utilizada na 

estrutura rígida que, suporta o peso do telhado. 

O estilo Colonial foi revelado, segundo estudos, uma das principais características 

incorporadas em projetos de casas modernas, é a fachada. 

          Em dado momento, se retomou as discussões sobre projetos arquitetônicos de  

determinados  alunos, em  pleno processo de desenvolvimento, por causa do formato 

configurado. Surgiram então termos como, Platibanda, Bauhaus, Minimalismo, dentre outros. 

Traçou-se ainda, uma linha do tempo resgatando brevemente a história da arquitetura 

em determinados períodos como, Pré-história, Egípcio, Greco-Romano, Idade Média, 

Renascentista, Barroco, Moderno, Pós-Moderno, neste ínterim, surgiram alguns expoentes, 

Fídias, Bramante, Brunnelleschi,  Le Corbusier, Galdí, Oscar Niemeyer,etc. 
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Levantou-se a questão referente ao espaço geográfico, o crescimento populacional e a 

construção de  edifícios para suprir a demanda, além de  alternativas como, a sustentabilidade, 

a arquitetura vernacular, verde, urbanística e paisagística. 

O Aplicativo 5D Planner auxiliou no desenvolvimento de plantas baixas, pois tiveram 

a oportunidade de compreender o dia a dia de um arquiteto. 

          Após a teoria e as discussões realizadas em torno dos conteúdos estudados, a 

matemática foi posta em prática. Os alunos calcularam área e perímetro de uma residência, 

custos por m
2
 de área construída, ângulos de uma casa Enxaimel, volume da caixa da água e a 

questão da estrutura do telhado, dentre outros. 

Cabe salientar, todavia, que os links surgiram, assim como a necessidade de trabalhar-

se a interdisciplinaridade. Desta forma, Artes e Informática se juntaram à Matemática, dando 

o devido suporte ao educando. 

Enfim, os objetivos previstos para o projeto relacionaram-se à pesquisa, no quesito 

cálculo,   a capacidade de orçar, computar, contar, determinar, medir, dentre outros, ademais 

da compreensão e discussão dos temas difundidos em sala, por conseguinte no cotidiano. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização do projeto, primeiramente, a professora lançou mão de uma série de   

perguntas aos alunos, como era a casa onde viviam, o material utilizado para construção, se a 

casa possuía uma planta baixa e, se já a tinham visto, se se sentiam bem, senão, como 

gostariam que fosse a casa de seus sonhos. 

Depois houve a troca de ideias e análise sobre o crescimento da cidade de Timbó, as 

mudanças verificadas em decorrência deste fato, finalmente, se realizou comentários do perfil 

arquitetônico que constitui a cidade. 

A tecnologia contribuiu para as pesquisas sobre a história da arquitetura, inclusive, 

com relação ao município de Timbó e sua distribuição geográfica, enriquecendo e auxiliando, 

desta forma, na compreensão do tema difundido. 

 Pela amplitude o assunto foi trabalho desde o início do primeiro semestre de 2017, 

por algumas áreas do conhecimento, chegando de forma gradual aos conteúdos desejados 

especificamente. 

  a) a área é igual a base vezes a altura 

  A = b . h 

  b) o perímetro é a soma dos quatro lados 

   P = x + y + w + z 

  c) utilização do aplicativo 5 D Planner 

 

 



 

 
 

 

 
 

d)Função:valor pago por m
2 

construído       

P = 1300x 

 
  

e) Volume do cilindro/caixa d’água 

V = h . π . r
2
    

f) proporcionalidade com geometria/telhados estilo colonial conforme conteúdo 

programático 

g) Ângulos da casa Enxaimel conforme conteúdo programático 

 

Cada aluno teve a possibilidade de conceber a casa desejada, a partir das ferramentas e 

possibilidades viabilizadas pelo programa, entender enfim, a importância da tecnologia e a 

função de um arquiteto. 

Os números que seriam usados para calcular a área e o perímetro, deram lugar a 

variáveis, com o fim de chegar-se aos resultados pretendidos a partir das Equações  do 1º, do 

2º e   do 3º. 

A Função teve por objetivo, gerar uma estimativa de gastos através da observação do  

preço a pagar por m
2
 de área construída, além disso, foram trabalhos Ângulos , 

Proporcionalidade em Geometria, os Teoremas de Tales e  de Pitágoras, com intuito  de 

mostrar como funcionam na vida prática. 

 



 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio da interdisciplinaridade, houve o esclarecimento de muitas questões 

referentes ao projeto, dada a amplitude do tema, entretanto, o trabalho começou pelo próprio 

educando. 

Todos puderam falar do seu habitat de forma descontraída, por tratar-se de um assunto 

inerente ao seu universo particular. 

O trabalho, então, partiu do micro para o macrocosmo, retornando ao principio, porém 

com outro formato, pois traçaram um longo caminho de desafios e descobertas. 

Os alunos foram inteirando-se gradativamente de como o ser humano foi 

desenvolvendo, estruturando e organizando os diversos ambientes, conforme a tendência de 

cada época e a necessidade da sociedade destes períodos. 

          Durante as discussões conclui-se que as cidades e, neste caso, a cidade de Timbó, está 

adequando-se às novas tendências, pois uma das propostas para a construção das atuais 

habitações está seguindo o design baseado em linhas simples, retas e telhado embutido, mais 

comumente conhecido como platibanda. 

O “bate papo” sobre o tema os levou a tempos remotos, uma vez que este formato 

tornou-se um ornamento característico durante o estilo gótico. 

Compreendeu-se que mesmo com raízes longínquas, a platibanda segue sendo 

utilizada na construção, reforma e restauração de casas, igrejas, etc., ou seja, se encontra mais 

próximo possível da realidade em que se vive. 

O estilo Colonial moderno também foi apontado como um dos designers preferidos 

dos timboenses, além da importância das casas Enxaimel herança deixada pelos imigrantes 

alemães. 

Após algumas idas e vindas, alguns questionamentos e troca de informações, veio o 

entendimento do papel da matemática no cotidiano, pois tiveram a oportunidade de realizar os 

cálculos, com a finalidade de projetar suas próprias casas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Constata-se por meio da experiência do cotidiano que, um dos maiores problemas é 

conscientizar o aluno de como os conteúdos que se estudam na escola são aplicados no dia a 

dia, embora ele viva e conviva com os mesmos diariamente. 

A ideia de optar pela arquitetura trouxe a luz, experimentos com a finalidade de fazê-

lo entender a conexão existente entre teoria e prática. 

Observa-se que o devido estímulo leva o indivíduo a alcançar as metas desejadas, 

todavia, para tanto há de se traçar objetivos que lhe dê um significado concreto. 

Conclui-se, que a interdisciplinaridade é uma ferramenta que auxilia no entendimento 

do conhecimento como um todo e que, projetar ambientes é muito mais fácil quando se tem 

noção desse fato. 



 

 
 

 

Ao fim e ao cabo, obteve-se o resultado esperado, porque o discente teve a 

incumbência de transitar pelas várias etapas propostas pelo trabalho, com a finalidade de 

projetar a casa “tão” sonhada. 
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RESUMO: O trabalho é uma proposta interdisciplinar entre as disciplinas de matemática e programação. Na 

informática há exemplos da aplicação de matrizes em programas, editores de imagem, configuração do teclado, 

estruturação de banco de dados, etc. O objetivo é relacionar o conteúdo de matrizes e sua aplicabilidade nessa 

área de conhecimento. Para ilustrar o conteúdo trabalhado em sala de aula, dois alunos do 2º ano do Ensino 

Médio criaram um programa para efetuar cálculos com matrizes, os demais foram instigados a pesquisar, em 

duplas, sobre a relação desse assunto com a informática, a fim de despertar a curiosidade e possibilitar aos 

mesmos uma oportunidade para discussão, exploração e compreensão do conteúdo de matrizes através da 

resolução de problemas. Com os dados da pesquisa os alunos utilizaram o programa desenvolvido para realizar 

cálculos envolvendo matrizes relacionando o conteúdo já estudado com a importância da matemática no 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

Palavras-chave: Matemática. Matrizes. Informática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que a matemática é um saber vivo, dinâmico. É um conhecimento histórico 

que vem sendo construído pelo homem.  Com o passar do tempo o pensamento e a linguagem 

matemática foi se tornando formal, precisa e muito rigorosa, chegando a ser privilégio de 

poucos. 

Atualmente uma das preocupações da Educação Matemática é garantir ao cidadão a 

forma de pensamento e de leitura do mundo proporcionada pela matemática, pois a mesma 

está presente sob várias formas em nosso dia a dia. Algumas vezes chegamos a utilizar seus 

conceitos sem perceber. 

No entanto, para muitos alunos essa disciplina é considerada difícil e desnecessária 

muitas vezes pelo fato de não estar contextualizada. Segundo Fiorentini (1995) é necessário 

que o aluno consiga atribuir significado às ideias matemáticas e a partir delas estabelecer 

relações, criar, analisar. 

Dessa forma, com o avanço da tecnologia surgem novas metodologias de ensino para 

que os professores possam planejar atividades diversificadas, utilizando computadores, 

softwares educativos, entre outros. A importância em se utilizar os objetos de aprendizagem 

está no fato destes tornarem o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula mais 

dinâmico e interativo, com uma aprendizagem colaborativa, ou seja, essa ferramenta 

pedagógica auxilia na construção do conhecimento pois contempla a interação e a cooperação 

entre parceiros (SAMPAIO e ALMEIDA, 2010). 
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Analisando sob essa perspectiva e tendo em vista que os alunos do Instituto Federal 

Catarinense – Campus Avançado Sombrio tem a oportunidade de ingressar em um Curso 

Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, foi proposto o desenvolvimento de um 

programa no qual os alunos do 2º ano pudessem utilizar para resolver cálculos envolvendo 

matrizes. 

A opção por esse conteúdo matemático foi devido à importância dele para a disciplina 

de Programação do curso Técnico, pois os alunos precisam saber o que é matriz, como 

representá-la e efetuar as operações para compreender a lógica de como programar. Na 

informática, as matrizes são utilizadas na computação gráfica, jogos de tabuleiro, entre outros. 

O estudo das matrizes pode ser ensinado de modo contextualizado, assim como tantos 

outros conceitos da Matemática. Nesse caso, buscamos mostrar a sua aplicabilidade na área de 

conhecimento da informática como um caminho para facilitar o entendimento desse conceito, 

bem como a utilização de novas tecnologias no processo de ensino aprendizagem em 

Matemática como afirma os PCN: “Para garantir aprendizagens significativas, o professor 

precisa considerar a experiência prévia dos alunos em relação ao recurso tecnológico que será 

utilizado e ao conteúdo em questão.” (BRASIL, 1998: p. 153) 

Esse foi o objetivo do presente trabalho propor que o aluno produzisse algo com o 

conhecimento adquirido na disciplina de matemática e no curso técnico em informática, tendo 

em vista que uma das formas de contextualizar o ensino de matrizes é a utilização de recursos 

tecnológicos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para desenvolvimento do trabalho, dois alunos do curso técnico em informática 

tiveram interesse em unir a matemática com a informática. Inicialmente, os alunos foram 

incentivados a criarem um protótipo da ferramenta para que pudesse ser utilizada em sala de 

aula com os colegas. Diante disso, foi avaliada a possibilidade do protótipo com a linguagem 

de marcação HTML e a linguagem de scripts Javascript. Visto que o desenvolvimento seria 

mais dificultoso, foi optado por utilizar outra linguagem de programação. Por se tratar de um 

relato da experiência entre as duas disciplinas, a etapa de avaliação do objeto desenvolvido, 

bem como as funcionalidades não serão abordadas. Assim, as tecnologias utilizadas para o 

desenvolvimento do protótipo são as seguintes: 

a) Linguagem de Programação: Java; 

b) Ambiente de Desenvolvimento Integrado: NetBeans. 

Para a etapa de desenvolvimento do objeto, a linguagem de programação escolhida 

para a codificação foi o Java e realizada por meio da ferramenta NetBeans IDE. Na 

programação de computadores, uma matriz é tratada como um array ou vetor bidimensional, 

podendo armazenar diferentes tipos de valores. “Um vetor bidimensional é uma estrutura de 

dados lógica, útil na programação e na solução de problemas” (TENENBAUM, 2004). A 

principal vantagem de utilizar esta estrutura de dados é que organiza os dados de forma que 

fique fácil de tratá-los. A representação de uma matriz pode ser vista na figura 1. 

 

 



 

 
 

 

Figura 1: Representação de uma matriz. Fonte: Os autores, 2017. 

 Coluna 0 Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 

Linha 0     

Linha 1     

Linha 2     

 

Na disciplina de Programação, os alunos são submetidos a sucessivas atividades com 

matrizes, sendo desenvolvidas utilizando a linguagem de programação Java. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, os alunos estudaram algumas características de matrizes na disciplina de 

programação, posteriormente a professora de matemática quando foi introduzir o conteúdo 

percebeu que os alunos já possuíam algumas noções do assunto. Então, em conversa com o 

professor da área técnica planejaram uma atividade de aplicação dos conhecimentos 

adquiridos no curso até o momento. 

Dois alunos da turma do 2º ano se colocaram a disposição para desenvolver um 

programa com o objetivo de efetuar as operações com matrizes. Durante o processo de 

pesquisa e estudo, percebemos que já havia alguns programas e sites que tinham o mesmo 

objetivo, porém, desde o início a proposta era que os alunos pudessem explorar os conceitos 

desenvolvidos ao longo das aulas desafiando-os para o fazer, interpretar dados, e transformar 

as informações em uma linguagem da informática que contribuísse para a aprendizagem 

matemática. 

Em um dos momentos da elaboração do programa foi aplicado um questionário para 

os alunos responderem em duplas as questões: 

 

Tabela 1 – Questionário aplicado aos alunos do 2º ano do Ensino Médio 

1.  

2.  

Conceitue matrizes. (O que você entendeu por matrizes?) 

1.  

2.  

Qual a relação deste conteúdo matemático com a disciplina de programação? 

1.  

2.  

Por que você precisa ter o entendimento sobre matrizes para elaborar um programa? 

1.  

2.  

Cite uma aplicação de matrizes na área da informática. 

1.  

2.  

Pesquisa uma situação que represente a aplicação de matrizes e com base nela elabore 

algumas questões para envolver as operações com matrizes. 

      Fonte: Os autoras (2017) 

 

A partir deste questionário percebemos que os alunos se apropriaram do conceito de 

matrizes, pois, em geral, as respostas foram assim descritas: 



 

 
 

 

”Matrizes podem ser comparadas com um tabuleiro de xadrez, possuem linhas e 

colunas que formam os índices, e através deles é possível saber a posição do número. As 

matrizes possuem ordem que é a quantidade de linhas e colunas”. (dupla 1) 

“Matriz é uma forma lógica de armazenamento de dados, esses, dispostos em linhas e 

colunas onde cada elemento tem sua identificação através do índice”. (dupla 2) 

Além disso, os alunos conseguiram relacionar o conteúdo matemático com a disciplina 

de programação justificando que a sua utilização em programação é para organizar dados, 

armazenar uma variável com vários valores, facilitando a localização desses valores, através 

de linhas e colunas, comparando-as a armários de armazenamento de dados. 

Segundo os alunos é necessário ter o entendimento de multiplicação, subtração, adição 

para transportar valores na matriz, para assim poder fazer um programa com mais facilidade. 

“O entendimento de matriz é necessário para a construção de códigos em que dados 

que mantêm relação entre si possam ser armazenados e identificados, bem como para a 

criação de espaços na memória endereçados com a finalidade de posicionamento”. (dupla 3) 

Em relação a sua aplicação apareceram diversas respostas como: imagem digital, 

diário eletrônico dos professores, jogo de batalha naval, campo minado e jogo da velha, 

softwares para o gerenciamento comercial. E também alguns exemplos de aplicação como os 

desenvolvidos em sala de aula durante a aplicação do sistema proposto. 

Nesta última etapa os alunos dividiram-se em duplas para resolver uma atividade 

proposta pela professora de matemática no laboratório de informática. A atividade era 

composta de cinco situações problemas a respeito do número de faltas dos alunos, vendas de 

uma loja de informática, indústria de televisores, produção de arroz e soja e produção de uma 

indústria automobilística, todas envolvendo a ideia de matriz e suas operações. A finalidade 

era propiciar aos alunos uma atividade para que as duplas interpretassem as informações 

dadas e utilizassem, como teste, o sistema desenvolvido. 

 

CONCLUSÕES 

 

As atividades descritas neste trabalho permitem o aprimoramento dos conhecimentos 

de Matemática e sua correlação com a Informática. Este estudo contribui, igualmente, ao 

oferecer uma contribuição científica em matemática que demonstre a utilização de um sistema 

capaz de auxiliar na aprendizagem de matrizes. Importante salientar que, no decorrer das 

atividades propostas em sala de aula, os alunos participantes demonstraram bastante 

entusiasmo com a utilização de uma ferramenta. Sendo assim, evidenciado o reconhecimento 

aos alunos participantes desse trabalho, por ser um objeto desenvolvido pelos próprios 

colegas de aula. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo proporcionar o conhecimento teórico-matemático através da 

coifa, aparelho cuja criação partiu de artefatos já existentes como a ventoinha, a lareira equipada com dutos 

especiais de Thomas Jefferson e o primeiro projeto de exaustão de Thomas Edson. Não obstante, serão 

desenvolvidos cálculos matemáticos através da trigonometria, teorema de Pitágoras (onde será calculado o valor 

das medidas necessárias para a formação da coifa) e comprimento da circunferência (onde será calculado o 

tamanho do duto ideal para o aparelho), todos os cálculos executados passo a passo para o possível entendimento 

de sua montagem e estrutura. Ampliando nossos objetivos, procuramos através do trabalho executado 

demonstrar de forma dinâmica que os cálculos estudados não se restringem à sala de aula, mas sim que estão 

presentes na vida de diversos profissionais que utilizam os mesmos para a construção de diversos aparelhos do 

nosso cotidiano. 

 

Palavras-chave: Coifa. Duto. Cálculos Matemáticos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O seguinte trabalho presa a explicação histórica da coifa, este aparelho 

eletrodoméstico cujos princípios partiram de personagens importantes da história como 

(Thomas Edson e Thomas Jefferson) elaborado pelos químicos e atualmente vendido com 

uma grande variedade de modelos das quais o consumidor pode optar. Sendo todos os 

modelos responsáveis por uma função importante de aeração de ambientes com excesso de 

temperatura, umidade, vapores, fumaça, gases tóxicos, mofo entre outros poluentes. 

Demonstraremos, seu uso e benefício em um ambiente industrial dando foco e valorização 

principalmente para a matemática engendrada em sua construção. 

Neste viés, será detalhado o passo a passo para a formação deste aparelho, onde 

através de cálculos matemáticos como trigonometria, teorema de Pitágoras e divisão do 

comprimento da circunferência em partes iguais, acompanhados de instrumentos didáticos 

montaremos uma coifa de alumínio e uma de papel. Objetivando assim, ampliar tanto os 

conhecimentos matemáticos de uma forma dinâmica para os estudantes, quanto demonstrar o 

quão extenso o campo matemático é, e como pode se apresentar em diversos objetos e 

situações do nosso cotidiano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho foram utilizados uma chapa de alumínio, o projeto de 

uma coifa realizado em AutoCAD (um programa de computador), impresso em papel cartão 

com as medidas pré-definidas de 400 mm de comprimento, 300 mm de largura e 200 mm de 

altura. O projeto do papel foi transferido para a chapa de alumínio em escala 1:1, com o 
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auxilio de uma dobradeira foram efetuadas as dobras indicadas no projeto, com estas dobras a 

chapa de alumínio plana foi transformada em um sólido com o formato de uma coifa. Para 

estruturar e dar firmeza ao formato da coifa foram usados rebites de alumínio com 5 mm de 

comprimento e 1,5 mm de diâmetro. Para a colocação dos rebites na coifa foi utilizada uma 

rebitadeira manual.  Para facilitar o entendimento da transformação de uma chapa plana em 

um sólido em forma de coifa é feita uma demonstração das dobras do projeto em uma folha 

de papel cartão com as medidas em escala reduzida 1:2. Com o auxílio de um compasso e 

uma régua (escalímetro) é mostrado como construir o desenho. Com um dispositivo triangular 

construído em acrílico, e o desenho planificado será demonstrado como as linhas do desenho 

passam a formar as arestas da coifa.  Todos estes elementos serão utilizados para facilitar a 

visualização do ouvinte no momento em que estiver participando da exposição. 

Para os cálculos fizemos uso de fórmulas matemáticas como as razões trigonométricas 

que segundo o mestre em matemática pela USP DANTE (2014) começaram a ser 

desenvolvidas por volta do ano 140 a.C pelo grego Hiparco de Niceia, que relacionou os lados 

e os ângulos de um triângulo retângulo e também criou uma tabela com valores 

trigonométricos dos ângulos de 0° a 90°. Posteriormente veio Ptomelomeu que elaborou uma 

tabela de cordas correspondentes à ângulos de 0° à 180°. Logo, ideias foram aprimoradas 

chegando no resultado que temos atualmente, sendo seno, cosseno e tangente de um ângulo ás 

fórmulas aplicadas a triângulos retângulos. Triângulo é uma figura geométrica plana formada 

por três ângulos, por consequência três lados. Todo triângulo retângulo é formado por dois 

ângulos agudos menores que 90º e um ângulo reto igual a 90º. Quanto aos lados, todo 

triângulo retângulo possui um dos lados maior que os outros dois, o lado maior é a hipotenusa 

do triângulo e os dois menores, iguais ou diferentes, são os catetos. A hipotenusa é sempre 

oposta ao ângulo reto. As razões trigonométricas relacionam o ângulo agudo com os lados do 

triângulo. 

 

Seno = cateto oposto hipotenusa 

 

Cosseno = cateto adjascente hipotenusa 

 

Tangente = cateto oposto cateto adjacente 

 

Também, temos o teorema de Pitágoras que faz uma relação matemática entre o 

comprimento dos lados do triângulo retângulo. Sendo a = hipotenusa; b e c = catetos. A 

fórmula do teorema de Pitágoras é expressa por: O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos 

quadrados dos catetos. 

 

a
2
=b

2
+c

2
 

 

 Por último, o comprimento da circunferência que DANTE (2014) elucida que 

historicamente o cálculo do comprimento de uma circunferência sempre foi feito a partir da 

comparação com o diâmetro, onde a cerca de 4 mil anos, os babilônios obtinham o 



 

 
 

 

comprimento da circunferência e o diâmetro dela conhecida como o número π, ou seja,π=CD. 

Então, para os babilônios, π = 3.  Também, cerca de 2 mil anos, Arquimedes (287 a.C. - 212 

a.C.), um dos mais importantes geômetras gregos de toda a História, publicou um tratado 

matemático contendo o cálculo do valor de π como um número entre 22371e 227. Isso 

equivalia a usar π = 3,14, o mesmo que usamos atualmente nos cálculos práticos, um feito 

notável para a época.  

 

C = π d 

Ou 

C=2 π r 

 

 Escalas para a representação de desenhos ou mapas, elas pode ser de tamanho natural: 

1:1, neste caso o desenho tem a mesma medida da peça. Escala de ampliação: 2:1 – 5:1 – 

10:1, neste caso o desenho é maior que a peça, duas, cinco ou dez vezes. Escala de redução: 

1:2 – 1:5 – 1:10, neste caso o desenho é menor que a peça, duas, cinco ou dez vezes. 

 Desenho para a base dos cálculos, em um papel cartão formato A3, desenhamos um 

retângulo com as medidas de 400 mm por 300 mm, (escala 1:2), no centro do retângulo 

desenhamos uma circunferência de raio igual a 100 mm, dividimos esta circunferência em 12 

partes iguais, unindo com uma reta cada um dos vértices do retângulo a quatro dos doze 

pontos da circunferência, ilustração ao lado. A partir deste desenho efetuamos os cálculos 

para chegar ao resultado desejado. 

 

 
 

Fonte-  imagem produzida no AutoCAD 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trabalho desenvolvido, relacionando um aparelho industrial com a matemática 

permitiu a ampliação do conhecimento de forma didática, possibilitando a análise da 

montagem real de uma coifa de alumínio em todos os seus passos desde os cálculos, 

dobradura, montagem até o seu funcionamento dentro de uma empresa. Logo, conseguimos 



 

 
 

 

acompanhar a sua vital importância dentro de uma empresa, pois com seu processo tanto de 

filtração quanto de dispersão de gases tóxicos evita que os gases fiquem acumulados no 

ambiente prejudicando a saúde dos indivíduos que estão executando o trabalho, desta forma 

aumenta a eficiência e a qualidade do trabalho. 

 

CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista o trabalho executado, conseguimos de forma dinâmica demonstrar que 

conteúdos matemáticos, não ficam restritos apenas à sala de aula, onde muitas vezes são 

considerados um ranço em meio aos estudantes, mas sim que fazem parte do dia a dia de 

diversos indivíduos que executam atividades diferentes em sua carreira profissional cuja 

matemática se torna imprescindível para a execução destas atividades. 

Ademais, conseguimos obter conhecimento de mais um aparelho do qual não 

imaginávamos a importância e o envolvimento da matemática presente no mesmo, por este 

motivo o escolhemos, por sua diferença, montagem e benefício. 
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RESUMO: A matemática é sempre utilizada para a construção das cidades, para a confecção das ruas inclusive. 

Algumas fórmulas matemáticas foram criadas a fim de conseguir descobrir equações entre retas, a distância entre 

elas ou a um ponto específico, como também o ângulo formado entre duas retas. Essas fórmulas entre muitas 

outras podem ser aplicadas nas ruas da cidade, possibilitando assim, mostrar distâncias e ângulos reais através de 

um mapa, utilizando de poucos recursos, facilitando a vida das pessoas que desejam construir, realizar um 

projeto, entre outros, que necessitem dessas informações. 

 

Palavras-chave: Matemática. Equação de reta. Distância. Ângulos. Ruas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Ituporanga foi fundada em 14 de fevereiro de 1949, porém algumas 

décadas antes disso, em 1912 com a construção de uma estrada ligando Barracão (hoje 

Alfredo Wagner) e Barra do Oeste (hoje Rio do Sul) os primeiros colonizadores chegaram na 

região, a grande maioria descendentes de alemães, italianos e portugueses. A partir desse ano 

até 1924 a localidade era conhecida como Generosópolis, quando então foi mudada para Salto 

Grande, mas pela existência de outra cidade com esse nome, foi alterado novamente para 

então Ituporanga, que significa “Salto Grande” em Tupi-Guarani. Com o decorrer do tempo a 

cidade foi crescendo e construindo novas ruas, a qual que tinha sua economia em volta da 

extração de madeira e cultivo de cebola. 

Atualmente o município se encontra bem desenvolvido, sendo considerada a capital 

nacional da cebola, abastecendo cerca de 12% do mercado brasileiro e exportando 

aproximadamente duas mil toneladas de cebola para a Europa. Como visto no título, o 

trabalho trata da explicação de como utilizar fórmulas da matemática entre elas como a 

distância entre pontos, distância entre ponto e reta, ângulo entre retas e ensinando a descobrir 

a equação de reta através de pontos da própria. 

O objetivo principal desse trabalho é aplicar conceitos matemáticos nas ruas da cidade, 

de maneira que facilite a vida das pessoas, através da explicação de como utilizar a 

matemática, a fim de resolver problemas de forma muito mais simples do que o comum. 

Desta forma atraindo a atenção das pessoas a conhecer mais a matemática, tendo em vista os 

benefícios que ela traz. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Para a realização do trabalho foram utilizados alguns materiais, entres eles, um mapa 

da região desejada, uma régua, caderno e calculadora, sendo que no caderno os cálculos para 
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a verificação dos dados desejados, a calculadora para auxiliar nas contas e a régua para obter 

os valores exatos das coordenadas.   

 Primeiramente, foi construído um plano cartesiano com cada unidade equivalente a 1 

cm, então foi selecionado alguns pontos de interesse no mapa no qual obtivemos os pontos de 

suas ordenadas e abscissas aproximadas no plano. É recomendado a construção do plano 

cartesiano de forma que as coordenadas dos pontos pertençam aos números naturais, 

facilitando muito os cálculos. 

 O Segundo passo foi a utilização dos pontos obtidos das ruas afim de descobrir suas 

equações gerais, utilizando de cálculos matriz para adquirir as equações, o cálculo utilizado é 

o da determinante, onde uma matriz é montada alinhando as incógnitas X e Y com as 

coordenadas de dois pontos Pa e Pb, pertencentes a reta igualando a zero, como sugere a 

imagem a seguir. 

 
 Há outro método para descobrir a equação geral, onde é utilizado somente um ponto 

pertencente a reta, porém é necessário se ter o coeficiente angular da reta, o qual define sua 

angulação em relação aos eixos, é utilizado a fórmula de equação reduzida em que se substitui 

X0 e Y0 pelos valores da coordenada X e Y do ponto, respectivamente e “m” pelo valor do 

coeficiente angular, realizando assim o cálculo e igualando tudo a zero. Segue a fórmula da 

equação reduzida. 

Y-Y0 = m (X-X0) 

 Para calcular a distância entre dois pontos é somente necessário ter as coordenadas dos 

pontos e colocar na fórmula que tem origem em Pitágoras, o exemplo a seguir utilizou de um 

ponto 1 de coordenada P1 (-2,4) e P2  (2,2), chegando a uma distância de 2√5 unidades. 

 
 Para realizar o cálculo a fim de descobrir a distância entre um ponto e uma reta é 

utilizado uma fórmula específica, onde é necessário somente o valor das coordenadas do 



 

 
 

 

ponto e da equação geral da reta, assim substituindo os valores na fórmula e realizando os 

cálculos de forma correta se obtêm a distância entre eles. Segue a fórmula da distância entre 

ponto e reta. 

 
 Para calcular o ângulo formado entre duas retas é necessário utilizar as equações 

reduzidas das retas para ter o coeficiente angular, que é o valor acompanhado da variável X, 

que é um pouco diferente da equação geral, onde ao invés de ter todos os números e 

incógnitas igualados a zero, a variável Y deve estar isolada em um lado da igualdade, como 

por exemplo uma reta de equação geral 2X-5Y+4=0, na forma reduzida ficaria  Y=2X+45, 

portanto o coeficiente angular seria igual a 25 . Isso deve ser realizado com as duas retas pois 

a fórmula utilizada necessita do coeficiente angular das duas, onde após o fim do cálculo se 

descobre a tangente do ângulo, sendo necessária a verificação na calculadora para obter o 

valor em graus. Segue a fórmula do ângulo entre retas. 

 
 É interessante comentar também que existe uma regra geral para descobrir se retas são 

paralelas, ou seja que nunca se cruzam, ou perpendiculares, que formam um ângulo de 90° 

entre si, sem a necessidade de utilizar a fórmula do ângulo entre retas, onde para que as retas 

sejam paralelas, o coeficiente angular das duas devem ser o mesmo, ou seja m1=m2, para 

perpendiculares a regra é que a multiplicação dos coeficientes angulares deve resultar em -1, 

ou seja m1 . m2 = -1. 

 Sobre as contas realizadas é importante destacar que todas elas podem ser utilizadas 

para obter outros tipos de dados, como por exemplo, na distância entre dois pontos é possível 

saber o valor de uma das coordenadas caso eu tenha a distância entre os pontos, ou também o 

valor de uma das coordenadas, ou o valor de A ou B, na equação da distância entre ponto e 

reta, basta, ainda além descobrir o coeficiente angular de uma reta através da fórmula do 

ângulo entre retas, basta ter as informações necessárias para não trabalhar com duas 

incógnitas nas fórmulas. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 



 

 
 

 

Após a conclusão dos cálculos, foi conferido que, com o uso das fórmulas 

apresentadas, é possível determinar diversos dados como a distância entre pontos e em relação 

as ruas, pode-se obter sua distância em relação a um ponto ou outra rua, como também o 

ângulo formado entre duas ruas, sem a necessidade de uma verificação manual desses dados, 

sendo perfeitamente preciso na medição. 

O resultado final dos cálculos de distância é obtido em unidades do plano cartesiano, 

mas pode-se obter essa distância em qualquer unidade de medida de comprimento através de 

uma relação feita entre as unidades do plano e a escala geralmente apresentada no mapa. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com a realização desse trabalho, pode-se perceber as inúmeras possibilidades do uso 

da matemática para calcular coisas do dia-a-dia que de outra maneira seriam complexas, mas 

com o uso da matemática se tornaram mais fáceis. Desta forma pode-se concluir também que 

a matemática por sua vez não é tão complicada como parece, onde as utilizações de meios 

manuais seriam muito mais trabalhosas. 

Mostrando que a matemática é utilizada em inúmeras situações do dia-a-dia, mesmo 

que na maioria das vezes as pessoas nem pensam que a solução de vários dos seus problemas 

vem da matemática, como também fórmulas simples podem resolver grandes contradições. 
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RESUMO: Este trabalho visa investigar se os alunos do terceiro ano do ensino médio do Instituto Federal 

Catarinense- Campus Ibirama são alfabetizados matematicamente. Entende-se que, para ser considerado 

alfabetizado em matemática, o aluno precisa entender o que lê e escrever o que entende a respeito das primeiras 

noções da aritmética, da geometria e da lógica. Para fazer essa verificação foi elaborado um teste com base nos 

seguintes parâmetros: consolidação dos conceitos matemáticos adquiridos no Ensino Fundamental; capacidade 

de compreender e interpretar informações apresentadas por meio de tabelas e gráficos e compreensão dos 

conceitos científicos básicos. Os primeiros resultados evidenciaram algumas lacunas na alfabetização 

matemática dos alunos principalmente nos conteúdos de porcentagem e estatística. 

 

Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Conceitos científicos. Compreensão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Gonçalves (2011) uma pessoa alfabetizada matematicamente é capaz 

de entender as informações escritas através da linguagem matemática e não somente 

decodificá-las. Sabe como e quando utilizar cada símbolo, operação, algoritmo, gráfico, enfim, 

está habilitada a utilizar a linguagem matemática como uma ferramenta para ao mesmo tempo 

expressar e também compreender as informações sobre os mais diversos assuntos. 

 
O termo alfabetização matemática refere-se aos atos de aprender a ler e a escrever a 

linguagem matemática usada nas primeiras séries da escolarização. Ser alfabetizado 

em matemática é entender o que se lê e escrever o que se entende a respeito das 

primeiras noções da aritmética, da geometria e da lógica. (DANYLUK, 1998  apud 

GONÇALVES, 2011, p.32). 

 

É de extrema importância que o professor de matemática, ao ministrar as aulas, 

comece a introduzir os conteúdos a partir de situações contextualizadas e com temáticas 

interdisciplinares, facilitando a compreensão do aluno, na busca da alfabetização matemática. 

Segundo Fourez (1999) citado por Gonçalves (2011) a sociedade atual demanda o 

entendimento de que a educação escolar não pode mais se resumir a ensinar a ler, escrever, 

contar e efetuar as operações matemáticas elementares. Não se quer aqui fazer um desenho 

destas práticas, que são de suma importância, mas sim colocar que a educação deve ir além 

dos aspectos técnicos e métodos de resolução. 

Este trabalho tem, portanto como objetivo geral verificar se os estudantes do terceiro 

ano do Instituto Federal Catarinense – Campus Ibirama são alfabetizados matematicamente, 
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utilizando os seguintes parâmetros na elaboração e análise das questões: consolidação dos 

conceitos matemáticos adquiridos no Ensino Fundamental; capacidade de compreender e 

interpretar informações apresentadas por meio de tabelas e gráficos e compreensão dos 

conceitos científicos básicos. 

Esperamos ainda com este projeto que, ao identificar as lacunas na alfabetização 

matemática dos estudantes, consigamos elaborar atividades que contribuam na superação das 

dificuldades apontadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Descrevemos abaixo os procedimentos metodológicos que foram adotados: 

a) Pesquisa em busca de fundamentação teórica sobre o ensino da matemática no 

ensino médio e sobre alfabetização matemática, sendo os dados obtidos organizados em um 

fichamento. 

b) Elaboração de testes para investigar a alfabetização matemática dos alunos do 

terceiro ano do ensino médio do Instituto Federal Catarinense- Campus Ibirama tendo como 

base os parâmetros já elencados. 

A definição do número de questões deste teste ocorreu após a pesquisa teórica e 

buscou-se formular questões contextualizadas e considerando temáticas atuais. Neste primeiro 

teste foram elaboradas questões que contemplaram os seguintes conteúdos matemáticos: 

mediana, média e moda; função do primeiro grau; porcentagem, gráficos, tabelas e operações 

fundamentais.   

c) Avaliação do desempenho dos alunos nas atividades propostas, buscando identificar 

as lacunas na alfabetização matemática reveladas pelas mesmas; 

d) Planejamento de atividades para suprir as lacunas constatadas, propondo ao monitor 

e ao professor de matemática a execução destas atividades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na aplicação do primeiro teste constatou-se a importância do professor trabalhar 

atividades que possibilitem aos alunos perceberem os vários contextos em que a Matemática 

está inserida, bem como adquirir informações sobre assuntos ligados a ciência e a tecnologia 

que talvez não fossem conhecidos se não houvesse este incentivo. A seguir apresentamos a 

análise de algumas das questões aplicadas no primeiro teste. 

Na primeira questão o objetivo foi verificar se os alunos compreendiam conceitos 

básicos de estatística, neste caso, média, mediana e moda, através da análise de um gráfico 

contendo o percentual de desemprego nos estados brasileiros. Para isso os alunos deveriam 

calcular a mediana e a moda referente aos dados de todos os estados brasileiros e a média dos 

estados que compõem a Região Sul. 

Ao analisarmos as respostas de maneira individual identificamos que alguns alunos 

não responderam possivelmente por não diferenciarem as definições de média, mediana e 



 

 
 

 

moda e erraram cálculos considerados básicos por não lembrarem os procedimentos de 

resolução. 

Considerando esta questão concluímos ainda que os alunos do Curso Técnico em 

Administração tiveram maior facilidade na resolução, pois possuem a disciplina de 

Matemática Financeira e Estatística em sua grade curricular. Dos 45 alunos que participaram 

deste teste, 09 não responderam, 11 acertaram e 25 apresentaram resposta parcialmente 

correta. Apresentamos na tabela abaixo alguns erros que se tornaram mais comuns. 

 

Tabela 1: Principais motivações para os equívocos na questão 1- letra A 

Motivo f 

Não lembrou que no cálculo da mediana em uma quantidade par devemos tirar a média dos dois 

valores centrais 9 

Apenas calculou a média 6 

Tirou apenas a moda 5 

Retirou valores errados do gráfico 4 

Errou a divisão 1 

Total 25 

Fonte: Elaborado pelos autores    

 

A questão dois foi adaptada do ENEM – Exame Nacional Do Ensino Médio e no item 

a desta questão os alunos deveriam escrever a lei de formação da função referente a propostas 

de licitação para a construção de uma rodovia. Verificamos que 28 alunos acertaram, 06 

deixaram em branco e 11 apresentaram algum erro. Mesmo assim consideramos que houve 

um número considerável de acertos, pois as funções constituem um conteúdo matemático 

considerado difícil pelos alunos. 

No item b da questão dois, os alunos deveriam identificar a partir de qual 

quilometragem a primeira empresa passa a ser mais vantajosa que a primeira. Neste item 15 

alunos não responderam, 13 acertaram e 17 alunos apresentaram erros, sendo o erro mais 

comum a não aplicação das inequações para a realização da conta. Ou seja, alguns alunos 

souberam montar a função, mas não identificaram a partir de que quilometragem a proposta 

da primeira empresa seria a mais vantajosa. 

Tabela 2: Principais motivações para os erros da questão 2- letra A 

Motivação f 

Não soube escrever uma função 5 

Os valores fixos estavam errados 2 

Identificou os dados, mas não montou a função 1 

Apenas faltou a incógnita 2 

Mostrou a fórmula base para a formulação de uma função ax + b 1 

Total 11 
 

Fonte: elaborado pelos autores 

 



 

 
 

 

A terceira questão consistia em interpretar uma notícia intitulada “Mulheres recebem 

74,5 % do que ganham os homens” e a partir do rendimento médio salarial dos homens 

estabelecido na notícia, deveria-se calcular o salário de uma mulher em comparação a um 

homem que receba três vezes a mais do que o rendimento médio. 

Os resultados mostraram que mesmo tratando-se de uma questão envolvendo 

conceitos elementares da Matemática, 13 alunos deixaram a questão em branco e 19 

apresentaram algum erro na resolução. 

  Esta questão foi uma das com maior número de erros e respostas em branco, o que 

gerou preocupação pois uma porcentagem representativa das questões do ENEM – Exame 

Nacional do Ensino Médio utilizam o conceito matemático de porcentagem. E ainda ressalta-

se que no cotidiano esse conceito matemático é fundamental na interpretação de informações 

e dados por qualquer cidadão que pretenda estar plenamente inserido na sociedade. A seguir 

apresentam-se os principais equívocos cometidos pelos alunos. 

 

Tabela 3: Principais motivações para os equívocos na questão 3- letra A 

Motivo f 

Faltou multiplicar por 3 4 

Errou regra de três e/ou multiplicação 5 

Errou o cálculo de porcentagem 3 

Faltou calcular a porcentagem 2 

Apenas retirou os dados 2 

Dividiu o valor por 3 o que não faz sentido 2 

Multiplicou uma porcentagem 1 

Total 19 

Fonte: Elaborado pelos autores    

 

A quarta questão continha uma tabela com o número de homicídios de mulheres por 

unidade de federação do Brasil nos anos de 2001 a 2013 e os alunos tinham que esboçar um 

gráfico com os dados apresentados pelos estados da Região Sul no ano de 2013. 

  Diferentemente da questão um, os resultados demonstraram que o maior número de 

equívocos foi na turma de Administração, que possivelmente por terem contato com gráficos 

mais complexos como ogiva e histograma, acabaram se confundindo na construção de 

gráficos mais simples. A utilização de gráficos considerados inadequados foi a principal 

motivação para os erros dos alunos. 

Na alternativa B desta mesma questão os alunos deveriam identificar na tabela 

apresentada o maior número de homicídios do país, deixando clara a unidade da federação e o 

ano que isso aconteceu. Esta foi a alternativa com maior índice de acerto, 77,8% dos alunos, 

mesmo assim pressupõe-se que por falta de atenção 17,8%  dos alunos retirou o valor errado e 

4,4% não respondeu este item. 

 

CONCLUSÕES 

 



 

 
 

 

Uma pessoa alfabetizada matematicamente não apenas compreende a escrita 

matemática, mas também é capaz de identificar quando utilizar cada fórmula ou cálculo. 

Portanto, ao analisar os dados obtidos no teste observa-se que assuntos considerados 

fáceis podem vir a se tornarem difíceis, talvez por não estarem próximos dos alunos no 

contexto escolar do Ensino Médio, fazendo com que estes esqueçam o método de resolução 

ou mesmo as definições e acabem errando. É importante que estas questões também façam 

parte das atividades matemáticas no Ensino Médio, atreladas a situações atuais e 

contextualizadas. 

Na aplicação do teste uma das dificuldades percebidas foi o fato de muitos alunos 

deixarem as questões em branco, não sendo possível saber se realmente não sabiam resolver 

ou se não se empenharam. 

Os resultados preliminares apontam que os alunos do terceiro ano do IFC - Campus 

Ibirama possuem algumas lacunas na alfabetização matemática principalmente nos conteúdos 

de porcentagem e estatística, que possivelmente poderão ser sanadas com a aplicação das 

atividades que serão propostas. 

Por fim cabe destacar que este trabalho está em andamento, pois ainda será aplicado 

um segundo teste após a aplicação de atividades que visam superar algumas das lacunas 

identificadas em relação à alfabetização matemática, para avaliarmos se houve mudanças nos 

resultados obtidos neste primeiro teste, 
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RESUMO: O uso de celulares tem sido necessário, porém há consumo excessivo dos mesmos que precisa ser 

minimizado, gerando menos impacto ambiental e mais economia para o consumidor. Por isso, como forma de 

contribuição para análise de compra, esse projeto visa analisar a questão econômica e também elementos de 

hardware para a aquisição de um celular. Aprofundou-se os conceitos de matemática financeira que foram 

aplicados para investigar a melhor forma de adquirir o aparelho celular, através de uma análise de investimento. 

Para tal, elaborou-se e aplicou-se um questionário para 81 pessoas da comunidade sobre as características que 

consideram importantes na compra de celular. Com base nas respostas dos usuários, desenvolveu-se um 

software, que mostra a melhor escolha na compra, tanto no quesito de hardware, quanto na parte financeira, que 

avalia a melhor forma de pagamento, tendo em vista suas condições e o montante disponível. 

 

Palavras-chave: Matemática financeira. Análise de investimento. Desenvolvimento de software. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O sistema econômico vigente no mundo contemporâneo imprime um ritmo consumista 

desenfreado, produzindo bens de consumo em larga escala a fim de obter grandes lucros. O 

consumismo induz o indivíduo a compra por impulso, sem análise prévia, resultante de uma 

massificação midiática que o leva, muitas vezes, não medir o custo-benefício de uma compra. 

A publicidade e a mídia têm um papel fundamental para isso, principalmente na compra de 

aparelhos celulares, ao enaltecer apenas os aspectos positivos dos aparelhos, iludindo um 

usuário comum, sobre a necessidade de uma câmera melhor ou mais processamento, por 

exemplo. “O consumidor real torna-se consumidor de ilusões e a mercadoria é essa ilusão 

efetivamente real” (DEBORD, 1997, p. 33). Segundo pesquisas realizadas pela Anatel, em 

abril de 2017, o Brasil possuía aproximadamente 242,3 milhões de aparelhos celulares, 

resultando em média de 1,2 por habitante (ANATEL, 2017). 

O brasileiro não é educado financeiramente, pois além de vários fatores na grade 

curricular de ensino, não existem disciplinas de administração financeira, deixando  aquém o 

conhecimento dessa área. Essa afirmação coaduna com a formação do nível médio de ensino, 

quando o currículo contempla um espaço fragmentado e curto para a inclusão de conceitos e 

discussão de matemática financeira. 

Para otimizar o consumo desses aparelhos é necessário fazer uma análise detalhada do 

produto antes de adquiri-lo. Assim, a quantidade dos mesmos diminuiria e, 

consequentemente, causaria menos impacto ambiental e mais economia para o consumidor. 

Além disso, os celulares são objetos cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, e são 

utilizados por indivíduos de todas as idades, porém em especial pelos jovens e adolescentes. 
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Por isso, esse trabalho tem como objetivo aplicar conceitos financeiros, investigando 

qual seria a maneira mais econômica e eficaz de adquirir um aparelho celular, posteriormente, 

criando uma ferramenta (website) que auxilie o consumidor na compra. Para isso, foram 

utilizados conceitos de juros, empréstimos e análise de investimento, relatando o custo-

benefício do produto adquirido. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização do trabalho, utilizou-se de alguns recursos, sendo: 

1. Google Forms: criação e aplicação de um questionário de pesquisa estatística; 

2. Google Sheets: organização em uma base de dados dos modelos dos aparelhos 

celulares de acordo com suas características; 

3. HTML 5 (HyperText Markup Language - versão 5): linguagem de marcação 

utilizada para a elaboração do website; 

4. CSS 3 (Cascading Style Sheets - versão 3): aplicado para o design do site; 

5. JavaScript5: utilizado para funcionalidades no software, com o intuito de obter 

interatividade com o usuário; 

6. Conceitos de matemática financeira e assuntos de ensino médio relacionados: 

foram realizadas deduções para encontrar as fórmulas descritas a seguir. 

6.1. Juros simples, cuja fórmula é  e o montante é calculado através de 

; 

6.1.1. Progressão Aritmética: os valores do montante de juros simples podem ser 

representados por uma progressão aritmética, cuja razão será o valor dos juros; 

6.1.2. Função de primeiro grau: mesmo sabendo que os juros rendem apenas a cada 

período de tempo, é possível representá-los em uma função, a fim de analisar o crescimento 

com o passar do tempo; 

6.2. Juros compostos, no qual o montante é calculado com ; 

6.2.1. Progressão geométrica: os montantes de cada mês de juros compostos formam 

uma P.G. de razão ; 

6.2.2. Função exponencial: para analisar o crescimento dos juros compostos através do 

tempo; 

6.3. Amortização, cuja fórmula é ; 

6.4. Capitalização contínua: foram realizados estudos sobre o número e, até encontrar-

se a fórmula dos juros contínuos: ; 

6.4.1. O número e pode ser matematicamente definido como

; 

Para avaliar a real necessidade da realização do projeto e para compreender melhor a 

relação da sociedade atual com os aparelhos celulares, fez-se uma pesquisa na comunidade 



 

 
 

 

escolar (alunos e professores do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul, aplicado 

online e durante a FETEC - Feira do Conhecimento Tecnológico e Científico). Observaram-se 

os aparelhos mais citados na pesquisa e outros mais populares, organizando suas 

características em uma base de dados (Google Sheets), que serviu para o desenvolvimento do 

software, o qual constitui a segunda etapa dessa metodologia. O software tem dois objetivos 

principais: encontrar a melhor opção de pagamento para o usuário, utilizando alguns 

conceitos de matemática financeira estudados, e encontrar uma boa opção de celular adequado 

às necessidades do usuário, que funciona com um sistema de pontos, no qual o sistema avalia 

os dados informados pelo usuário e compara com as características dos celulares da base de 

dados. O modelo que tiver mais “pontos” será o mais indicado para o usuário. 

 

Simulação da compra de um aparelho celular 

Após realizar um estudo sobre os conceitos da matemática financeira, simulou-se a 

compra de um aparelho celular, para analisar as opções de pagamento e também para aplicar 

os conceitos pesquisados. Além disso, a simulação serviu para observar quais seriam as 

melhores alternativas para cada caso no website. Analisou-se então a compra de um aparelho 

Samsung Galaxy Gran Prime Duos, realizando cálculos para entender melhor os conteúdos de 

matemática financeira envolvidos. 

O cálculo feito pelas lojas para o valor da parcela usa a fórmula de amortização, 

apresentada anteriormente. Por exemplo, caso o cliente deseje pagar em 10 parcelas, o valor 

de cada uma dessas parcelas será de: 

 

E o valor total a ser pago é de , já que as parcelas são fixas. 

Uma opção analisada foi aplicar o valor do celular na caderneta de poupança, 

buscando observar se o rendimento valeria a pena. Assim, aplicando-se o valor total do 

celular na poupança, por exemplo, ter-se-ia o rendimento apresentado na tabela a seguir, onde 

a taxa de juros é de 0,5% a.m. e o capital é de R$549,99. 

 

Tabela 1 - Aplicação do valor do celular à vista na caderneta de poupança. 

 
Fonte: Os autores (2017). 

 

Como a poupança utiliza capitalização mensal, é possível calcular o montante ao final 

dos seis meses através da fórmula dos juros compostos: 

 



 

 
 

 

É importante observar que caso fossem utilizados juros simples, o montante ao final de 

seis meses seria menor, já que os juros seriam calculados sempre sobre o valor inicial de R$ 

549,99: 

 
Outra observação a ser feita é que se a capitalização fosse contínua, o montante seria 

maior, pois os juros seriam aplicados a cada momento: 

 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trabalho apresentado teve como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta para 

o auxílio aos clientes na aquisição de um aparelho celular. Nesse sentido, aprofundamos 

conceitos de matemática financeira, principalmente sobre juros compostos e pagamento 

parcelado de dívida. 

 

Desenvolvimento do website 

A página principal do website constitui-se basicamente de um questionário em que o 

usuário precisa informar suas condições financeiras: dinheiro disponível, quanto pode pagar 

por mês e por quantos meses (prazo máximo). O usuário também deve informar qual o celular 

deseja ser comprado, inserindo a marca e o modelo. Caso não souber qual aparelho deseja 

comprar, pode ir para a página “Qual o melhor celular para mim?”. 

 

Figura 1 - Página inicial do website. 

  
Fonte: Os autores (2017). 

 

A página funciona com estruturas de seleção, que busca casos específicos das entradas 

que o usuário fez. Ou seja, para cada caso, o programa executará um bloco de códigos 

específicos. Para isso, utiliza-se em programação o if e o else, que significam, 

respectivamente, “se” e “senão”. Foi preciso encontrar os melhores preços à vista e a prazo e 

comparar todas as opções com a necessidade do usuário e encontrar a melhor forma de 

pagamento. Para isso, utilizaram-se alguns conceitos de matemática financeira estudados 

anteriormente, como os juros compostos. 



 

 
 

 

Para indicar ao usuário qual é o celular mais indicado, criou-se uma página com um 

questionário contendo questões sobre o que o usuário mais utiliza e o que mais lhe agrada em 

um aparelho celular. Após isso, ele indica a faixa de preço desejada para adquirir um aparelho 

celular e o website trará a opção que se enquadra nas respostas do usuário. 

 

CONCLUSÕES 

 

O trabalho apresentado teve como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta para 

o auxílio aos clientes na aquisição de um aparelho celular. Os objetivos alcançados até o 

momento foram o desenvolvimento de uma pesquisa estatística, para a identificação dos 

modelos e características dos aparelhos celulares dos entrevistados; construção de uma base 

de dados com os modelos resultantes da pesquisa; a criação da ferramenta para auxiliar o 

cliente a identificar a melhor forma de pagamento. 

O desenvolvimento completo do website contribuiu para que os autores melhorassem 

seus conhecimentos em programação, desenvolvimento web, design, matemática financeira e 

lógica. Como estudantes do Curso de Ensino Médio integrado ao Técnico em Informática, foi 

possível aliar várias disciplinas do curso, trazendo resultados benéficos, tanto para os autores 

quanto para os futuros usuários. 

Dessa forma, o site pode poupar trabalho do usuário, que, sem esta, precisaria anotar 

os preços das lojas para depois compará-las e só então encontrar a melhor opção. A facilidade 

e a rapidez são muito buscadas atualmente, e o presente trabalho contribui com isso na vida 

das pessoas. 
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RESUMO: O projeto aborda a construção e aplicação de jogos durante atividades extraclasses, desenvolvidos 

pelos alunos e supervisionados pela professora. Reconhecendo a importância da matemática e o quão muitas 

vezes ela se torna difícil para os alunos. Logo tem como iniciativa para uma melhor compreensão e absorção dos 

conteúdos, o uso de jogos de cartas, que permitam ajudá-los a entender os conceitos de forma lúdica e prazerosa, 

onde os mesmos possam fazer parte de todo o processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Matemática. Jogos de carta. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que cada aluno é dotado de competências, em consequência, cada um aprende 

de forma diferente. Os educadores precisam descobrir maneiras que colaborem para a 

aprendizagem de cada estudante. 

Para facilitar a relação do aluno com a matemática tem-se como auxílio a utilização de 

jogos educativos que possibilitam uma compreensão mais fácil de conceitos que podem ser 

difíceis de serem interpretados quando sendo utilizadas apenas as metodologias tradicionais. 

Segundo Moratori (2003) o jogo educativo tem como objetivo proporcionar um ambiente 

crítico, fazendo com que o aluno se mova a construção de seu próprio conhecimento com 

oportunidades para o desenvolvimento de suas cognições. 

 
Os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos dentro do contexto 

de aprendizado. Um dos usos básicos muito importante é a possibilidade de 

construir-se a autoconfiança. Outro é o incremento da motivação. (...) um método 

eficaz que possibilita uma prática significativa daquilo que está sendo aprendido. 

Até mesmo o mais simplório dos jogos pode ser empregado para proporcionar 

informações factuais e praticar habilidades, conferindo destreza e competência 

(Fernandes, 1995). 

 

Considerando a relevância da utilização de jogos, desenvolvemos um projeto de 

ensino explorando o conteúdo de funções, como a identificação dos tipos de funções, 

compreensão dos gráficos e resolução das equações envolvendo o conteúdo principal, bem 

como a utilização dos conceitos em todo o processo de construção do jogo até a sua aplicação. 

Nosso objetivo geral foi propiciar o entendimento do conteúdo matemático através de 

atividades lúdicas, proporcionando ao aluno a interação com o conteúdo matemático de uma 

forma leve e que facilite a compreensão. Possibilitando que o aluno construa o próprio jogo a 

ser utilizado, desta forma conseguindo que o mesmo faça parte de todo o processo de 

aprendizagem. Formalizando o reconhecimento do conteúdo matemático à partir do jogo e 
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estimulando à competição sadia, a criatividade e principalmente a interação entre os alunos e 

a professora. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Desenvolvemos o projeto em 10 horas/aula, da seguinte forma: inicialmente foi 

realizadas discussões com os alunos para estabelecer quais os jogos que seriam construídos. 

Importante nesse momento que o interesse pelo jogo possa partir dos próprios alunos, 

contribuindo para que os mesmo possam fazer parte de todo o processo de construção. Os 

direcionamentos de estudos e planejamento das atividades foram desenvolvidos em encontros 

semanais com a orientadora. 

À partir das discussões, os alunos decidiram fazer jogos comuns de seu cotidiano, em 

específico os jogos de carta, onde com a colaboração de todos os alunos foram escolhidos 

para a construção de 4 jogos de carta: truco, poker, uno e dorminhoco, que foram readaptados 

para serem utilizados em sala de aula para o estudo das funções nas aulas de matemática. 

Num segundo momento todos os alunos da turma fizeram uma pesquisa sobre funções. 

Seu significado, tipos de funções (injetora, sobrejetora e bijetora), assim como um estudo 

sobre as funções afins, quadráticas, exponenciais e logarítmicas, analisando sua fórmula geral, 

seu gráfico e aplicação. Após a pesquisa, elaboramos um momento de conversação sobre o 

assunto, buscando fixar alguns conceitos. 

Depois do reconhecimento do conteúdo matemático, começamos então a pensar na 

construção dos jogos. Dividimos a turma em quatro grupos, onde cada grupo ficou 

responsável pela construção de um jogo. Importante destacar que toda a elaboração do jogo 

foi feita pelos alunos com orientações da professora, inclusive as regras e construção das 

funções utilizadas. Nesse momento, cada grupo analisou seu jogo e buscou readaptações nas 

regras para introduzir o conteúdo de função. A intervenção do professor nessa parte do 

processo é de extrema importância, orientando os alunos o melhor caminho a seguir. 

Os alunos então decidiram seguir as regras originais dos jogos de carta, fazendo 

apenas modificações nas cartas, da seguinte forma: 

 

POKER DAS FUNÇÕES AFINS: O modo de jogar e regras serão o mesmo do jogo original. 

Foi adaptado apenas o valor numérico das cartas que será representado por funções afins, 

onde será indicado qual o domínio e então o valor da carta será sua imagem. Exemplo: a carta 

com a função f (3) = x + 2, logo calculando a imagem teremos, f (3) = 3 + 2 = 5, portanto o 

valor numérico desta carta será 5. Sendo assim, o jogador deverá desenvolver os cálculos para 

determinar o valor de cada carta. 

  

UNO DAS FUNÇÕES: O jogador a esquerda do que distribuiu as cartas inicia o jogo, que 

deve seguir em sentido horário. Os jogadores devem jogar, na sua vez, uma carta cuja imagem 

da função seja do mesmo número ou gráfico da função corresponde ou símbolo da carta que 

está na mesa. Exemplo: se a carta inicial tiver a função f (1) = x² + 1 com o gráfico da função 

afim, o jogador deve jogar sobre ela outra função cuja imagem seja 2 (não importando o 



 

 
 

 

gráfico da função) ou uma carta com o gráfico da função afim (não importando a imagem da 

função). O jogador sucessivo faz o mesmo, dessa vez valendo como base a carta colocada 

pelo jogador anterior. 

Comparando com o jogo original, temos que os números de 0 à 9 das cartas foram 

substituídos por funções afim e quadráticas, cujo a imagem é o valor da carta. As cores 

substituídas pelo gráfico de funções, vermelho por gráfico da função afim, verde pelo gráfico 

da função quadrática, amarelo pelo gráfico da função logarítmica e azul pelo o gráfico da 

função exponencial. As cartas coringas e +4 terão o gráfico com todas as funções. 

 

DORMINHOCO DAS FUNÇÕES: O jogo é formado por quatro trincas e um coringa, ou 

seja, é necessário ter quatro jogadores. Cada trinca representará um tipo de função, no caso 

afim, quadrática, exponencial e logarítmica. As trincas são formadas por três cartas, sendo 

uma com o nome da função (exemplo: Função Afim), a fórmula geral (exemplo: f (x) = a.x + 

b) e o gráfico da função (no caso da função afim uma reta crescente ou decrescente). O modo 

de jogar e regras serão o mesmo do jogo original. 

 

TRUCO DAS FUNÇÕES QUADRÁTICAS: O modo de jogar e regras serão o mesmo do 

jogo original. Foi adaptado apenas o valor numérico das cartas, que será representado por 

funções quadráticas, onde será indicado qual o domínio e então o valor da carta será sua 

imagem. Exemplo: a carta com a função f (3) = x² + 2, logo calculando a imagem teremos, f 

(3) = 3² + 2 = 11, portanto o valor numérico desta carta será 11. Sendo assim, o jogador 

deverá desenvolver os cálculos para determinar o valor de cada carta. 

 

Figura 1- Alunos desenvolvendo os jogos de carta 

 
Fonte: Do próprio autor. 



 

 
 

 

Materiais utilizados para a construção dos jogos foi 13 cartas para o dorminhoco, 40 

carta para o truco, 52 cartas para o poker e um jogo completo de cartas do uno. No valor 

original das cartas foi sobreposto uma cartolina branca. Em cima dessa cartolina branca os 

alunos construíram as funções e escreveram o valor de cada carta. Os símbolos das cartas 

foram impressos e colados em cada carta e jogo correspondente. 

Após a construção dos jogos, foi feito um momento de exposição de todos os jogos 

onde toda a turma pôde jogar entre si, apostando “dinheiro” fictício, simulando um cassino 

matemático. Buscando de forma divertida que os alunos estabeleçam as relações dos jogos 

com o conteúdo e consigam aprender de forma diferenciada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nosso objetivo era apresentar um conteúdo programático do planejamento anual dos 

alunos de uma maneira diferente e relevante tanto para o professor quanto para os alunos. 

Sabemos que quando se propõem uma atividade diferenciada os alunos, em geral, se tornam 

mais participativos e compreendem melhor o conteúdo estudado. Com a utilização dos jogos, 

observamos que os alunos conseguem tirar as suas dúvidas que muitas vezes já vinham 

persistindo à um certo tempo. 

Segundo Santos (2009), os jogos ajudam a introduzir e amadurecer os conteúdos, além 

disso, podendo ser utilizado para o aprofundamento e revisão de conteúdos já abordados. Na 

hora da escolha do jogo é necessário que se leve em consideração que o aluno adquira 

conhecimentos matemáticos significativos e concretos. 

Analisando as dificuldades encontradas pelos alunos ao terem que enfrentar as 

situações-problemas propostas pelo professor em sala de aula, percebeu que é bastante 

presente o desanimo e o desinteresse dos alunos pela matemática. No entanto, em situações 

informais, como os jogos e a sua construção, os alunos se sentem motivados e obtêm um bom 

desempenho. Mostrando que essas atividades extraclasses favorecem a motivação dos alunos 

para sala de aula, desenvolvendo o raciocínio lógico facilitando para que os mesmos 

consigam resolver problemas matemáticos. 

A avaliação do crescimento do aluno é feita continuadamente, durante todo o processo 

do projeto. Pretende-se que, enquanto o professor orienta, o aluno, como um participante 

ativo, aprenda, e que a avaliação se realize por ambos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Todo o processo de construção, elaboração, idealização e a aplicação foram de grande 

importância para entendermos o desenvolvimento de um projeto. Percebemos que por mais 

difícil, arriscado e trabalhoso que seja utilizar essa metodologia ela é de extrema significância 

para os alunos, podendo envolver a turma em um mesmo objetivo, explorando a criatividade e 

participação entre todos os envolvidos. Entendemos que em cada turma a ser aplicado esse 

projeto, o desenvolvimento será diferente, podendo o projeto adequar-se a cada uma 

dependendo do objetivo final. Acrescentamos ainda que por maior dificuldade que 



 

 
 

 

enfrentemos, continuemos a acreditar que utilizar algumas metodologias, como os jogos, para 

diversificar as aulas de matemática, podem torna-las significativas, prazerosas e agradáveis. 
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RESUMO: O presente trabalho parte do pressuposto que pagamos impostos, e não percebemos o retorno 

adequado. O objetivo é conhecer os direitos, deveres e conscientizar a população quanto à destinação correta do 

dinheiro público. Os estudantes foram instigados por busca de soluções de situações problemas presentes no 

cotidiano. O Trabalho buscou responder perguntas sobre epistemologia, à aplicação dos conteúdos matemáticos 

de funções, estatística e propor com isso um movimento de conscientização. Este trabalho foi interdisciplinar. 

Então se fez um levantamento de dados e pesquisa de campo. Além de  uma ação de conscientização na praça da 

cidade com cartazes e entrega de panfletos aos munícipes.  Embasados em pesquisas e coleta de dados, 

apresentamos nosso trabalho, com o qual buscamos melhor, compreender e interpretar situações de nosso 

cotidiano através de modelagem matemática. De forma a enriquecer nosso conhecimento matemático e a 

despertar o raciocínio lógico para resolução de situações-problema de nosso cotidiano. 

  

Palavras-chave: imposto de renda, função, estatística, conscientização. 

  

INTRODUÇÃO 

   

Em decorrência da atual conjuntura do país, e que muitos cidadãos não sabem o 

porquê e nem para onde vai o dinheiro que pagamos na forma de Imposto de Renda, os alunos 

do 1º ano do Ensino Médio, do Colégio Auxiliadora, juntamente com a Professora Juliana 

Veiga, visando encontrar um tema atual e midiático que tivesse relevância social e uma 

aplicabilidade matemática para desenvolver um projeto de pesquisa e conscientização, 

deparou-se com a seguinte situação-problema: 

 Quem deve pagar Imposto de Renda? Os cidadãos sabem como deve ser feito o 

cálculo e qual a destinação correta do mesmo? 

 O projeto tem como objetivo principal compreender e conscientizar a população com 

relação a importância do pagamento do imposto e a cobrança quanto a destinação correta do 

Imposto de Renda de pessoa física, sendo parceiros nessa aventura os professores de Ciências 

humanas e suas tecnologia na abordagem da ética e da moral, quanto a sonegação de impostos 

e sobre corrupção. A professora de Linguagens no auxílio da montagem do trabalho científico 

e elaboração de panfletos, a professora de biologia ao relacionar que o imposto de renda 

também pode ser investido em sustentabilidade contribuindo assim para o bem comum dos 

cidadãos. 

Em vista de que, boa parte do imposto recolhido, talvez sua maioria, seja destinada 

erroneamente e no atual cenário político do Brasil, aumenta nossa preocupação e nosso papel 

na sociedade. O que leva boa parte da população a insatisfação com os recursos de ordem 

pública pois os mesmos não veem o investimento merecido. Diante disso apresentamos o 

presente trabalho para sanar as dúvidas apresentadas por alunos e pela grande maioria dos 
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cidadãos, bem como propor ações que visem contribuir para o esclarecimento, e análise moral 

e ético quando nosso papel enquanto contribuinte. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Utilizando-se de pesquisa em jornais, web, palestras e visitas de estudo e ação de 

conscientização, os estudantes puderam aplicar a matemática de sala de aula, sendo os 

conteúdos abordados coerentes com o currículo escolar, que destacamos para: Estatística 

muito presente no cotidiano e essencial para modelagem na solução de muitas situações- 

problemas do cotidiano. Bem como Estudo de funções, base do currículo do 1º ano Ensino 

Médio. 

Após ampla pesquisa bibliográfica, seleção de noticiários, os estudantes participaram 

de uma palestra sobre Feirão do Imposto, no qual além de instigados a refletir quanto a 

quantidade de imposto que pagamos, participaram também do sábado do  Feirão do imposto 

que ocorreu no dia 27 de maio, na praça da cidade. Debates em sala de aula, ressaltando os 

valores éticos no caso de sonegação de impostos bem como o desvio dos mesmos por parte 

das autoridades.  Surgiu também da possibilidade de aplicação direta do imposto em projetos 

sociais e sustentáveis como garantia que o dinheiro teria a destinação correta. 

 

RESULTADO DAS DISCUSSÕES 

                     

 Inquietos com os questionamentos que surgiam, sentiu-se a necessidade de uma 

pesquisa de campo, para verificar se os cidadãos compreendem os motivos e como são 

realizados os cálculos dos impostos que os mesmos pagam. Com os dados em mãos 

tabulamos os mesmos. Foram distribuídos 160 questionários, destes retornaram 115, ou seja, 

aproximadamente 72%. Alguns dados estão relatados abaixo, e foram utilizadas ferramentas 

de tecnologia como o excel, geogebra para auxiliar na modelagem matemática dos dados 

obtidos em pesquisa de campo. 

Figura 1 - Número de entrevistados, quanto ao gênero: 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Figura 2 - Distribuição quanto a renda mensal 

 

   

Figura 3 - Percentual de cidadãos que sabem ou não, como é feito o cálculo do  IR 

 

   

 Figura 4 - Percentual de cidadãos que sabem qual a destinação do IR. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 5 - Percentual sugestão de onde deve ser aplicado o IR. 

 

  Como calcular o IRPF? 

Para calcular o Imposto de Renda de Pessoa Física, utilizando as tabelas disponíveis 

no site da receita federal e usando a seguinte relação; 

Tabela 1 - Para cálculo de IRPF 2016: 

  

 
 Pode-se utilizar funções por partes para obtermos o resultado final da quantia a ser 

paga de IRPF, seguindo: 

Salário Líquido (com desconto de INSS e Dependentes) = x 

Imposto de Renda Por Pessoa Física = f(x) 

 Se x < 1900 = isento; ou seja, f(x)=0 

Se 1 903,99 < x < 2 826,65; ou seja, f(x)= 0,075x - 140,12 

Se 2 826,66 < x < 3 751,06; ou seja, f(x)= 0,15x - 350,11 

Se 3 733,20 < x < 4 664,68; ou seja, f(x)= 0,225x - 630,10 

Se 4 664,68 < x; ou seja, f(x)= 0,275 - 863,33 

  

Descontos inseridos no IRPF 

INSS é a sigla de Instituto Nacional do Seguro Social, é um órgão do Ministério da 

Previdência Social, ligado diretamente ao Governo. É o órgão responsável por receber as 

contribuições dos indivíduos, e tem como função fazer os pagamentos de aposentadorias, 

auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-acidente, e outros vários benefícios previsto por lei. 

 Tabela 2 - de Dedução Mensal do INSS: 



 

 
 

 

 TABELA PARA EMPREGADO, EMPREGADO 

DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO EM 2017 

  

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) ALÍQUOTA 

Até R$ 1.659,38 8% 

De R$ 1.659,39 a R$ 2.765,66 9% 

De R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 11% 

Dependentes: 

Considera-se dependentes para efeito de deduções o cônjuge, filhos ou enteados até 21 

anos (pode ser até 24 anos se forem universitários ou se estiverem cursando escola técnica de 

2º grau), todos não declarantes de Imposto de Renda. Dedução mensal por dependente é de 

R$199,07. Impostos indiretos são os aqueles que incidem sobre os produtos e serviços que as 

pessoas consomem. São cobrados de produtores e comerciantes, porém acabam atingindo 

indiretamente os consumidores, pois estes impostos são repassados para os preços destes 

produtos e serviços. 

- ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) – arrecadado pelos 

governos estaduais, este imposto incide sobre a comercialização de produtos e serviços. 

- ISS (Imposto sobre Serviços) – arrecadado pelos governos municipais, incidem sobre 

a prestação de serviços no município. 

- IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) – arrecadado pelo governo federal, 

este imposto incide sobre a comercialização de produtos industrializados. 

  

CONCLUSÃO 

 

 O imposto de Renda por ser um tributo cobrado dos cidadãos brasileiros  anualmente 

e que está presente nos produtos comprados pela população em geral, ainda gera dúvidas a 

respeito de seu destino e como é calculado, o que foi comprovado após a pesquisa e análise 

dos dados coletados entre os 115 pesquisados. Em média apenas 25 das pessoas pesquisadas 

sabem como o Imposto de Renda é calculado e em média 24 pessoas, sabem o destino desse 

tributo, dentro dessa análise notou-se a importância da maior divulgação e esclarecimento de 

dúvidas para a população. 

Atualmente com o aumento dessa taxa anual dentre todos os destinos desse tributo 

ganhou destaque a saúde em primeiro lugar, logo após a educação, onde nota-se as condições 

que essas áreas  estão atualmente e que infelizmente o dinheiro não possui esse destino. 

O Brasil é um dos países que mais pagam impostos no mundo sendo o que menos 

recebe esse valor retornado nos setores públicos para o uso da população, dentre essa situação 

surgiram iniciativas como o Feirão do Imposto, onde em uma determinada data os produtos 

são vendidos sem impostos essas iniciativas visam a conscientização por parte da população, 

sobre o tributo cobrado. 



 

 
 

 

Com a meta de aprimorar os estudos dos alunos, compreender e conscientizar a 

população o tema Desmistificando a Matemática do Imposto de Renda envolvendo os dois 

temas: a matemática e o tributo cobrado, foi de grande importância para o contato entre os 

alunos e a população através das pesquisas realizadas, das informações que foram repassadas, 

auxiliando no desenvolvimento do trabalho e visando uma nova aprendizagem para todos os 

envolvidos. Bem como compreensão de valores éticos e morais, dos direitos e deveres dos 

cidadãos. 

Concluímos então, que o tributo é um instrumento que pode e deve ser utilizado para 

promover as mudanças e reduzir as desigualdades sociais. O cidadão, consciente da função 

social do tributo, como forma de redistribuição da renda nacional e elemento de justiça social, 

é capaz de participar do processo de arrecadação, aplicação e fiscalização do dinheiro público. 
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RESUMO: Neste trabalho objetiva-se determinar a educação fiscal como um processo educativo que vise o 

exercício da cidadania. Com isto nós alunos do 3º ano do Ensino Médio do turno matutino da E.E.B. Bruno 

Heidrich iniciamos nosso projeto com uma pesquisa sobre Gestão fiscal; arrecadação; aplicação do dinheiro; 

fiscalização e destino dos recursos e bens públicos. Verificou-se que alguns educandos sequer sabiam que 

escolas e hospitais são administrados através dos tributos pagos por eles. Acreditamos que o projeto vem 

conscientizar a comunidade escolar sobre os impostos, e o destino dos mesmos. Despertando no educando a 

reflexão sobre os tributos pagos e a sua aplicação, contribuindo para a construção de um processo de 

participação social. 

 

Palavras-chave: Educação; Imposto; Cidadania. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade em qual vivemos está passando por várias transformações tecnológicas e 

econômicas, tornando-se cada vez mais materialistas. Sabe-se que a efetivação de uma cultura 

cidadã, passa por um amplo projeto educativo, que vise refletir sobre o bem-estar social, 

construindo saberes sobre os direitos e deveres do cidadão. 

Pensando desta maneira nos surge a importância de discutir e apontar necessidades e 

transformações relacionadas a educação fiscal, entendo-a como um processo que visa a 

construção de uma consciência voltada a formação de cidadãos mais conscientes do 

comprimento do seu dever com relação as obrigações tributarias e do direito de cobrar a 

adequada destinação dos recursos provenientes dos tributos arrecadados pelo município, 

estado e país. 

Assim, podemos conhecer sobre a estrutura tributarista. Para que haja uma mudança 

de comportamento e seja despertada a consciência da cidadania, faz-se necessário uma ação 

pedagógica permanente e sistemática voltada para o desenvolvimento de hábitos e atitudes 

condizentes com o papel que o cidadão deve desempenhar, contribuindo para o processo da 

construção e transformação da sociedade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido na escola E. E. B. Bruno Heidrich, Mirim Doce (SC). Os 

participantes do projeto foram os alunos do 3º ano do Ensino Médio/matutino 2017.  Este 

projeto foi desenvolvido no período de março a agosto de 2017, em encontros semanais de 

duas a três aulas com tempo de 45 minutos cada. 
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O projeto “FISCAL DA MATEMÁTICA: Aprendendo para o exercício da cidadania”, 

foi desenvolvido, através de pesquisas, palestras, coleta de dados e informações, elaboração 

de cartazes, conteúdos didáticos, gráficos e cálculos em sala, que levou nós educandos a 

refletir sobre a participação como cidadão nas ações administrativas públicas. 

Participamos de uma palestra que envolveu os estudantes do Ensino Médio, sobre 

educação fiscal e empreendedorismo, com o empresário Hoberdan Bertoti, da cidade de Taió, 

no dia 5 de maio, que esclareceu a situação tributaria da empresa, e a gestão destes recursos, 

reforçando também a responsabilidade que as empresas e os consumidores tem em solicitar o 

cupom ou a nota fiscal mediante as compras efetuadas, bem como a quantidade de impostos 

pagos pela empresa e pela persistência de fazer algo inovador e se manter no mercado de 

trabalho. 

Percebemos que o consumismo também está presente em nossas ações cotidianas, e 

que na maioria das vezes é uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada 

e sem necessidades deixando-se influenciar excessivamente pela mídia, não é à toa que 

universo contemporâneo no qual habitamos é conhecido como uma sociedade de consumo. 

Com esta reflexão trabalhamos, o consumismo sem controle através de charges 

realizadas por nós estudantes, com intuito de conscientizar e sensibilizar de que a compra 

exagerada gera impostos desnecessários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com toda esta coleta de informações e atividades desenvolvidas, realizamos cálculos 

de: porcentagem, regra de três, tabelas, gráficos, média, moda, mediana, matrizes, sistemas 

lineares, frequência relativa, frequência absoluta, amostra, medidas de dispersão, desvio 

absoluto médio, variância e desvio padrão e análise combinatória, dados estes que 

complementaram o nosso projeto. 

Realizamos uma pesquisa com 105 famílias de nossa escola, onde responderam um 

questionário com dez perguntas sobre a quantidade de pessoas em cada família chegando a 

um resultado através do cálculo de média aritmética que aproximadamente possuem 3,87 

pessoas por família com uma renda mensal de aproximadamente 2,49 salários mínimos por 

família, como muitos dos estudantes são da zona rural os gastos com energia são elevados 

ultrapassando os R$150,00 mensais. 

Perguntamos as famílias se as mesmas recebem algum tipo de ajuda social do governo, 

pois descobrimos que muitos programas do governo são financiados através dos tributos 

pagos por nós, onde obtivemos como resposta 77 famílias não recebem nenhum tipo de ajuda 

do governo. 

Depois queríamos saber se a mídia influencia o consumo exagerado de produtos, onde 

85% das famílias acreditam que a tv, internet, rádio e outros meios de comunicação possam 

sim influenciar o consumismo. As famílias pontuaram como alimentos da cesta básica mais 

consumidos em suas residências sendo o arroz, feijão, leite, apontado como supérfluo o 

biscoito, as mesmas destacaram os produtos de higiene mais consumidos em suas residências 



 

 
 

 

onde o Papel higiênico; sabonete e creme dental se destacaram entre os produtos mais 

consumidos. 

Através dos dados coletados percebemos os principais tributos de conhecimento das 

famílias.  A tabela 1 expressa esses dados: 

 

Tabela 1 – Impostos que as famílias conhecem e contribuem na comunidade escolar do turno matutino e 

vespertino 2017 da E.E.B. Bruno Heidrich 

Impostos Frequência absoluta Frequência Relativa 

IPTU 25 25105. 100% = 24% 

IPVA 23 23105. 100% = 22% 

ITR 19 19105. 100% = 18% 

IR 11 11105. 100% = 10% 

ICMS 11 11105. 100% = 10% 

IPI 10 10105. 100% = 10% 

IOF 04 4105. 100% = 4% 

ITBI 01 1105. 100% = 1% 

ISSQN 01 1105. 100% =1% 

IGF 00 0% 

IE 00 0% 

II 00 0% 

Total 105 100% 

Fonte: Comunidade escolar E.F e E.M. matutino e vespertino 2017 

 

Realizamos cálculos para descobrir os graus dos setores, utilizando a frequência 

relativa: 

 

24% de 360º = 24100 % . 360º = 0,24 . 360º = 86,4º 

22% de 360º = 22100 % . 360 º = 0,22 . 360º = 79,2º 

18% de 360º = 18100 % . 360º = 0,18 . 360º = 64,8º 

10% de 360º = 10100 % . 360º = 0,10 . 360º = 36º 

10% de 360º = 10100  % . 360º = 0,10 . 360º = 36º 

10% de 360º = 10100 % . 360º = 0,10 . 360º = 36º 

4% de 360º = 4100 % . 360 º = 0,04 . 360º = 14,4º 

1% de 360º = 1100 % . 360 º = 0,01. 360º = 3,6º 

1% de 360º = 1100 % . 360 º = 0,01 . 360º = 3,6º 

0% de 360º= 0100%. 360% = 0 . 360º = 0º 

 

Após a obtenção dos valores construímos um gráfico de setores para melhor visualização e 

organização dos dados obtidos. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 1-  Impostos que as famílias mais conhecem e contribuem na comunidade escolar do turno 

matutino e vespertino 2017 da E. E. Básica Bruno Heidrich. 

 
Fonte: As autoras 2017 

 

Concluímos que os impostos mais conhecidos pelas famílias pesquisadas são IPTU; 

IPVA; ITR; IR E ICMS, pois são os que estão no cotidiano com maior frequência. 

Desenvolvemos cálculos de Média, Moda, Mediana, Desvio Médio Absoluto, 

Variância e Desvio Padrão. 

 

MÉDIA 

25 + 23 + 19 + 11 + 11 + 10 + 04 + 01 + 01 + 0 + 0 + 0 = 10512 ≅ 8,75 famílias conhecem e 

pagam impostos. 

 

MODA 

O imposto que as famílias mais conhecem e pagam é o IPTU. 

 

MEDIANA 

IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU 

IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPTU IPVA IPVA IPVA IPVA IPVA 

IPVA IPVA IPVA IPVA IPVA IPVA IPVA IPVA IPVA IPVA IPVA IPVA IPVA IPVA 

IPVA IPVA IPVA IPVA ITR ITR ITR ITR ITR ITR ITR ITR ITR ITR ITR ITR ITR ITR 

ITR ITR ITR ITR ITR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS 

ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS IPI IPI IPI IPI IPI IPI IPI IPI IPI IPI IOF IOF IOF 

IOF ITBI ISSQN 

A mediana é o Imposto Territorial Rural por estar no centro do rol. 

 

DESVIO MÉDIO (Dm) 

Dm = |25 – 8,75| + |23 – 8,75| + |19 – 8,75| + |11 – 8,75| + |11 – 8,75| + |10 – 8,75| + |4 – 8,75| 

+ | 1 – 8,75| +  | 1 – 8,75| + | 0 – 8,75| + | 0 – 8,75| + | 0 – 8,75|  = 7110 ≅ 7,1 
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VARIÂNCIA 



 

 
 

 

Var = (16,25)
2 

+ (14,25)
2
 + (10,25)

2
  + (2,25 )

2 
+ (2,25 )

2   
+  ( 1,25)

2
 + ( -4,75)

2
 + (-7,75)

2
 + (-

7,75)
2
 + ( -8,75)

2
 + ( -8,75)

2   
+ ( - 8,75)

2 
 = 956,2212 ≅ 79,68 

                      3 

 

DESVIO PADRÃO (S)         

S = 79,68 ≅ 8,92 

 

Também desenvolvemos atividades com matrizes e sistemas linear relacionadas aos 

produtos da cesta básica, facilitando significativamente o estudo de fenômenos que envolvem 

mais de uma variável. A regra de Cramer é umas das possibilidades de resolvermos um 

sistema, e encontramos os valores das variáveis desconhecidas. 

 Em muitas situações, contar unidade uma a uma, é o processo elementar, onde se 

mostra inviável, então é necessário estabelecer métodos de contagem que permitam chegar 

aos resultados mais rapidamente, um deles é a análise combinatória onde temos as 

permutações, que significa trocar reciprocamente ou seja, mudar as letras da posição inicial. 

Assim nós utilizamos dos anagramas que são palavras ou frases construídas através da 

alteração das letras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho objetivamos conscientizar os educandos sobre a educação fiscal, a 

importância de solicitar a nota fiscal, para que os tributos pagos pelos bens e serviços 

adquiridos tenham o destino correto voltando para a sociedade na forma de melhorias para o 

bem-estar. 

Concluímos que a educação fiscal na pratica educacional deve ser vivenciada em todas 

as disciplinas oferecendo uma oportunidade de praticarmos atitudes cidadãs tão necessárias 

nos dias de hoje. Então este projeto se justifica pelo fato de a escola ser um local de 

construção de possibilidades que viabilizam a compreensão da realidade e a formação de 

cidadãos atuantes no meio em que vivem. Diante deste contexto, finalizamos, com a certeza 

de que ter consciência fiscal é fazer-se presente, desenvolver o espirito crítico e participativo, 

comprometer-se e entender que ao exercermos os nossos direitos e deveres, teremos nossa 

cidadania garantida. 
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RESUMO: A escolha profissional dos jovens que concluem o ensino médio pode representar um momento 

tranquilo, de escolhas seguras, ou um momento de dúvida, gerando medos e incertezas. Um grupo de estudantes 

do 2ºano do Ensino Médio de um colégio da região do Alto Vale do Itajaí-SC pesquisou características dos 

jovens que cursam o 3ºano do Ensino Médio de toda a região, totalizando 28 municípios, 70 escolas e 990 

entrevistados, por meio de questionário semiestruturado. Os dados foram analisados estatisticamente e 

discutidos, de modo a implementarem ações informativas e de autorreflexão aos indivíduos envolvidos. Verifica-

se a importância de pesquisas dessa natureza, pensadas e realizadas de jovens para jovens. 

 

Palavras-chave: Formação Inicial. Estatística. Escolhas Profissionais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As áreas do conhecimento são divididas em Ciências Humanas, Matemáticas, Ciências 

da Natureza, Linguagens e Códigos, cada uma delas engloba diferentes aspectos e 

perspectivas, algumas exigem relações biopsicossociais e outras o estudo da matéria, suas 

propriedades físico químicas e sua associação com o cotidiano. Entretanto todas as áreas 

levam a uma profissão com uma carga de comprometimento, até mesmo pela própria escolha 

ou pelo medo da responsabilidade da profissão futura. 

Por outro lado, alguns estudantes não apresentam dificuldade de escolha por, 

principalmente, não se identificarem em mútuas perspectivas, em razão de usufruir um 

reconhecimento próprio com certas áreas do conhecimento e suas variáveis, definindo uma 

carreira profissional desde cedo, podendo se concentrar em temas relacionados aos mesmos. 

Desde a antiguidade a ideia de “conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses” 

(SÓCRATES, 2006) persistia nas escolas filosóficas, repercutindo essa concepção entre os 

demais cidadãos. Essa auto avaliação persiste até os dias atuais, envolta em diversas vertentes 

que surgem em meio a sociedade contemporânea. Um dos principais fatores que influenciam 

no comportamento dos jovens são, entre outros, a renda familiar, a localização, a interferência 

dos pais e a dinâmica entre outros indivíduos. Segundo Lima (2012, p 6), 

 
Hoppolyee Taine (1828-1893), na obra, Introduccion a la Historia de la Literatura 

inglesa, formulou a teoria do determinismo de maneira clara a discutir e usá-la na 

suas demais obras com o objetivo de explicar a atitude e o comportamento do homem 

dentro da sociedade. Taine acreditava que existiam três formas primordiais que 
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moldavam, representada pela raça, pelo meio e pelo momento e entendia que, esses 

fatores, eram a mola interna da pressão de fora e um impulso já adquirido. 

 

O seguinte trabalho relata experiências realizadas por um Grupo de Estudantes, os 

quais estão direcionando-se para a escolha de um curso superior, visto que é na fase da 

adolescência, a etapa da vida em que ele terá que encontrar sua identidade, fazer diversas 

escolhas e consequentemente procurar respostas, afrontando suas atitudes ideológicas e 

emocionais, questionando-se sobre seu papel na sociedade em que vive, quais seus reais 

interesses, se o seu conhecimento está adequado para alcançar uma profissão satisfatória,  

como deve posicionar-se diante de problemas de ordem moral e ética, o que o leva a exercer 

suas escolhas e como enfrentar decisões que lhe trarão efeitos negativos, o que gera conflitos 

internos e externos, maior absorção de influências e alterações em sua posição social. A partir 

desses aspectos estabeleceu-se uma investigação para conhecer as diversas áreas do 

conhecimento, suas relações com os jovens e a futura escolha profissional dos mesmos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida por estudantes do 2ºano do ensino médio com a 

finalidade de investigar e conhecer o universo pelo qual os jovens que concluem o ensino 

médio enfrentam na fase da adolescência. Visando compreender seu posicionamento diante da 

sociedade neste específico período, e relacionando a colocação dos orientadores em relação ao 

tema, juntamente com a conexão entre estatística e o projeto apresentado, formulou-se um 

questionário semi estruturado a partir da colocação e dúvidas das autoras. 

A pesquisa realizada durante o segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre de 

2017 contém dados de estudantes do 3ºano de ensino médio de escolas públicas e privadas da 

região do Alto Vale do Itajaí - SC, totalizando 28 municípios e 70 escolas, num universo de 

990 estudantes. A coleta de dados deu-se por um questionário composto por 11 questões 

objetivas e discursivas, das quais 6 foram analisadas nessa etapa da pesquisa.   

Para a análise dos respectivos dados, formulou-se gráficos, tabelas e hipóteses, 

englobando idade, gênero, nível de ensino, período de estudo, curso pretenso e modalidade, 

acerca de questões individuais, físicas e mentais sobre seu futuro profissional, as quais propõe 

que o indivíduo faça uma autorreflexão sobre si mesmo, analisando seu contexto e suas 

afinidades. 

Para o desenvolvimento do projeto utilizou-se diversos mecanismos para alcançar uma 

visão clara e estatística do amplo campo analisado; entre eles cabe citar: o transporte para os 

deslocamentos até as instituições de ensino respectivas, o questionário papelizado destinado 

aos alunos e as TICDs (Tecnologias da Informação e Comunicação Digital) para análise e 

observações dos dados obtidos. Com a finalidade de analisar matematicamente os 

questionários respondidos, utilizamos fórmulas, expressões e equações que são empregadas 

ao assunto de estatísticas, como a média aritmética, média aritmética ponderada, moda, 

mediana e dispersão de valores, para obter e elaborar hipóteses a partir da interpretação dos 

resultados concedidos. 



 

 
 

 

A média aritmética é uma das medidas de tendência central mais utilizada no 

cotidiano. Sendo determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números dados pela 

quantidade de números somados. A média aritmética foi utilizada para análise cruzada dos 

dados referentes a gênero e idade resultando nos cálculos da moda, da mediana e da variância 

respectivas, conforme demonstradas a seguir: 

 

Tabela 1: Dados cruzados entre gênero e idade. 

 Ponto Médio Masculino Feminino Total Percentual 

Menor que 15 anos - 2 1 3 0,3% 

16 a 18 anos* 17 464 430 894 90,3% 

19 a 21 anos* 20 51 28 79 7,9% 

22 a 24 anos* 23 5 5 10 1,1% 

Maior que 25 anos - 1 3 4 0,4% 

Fonte: As Autoras (2017) 

*Valores que compreendem um intervalo.  

 

xmasculino= 464.17+51.20+5.23520=9023520=17,35 

 

xfeminino = 430.17+28.20+5.23463=7985463=17,24 

 

A partir dos dados utilizados para o cálculo da média aritmética (citados a cima), bem 

como dessa medida, é possível determinar e calcular a moda, a mediana e a variância. 

A moda consiste na medida de tendência central que revela o valor observado com 

mais frequência em um conjunto de dados (tabela 2). 

A mediana refere-se a medida de tendência central que indica exatamente o valor 

central de um conjunto de dados, quando organizados em ordem crescente ou decrescente. 

  

 Tabela 2: Resultados obtidos pela análise da equação matemática da moda e mediana. 

Moda e Mediana  

MASCULINO (16 a 18 anos) 464 

FEMININO (16 a 18 anos) 430 

Fonte: As Autoras (2017) 

 

A variância e o desvio padrão são medidas de dispersão estatística; a variância é o 

somatório do quadrado dos desvios, dividido pelo número de elementos da amostra, enquanto 

que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Conforme cálculos a seguir: 

 

Vmasculino =464(17-17,35)2+51(20-17,35)2+5(23-17,35)2520=574,6520=1,105 

Dp masculino=1,105=1,05 

Vfeminino=430(17-17,24)2+28(20-17,24)2+5(23-17,24)2463=403,9488463=0,87 

Dp feminino =0,87=0,93 

 



 

 
 

 

Os cálculos estatísticos apresentados poderão ser aplicados para os demais critérios de 

análise que se expressarem com intervalos, a fim de fornecer informações específicas para a 

implementação das ações que serão planejadas na segunda etapa do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos dados coletados possibilitou os resultados que se encontram 

apresentados a seguir por meio de gráficos comentados. 

Analisando os critérios referentes ao gênero e idade dos entrevistados evidencia-se um 

percentual maior de estudantes do gênero masculino, entre 16 e 18 anos (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Perfil dos entrevistados em relação ao gênero e idade. 

 
Fonte: As Autoras (2017) 

 

Considerando-se a distribuição de gêneros na região é possível identificar que há mais 

mulheres que homens, segundo SEBRAE em 2010, eram 401.678 homens e 406.283 

mulheres. Nas escolas o número de homens é mais expressivo, conforme gráfico 1, o que 

realça a característica das atividades agrícolas que mantêm de certa forma as mulheres no 

campo com os afazeres domésticos e constituindo famílias; expressando traços socioculturais 

específicos. 

Na população pesquisada, a opção pelo ensino superior é maior (392 homens e 407 

mulheres), por conta das instituições de ensino presentes na região e ao entorno dela, tanto 

públicas quanto privadas; porém, há de se considerar a indicação dos cursos técnicos, uma vez 

que são ofertados em diferentes áreas e demandas de trabalho locais. 

A região conta com o setor industrial representado pela metalurgia e pela produção 

têxtil, áreas expressadas nos cursos técnicos oferecidos, assim como hospitais, na maioria dos 

municípios que compõe a região, absorvendo técnicos em enfermagem. 

Considerando o contexto de trabalho presente na vida dos jovens que cursam a 

educação básica, os cursos presenciais ainda são os mais pretendidos, uma vez que há uma 

diversidade de cursos sendo oferecidos no período noturno (420 homens e 377 mulheres). Em 

conformidade com a indicação de períodos a serem cursados, o período noturno (406 homens 



 

 
 

 

e 334 mulheres) foi o mais indicado, seguido do matutino (72 homens e 80 mulheres) que 

possibilita uma jornada de trabalho paralela. 

Entre os cursos pretendidos destacam-se direito, medicina, engenharia mecânica, 

administração e psicologia; em outros, foram agrupados cursos com a expressão de um até 

três alunos (gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Exibição dos cursos pretendidos. 

 
Fonte: As Autoras (2017) 

 

CONCLUSÕES 

 

A primeira etapa do projeto que consiste na caracterização dos estudantes de Ensino 

Médio da região, com vistas a implementação de ações específicas de informação e 

autorreflexão para escolhas mais seguras da carreira profissional, forneceu dados expressivos. 

É possível perceber os traços socioculturais da sociedade regional, marcada pelas 

atividades agropecuárias, de uma colonização basicamente alemã e italiana, assim como de 

setor produtivo secundário, representado por indústrias de grande porte na área de metalurgia 

e têxtil. Demandas diretas e indiretas desse cenário determinam as aspirações profissionais 

dos jovens locais. 

O setor terciário emerge as demandas de serviços na área jurídica, administrativa e de 

saúde; áreas consolidadas desde a implantação das instituições de ensino técnico e superior, 

determinando escolhas ao longo de várias gerações de uma mesma família. 

Pesquisas dessa natureza mostram-se fundamentais, em particular esta, por ter sido 

idealizada e realizada por jovens para jovens. 
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RESUMO: Ao utilizar jogos matemáticos em sala de aula, pode-se afirmar que estes implicam de forma positiva 

na contribuição para o ensino e a aprendizagem, raciocínio lógico, interação entre os alunos, criatividade entre 

outros inúmeros aspectos. Neste projeto buscou-se relacionar jogos com alguns conteúdos de geometria para o 

ensino médio, como a nomenclatura de sólidos geométricos, termos utilizados na geometria espacial (vértices, 

arestas e faces), relação de Euler. Para isto foram confeccionados dois jogos, chamados Desenhando com Dicas e 

Figurando no espaço. A utilização de jogos no ensino médio não é muito comum, mas podem sim serem usados 

para complementar o ensino matemático. 

 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos. Geometria Espacial. Ensino Médio. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os jogos de matemática já foram vistos apenas como um passatempo quando 

utilizados em sala de aula. Com o passar dos anos vários estudiosos comprovaram que é 

possível sim, aprender muito com o uso dessa ferramenta. Além de serem divertidos, eles 

também desenvolvem muitas habilidades, como por exemplo, raciocínio lógico, resolução de 

problemas, paciência, ouvirem os colegas, e com os erros aprendem autoconfiança entre 

outros. 

Neste projeto, alunos do segundo ano do Ensino Médio, da Escola de Educação Básica 

Elisabethe Matilde Simon, juntamente com a professora de Matemática, irão desenvolver dois 

jogos relacionados com o conteúdo de geometria espacial. Os jogos foram nomeados 

Figurando no Espaço e Desenhando com Dicas. Um deles será voltado para a relação de 

Euler, e o outro para a nomenclatura e formas de figuras espaciais. 

Esse trabalho busca mostrar que realmente é possível aprender com os jogos no Ensino 

Médio, tornando assim as aulas mais divertidas e atrativas, até mesmo menos cansativa para 

os alunos. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Na realização deste trabalho foram desenvolvidos dois jogos, sendo que, um destes 

chama-se Figurando no Espaço, sobre faces, arestas, vértices e nomenclatura de sólidos 

geométricos, onde foram confeccionadas fichas ilustrativas para jogá-lo.  Na montagem do 

outro jogo foi necessário dado, tabuleiro, e várias fichas com perguntas sobre a Relação de 

Euler, diferentes e separadas em envelopes, chama-se Desenhando com Dicas. 

Para o jogo Figurando no Espaço é preciso que o aluno conheça a relação de Euler e 

identificar figuras espaciais. Foi confeccionado um dado, um tabuleiro, peões em formato de 
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sólidos geométricos e um tabuleiro grande para fixá-lo na parede, uma vez que pode ser 

jogado por mais de uma equipe adversária, como por exemplo, uma turma dividida em dois 

ou mais grupos. 

Primeiramente, os competidores serão divididos de dois a quatro grupos, e devem 

decidir uma ordem para seguirem durante o jogo. Um componente do primeiro grupo jogará o 

dado e a partir da soma das arestas da base, andará as casas. Observando a figura da casa onde 

parou, deverá tirar uma ficha do respectivo envelope. O competidor que jogou o dado e tirou a 

ficha, deverá respondê-la sozinho. Caso responda errado, seu grupo permanece na casa, e se 

acertar poderá avançar a soma obtida no dado. 

O dado é em formato de um tetraedro, tendo assim quatro lados e um número em cada 

aresta (de zero a dois). Assim, ao jogar o dado, o competidor deve somar os três números que 

ficarem na base, que será a quantidade de casas que deve avançar. Para a confecção do 

tabuleiro foi necessário uma cartolina. Nesta, colou-se quatro figuras planas em ordem de 

forma que resultasse em uma trilha, como em tabuleiros tradicionais. Cada uma dessas figuras 

possui um envelope com questões, que foram desenvolvidas com os conteúdos acima citados, 

além de um possuir prendas.   

 No segundo jogo, chamado Desenhando com Dicas, é preciso que os alunos consigam 

identificar quais são as faces, arestas, vértices e conhecer um pouco da nomenclatura de 

sólidos geométricos. Para jogar é necessário folha, borracha, régua, lápis e fichas com dicas. 

Serão apenas três alunos por jogo, um será o juiz e os outros dois irão competir. 

O juiz deve pegar uma ficha e ler as dicas para os competidores, que terão dois 

minutos para imaginar a figura e desenhá-la na forma espacial, sendo que um competidor não 

poderá ver o desenho do outro. O primeiro que concluir o desenho, deverá mostrá-lo para o 

juiz que irá conferir e confirmar os pontos caso a figura esteja certa. A quantidade de pontos 

ganhos serão de acordo com o que estiver nas fichas. Vence o competidor que primeiro 

marcar 15 pontos. 

As fichas devem conter algumas dicas de faces, vértices e arestas de um sólido 

geométrico, como por exemplo: Desenhe uma figura com 3 faces quadrangulares e 2 

triangulares. Assim os competidores deverão desenhar uma figura que satisfaça essas 

condições. 

A seguir está uma imagem dos dois jogos acima citados ao estarem concluídos. 
 

Figura 1 – Jogos desenvolvidos pelos autores. 

 
FONTE: autores (2017) 



 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No decorrer deste trabalho observou-se que para desenvolver um jogo matemático é 

preciso um estudo prévio e estipular objetivos, para que a atividade não seja algo banal. Lara 

afirma isso dizendo que “quando bem elaborados, eles podem ser vistos como uma estratégia 

de ensino que poderá atingir diferentes objetivos que variam desde o simples treinamento até 

a construção de um determinado conhecimento.” (LARA, 2011, p. 22) 

Logo, quando bem planejado será atrativo aos alunos e só irá contribuir nas aulas. Esse 

atrativo vem há muito cativando os seres humanos, Murcia diz que: 

O jogo esta intimamente ligado a espécie humana. A atividade lúdica é tão antiga 

quanto a humanidade. O ser humano sempre jogou, em todas as circunstâncias e em 

todas as culturas. Desde a infância, joga as vezes mais, ás vezes menos e, através do 

jogo, aprendeu a viver. Atrevo-me a afirmar que a identidade de um povo está 

fielmente ligada ao desenvolvimento do jogo, que, por sua vez, é gerador de cultura 

(MURCIA, 2005, p. 09). 

 

No desenvolvimento do trabalho esse ponto se destaca, uma vez que o lúdico atrai os 

alunos do ensino médio e pode ser utilizado como ferramenta com materiais relacionados ao 

conteúdo matemático. Isto torna a disciplina mais atrativa aos olhos dos estudantes, 

desmistificando um pouco o monstro como a matemática é vista pela grande quantidade dos 

estudantes. 

Outro item que pode ser discutido é o erro, que em sua maioria é visto como algo 

ruim, porém, pode ser analisado de outra forma. Caso no momento do jogo o aluno errar algo, 

as chances de ele não voltar a cometer esse erro são grandes. Nesse caso, o erro pode ser 

avaliado como um ponto positivo, uma vez que auxiliou para que em seguida não cometesse 

esse mesmo equívoco. 
 

CONCLUSÕES  
  

Ao encerrar este projeto foi possível destacar que se pode aprender de uma forma 

lúdica, além de que, ao jogar se observa a importância do trabalho em grupo e da opinião dos 

interessados. Nos momentos de decisões e montagem das atividades também é relevante que 

todos os participantes interajam e tenham a oportunidade de expor suas opiniões, bem como, 

compreendam os conteúdos que estão sendo trabalhados. 

Com os jogos prontos e “testados” conclui-se que com o auxílio dos jogos aprender se 

torna mais estimulante, pelo fato de deixar os alunos com mais interesse nos conteúdos 

didáticos, em foco o ensino médio, mostrando assim que a matemática pode ser sim divertida 

e compreendida em um mesmo momento. 
 

REFERÊNCIAS 
   

LARA, Isabel Cristina Machado de. Jogando com a Matemática do 6
o
 ao 9

o 
ano. 1. ed. São 

Paulo; Rêspel, 2011. 
 

MURCIA, Juan A. M. Aprendizagem através do jogo. São Paulo: Atlas, 1995.PIMENTA, 

Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática. São Paulo – 

SP: Cortez, 2011. 



 

 
 

 

GOOGLEMÁTICA: A MATEMÁTICA POR TRÁS DO GOOGLE
1
 

 

BEBER, Naiara
2
; PICOLI, Luma Carina

3
; SILVA, Andresa Laurett da

4
.
 

 

RESUMO: No mundo contemporâneo, as facilidades advindas dos avanços tecnológicos permitem que 

inúmeras informações estejam acessíveis na internet. Para acessá-las, comumente utiliza-se mecanismos de 

pesquisa, como o Google. Entender sua forma de execução e seus algoritmos de busca é essencial para os e-

commerces, os quais desejam a maior visibilidade possível de seu site. Partindo desse pressuposto, foram 

realizadas pesquisas em sites, artigos e dissertações sobre os métodos utilizados no funcionamento do Google, 

estudando assim a composição do PageRank. Foi realizada também uma pesquisa online sobre os métodos de 

compra empregados na região, que esclareceu a aplicação do sistema de buscas dentro do comércio online. Com 

isso, percebeu-se que a tecnologia é muito utilizada, com um funcionamento complexo, que garante que os 

resultados sejam relevantes e próximos das necessidades de cada usuário.  

 

Palavras-chave: PageRank. Sistema de Busca. Google. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Fruto da tentativa de comunicação em meio ao caos da Guerra Fria, a Internet foi uma 

descoberta, inicialmente com fins militares, que mais tarde se popularizou e mostrou que veio 

para ficar. Após os anos de 1990, encaminha-se para um dos meios de comunicação em 

massa, o que aspirava a criação de sites de busca que facilitassem a sua utilização, bem como 

seus mecanismos. 

Nesse contexto evolutivo da Internet, é inegável sua contribuição no dia a dia de uma 

sociedade modernizada e tecnológica. Os sistemas de busca, por sua vez, são complexos 

sistemas capazes de desempenhar funções comunicativas, de entretenimento, informativas e 

muito mais. Com a multiplicidade de tarefas por eles realizadas, torna-se relevante 

compreender seu funcionamento, a título de curiosidade e ferramenta diretamente 

influenciadora das relações comerciais e pessoais. 

Visando tal reconhecimento dos mecanismos, analisou-se as preferências dos 

moradores na região relacionadas ao comércio online e a influência dos anúncios em suas 

compras. Além disso, buscou-se compreender o funcionamento das disposições dos resultados 

de uma pesquisa dentro do Google através do sistema PageRank e refletir sobre a relevância 

do algoritmo para sociedade atual. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido por um grupo de alunos a partir da discussão sobre 

tecnologia, onde pensou-se em analisar como o Google classifica as páginas de uma busca. 
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Através de pesquisas em artigos e dissertações sobre a história da internet e os 

sistemas de buscas, analisou-se o algoritmo por trás do PageRank. Com algumas simulações 

de páginas indicando para outras páginas, utilizou-se dos conceitos de probabilidade e 

álgebra. Consequentemente, conceitos de matrizes, sistemas lineares e regra do 

escalonamento para definir o PageRank de uma determinada página, foram necessárias. 

Conforme a discussão evoluiu, o potencial que o Google com seus anúncios pode 

exercer sobre as pessoas ficou mais evidente. Realizou-se então uma pesquisa online para 

verificar as influências desses anúncios em compras online e conhecer o comportamento das 

pessoas da região em relação a compra em lojas virtuais e físicas. Para tanto utilizou-se das 

medidas de tendência central para melhor representar a problemática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A internet, atualmente, é composta por trilhões de páginas, na qual, ao efetuarmos 

uma pesquisa procuramos por informações de forma rápida e precisa. As 

ferramentas que facilitam tais pesquisas na internet foram os motores de busca, dos 

quais um deles se destaca: o Google. (BATTI. João Carlos Bez, 2015, p.21). 

 

Pesquisar atualmente é sinônimo de “ir” ao Google, isso porque, ele é uma ferramenta 

de pesquisa que facilita a busca do internauta ao obter mecanismos que filtrem as informações 

de maneira rápida e eficaz. Esse mecanismo, utiliza-se de vários algoritmos, sendo um deles o 

PageRank, uma fórmula matemática desenvolvida pelos fundadores do Google, Larry Page e 

Sergey Brin, que classifica as páginas atribuindo um valor a cada uma com base nos links que 

esta mesma página recebe. Ou seja, é a probabilidade de uma pessoa chegar a essa página, 

clicando em hiperligações, de modo que a soma dos PageRanks de todas as páginas da Web 

será sempre 1. 

Considere um conjunto com quatro páginas, G1, Mercado Livre, Youtube e UOL, com 

seus links conforme o esquema da Figura 1. 

 

Figura 1 – Simulação de links entre páginas da internet 

 
Fonte: ideia extraída de OLIVEIRA (2016) 

 

Para identificar a classificação – ordem de importância – dessas páginas, é necessário 

verificar os links que cada uma recebe e a importância que cada link fornece. Em outras 



 

 
 

 

palavras, esses links podem ser interpretados como voto de confiança que outros sites dão 

para o seu conteúdo. 

Veja, que a página G1 (Figura 1) recebe link da página Youtube, e esta, fornece link a 

duas páginas, a G1 e UOL, com isso G1 recebe metade da importância da página Youtube. 

Chamando G1 de X1 e Youtube de X3, pode-se descrever a situação matematicamente: 

 (Equação 1) 

De forma análoga, pode-se representar a importância das outras páginas, Mercado 

Livre (X2) e UOL (X3). 

 (Equação 2),  (Equação 3) e 
(Equação 4) 

As quatro equações descritas acima, formam um sistema de equações, que podem ser 

representados matricialmente por: 

 
A matriz representa um sistema linear homogêneo, visto que a soma dos elementos de 

cada coluna é zero. Com isso, o sistema possui infinitas soluções, sendo a trivial (0,0,0,0) uma 

delas. Por sua vez, essa solução não é interessante já que a solução diferente de zero permite 

ordenar as páginas de acordo com sua pontuação, da maior para a menor. Então, utilizando-se 

da regra de escalonamento, é possível chegar a solução , onde α 

é o valor da variável X4. Ao atribuir α = 5, obtem-se como solução   que 

define a página 3 como a de maior importância, seguida das páginas 4, 1 e 2. Isto quer dizer 

que a sequência de páginas do Google seriam Youtube, UOL, G1 e Mercado Livre, nessa 

ordem. 

É possível resolver a mesma situação com o critério de que a soma dos PageRanks 

deve ser sempre 1, matematicamente poderia ser descrito por: 

 
Através de substituições, partindo das quatro equações já citadas, chega-se às 

importâncias das páginas, onde X1=0,20, X2 = 0,06, X3 = 0,40 e X4 = 0,33. 

Independentemente do método escolhido para a resolução, as páginas continuarão com o 

mesmo grau de importância definido por um dos métodos apresentados. 



 

 
 

 

Do esquema apresentado na Figura 1, pode-se compreender, de forma prática, como a 

probabilidade está presente no conceito do PageRank. Quando o internauta está na página do 

G1, ele pode através dos links, acessar Mercado Livre ou Youtube ou UOL, ou seja, a 

probabilidade do leitor acessar o Youtube através do G1 é de 1/3, enquanto a probabilidade de 

acessar o G1 através do Youtube é de 50%. A genialidade do algoritmo está no fato de não 

considerar apenas a quantidade de links que a página recebe, mas sim, aliado a qualidade 

desses links quando considerada a proporção entre eles. 

O ranqueamento de páginas se mostra eficiente quando, ao pesquisar na internet, nota-

se que logo nas primeiras indicações é possível encontrar as respostas das quais procurava-se. 

Nesse sentido, o algoritmo não só beneficia a população de forma geral agregando 

mais conhecimento, como também, contribui positivamente para empresas que possuem lojas 

virtuais. Ou seja, o e-commerce apresenta grandes vantagens ao utilizar-se desse 

conhecimento, pois, ao planejar e executar ações adequadas ao sistema, permite que ao fazer 

uma “busca no Google seu anúncio seja direcionado ao público-alvo, otimizando o processo 

de busca dos seus clientes, facilitando dessa forma a decisão de compra, direcionando-as para 

a sua loja e tornando sua empresa visível na internet” (SOARES, 2016). 

Diante desse posicionamento de importância do PageRank para empresa, foi feita uma 

pesquisa online para compreender qual a postura das pessoas em relação às compras virtuais. 

Participaram da pesquisa 283 pessoas, sendo 70% do sexo feminino e 57,2% do total 

pesquisado, diz já ter sofrido influências de anúncios de um site de busca. Foi possível ainda, 

determinar que a idade mediana foi de 24,6 anos aproximadamente. 

O grupo pesquisado costuma comprar mensalmente, sendo que 34,3% costuma 

conhecer e comprar o produto em loja virtual. Ao analisar o preço dos itens comprados, 

chegou-se ao valor médio de R$588,89, porém, quanto ao Gráfico 2, foi constatado que o 

valor mais frequente é abaixo de R$200,00, o que faz levar em consideração a mediana como 

mais adequada para representar a problemática, concluindo que o valor da compra ficou em 

torno de R$526,03, aproximadamente. 

 

Gráfico 2 – Valor do produto que costuma comprar em lojas virtuais – Rio do Sul – 14/06/2017 a 

25/06/2017. 

 
Fonte: As autoras. 

 



 

 
 

 

Os produtos mais comprados são da categoria de vestuário e acessórios, seguidos por 

livros e, telefonia e informática. 

 

CONCLUSÕES 

  

Com os estudos e discussões levantadas acerca do assunto, pode-se concluir, 

primeiramente, que a Internet está presente constantemente no contexto social, e muito há de 

se entender na sua complexidade e seu funcionamento. O Google, como buscador mais 

utilizado, recebe destaque nesse ínterim. E, portanto, justifica a relevância desse estudo. 

Para que as páginas tenham maior visibilidade, é utilizado o complexo sistema 

PageRank que, analisa e compara milhões de dados, em que é levado em conta as vezes que 

tal página é citada nas demais, e a relevância das mesmas. Como o Google trabalha com 

milhares delas, seus cálculos exigem rapidez e precisão. Mais uma vez, a matemática age 

diretamente no âmbito social. 

Suas contribuições vão desde as pessoas que desejam apenas por informações até as 

grandes empresas que utilizam desse recurso para obter mais visibilidade e, 

consequentemente, maiores lucros. Esta situação ficou evidente com a pesquisa realizada, que 

indicou que as pessoas sofrem influências dos anúncios nos sites de busca e que uma pequena 

parte do grupo pesquisado não compra pela internet. Sendo assim, não é condição suficiente 

que os envolvidos na empresa conheçam o algoritmo, mas que os mesmos utilizem de outros 

recursos que auxiliem na elevação do PageRank de sua página, além, é claro, de conhecer 

quem é seu público-alvo. 

Por fim, nota-se a contribuição para uma pesquisa prática e que atenda às necessidades 

de quem a fez. O PageRank é apenas uma das diversas modalidades que o mundo atual, 

moderno e tecnológico tem desenvolvido para trazer benefícios à vida dos usuários. Assim 

funciona a matemática por trás do Google. 
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RESUMO: Temos como objetivo neste trabalho mostrar o envolvimento da matemática, desde o cálculo 

básico de uma área, até uma breve demonstração de resistência dos materiais, onde serão demonstrados 

todos os cálculos pertinentes e aquilo que está envolvido em tal explicação e construção do projeto. Por ser 

uma área muito abrangente e também muito vista pela sociedade, acreditamos que a construção civil como 

tema para o nosso projeto, será interessante e relevante no quesito de demonstrar às pessoas tudo que está 

envolvido por trás de uma construção, e que com certeza está muito relacionado a matemática. Mostraremos 

também cálculos envolvendo matemática básica, onde se relaciona teorema de Pitágoras e cálculos de menor 

complexidade, até a demonstração da matemática pura aplicada no cálculo de resistência de uma ponte. No 

ramo da construção civil, que é o foco deste trabalho, pode-se afirmar que todos os processos de construção 

de uma obra, necessitam de cálculos matemáticos, em especial geométricos, para serem realizados 

determinados objetivos. Pode-se dizer que, desde a elaboração da planta, até o acabamento da obra, a 

matemática está presente. Buscamos mostrar a matemática como um todo, englobada na construção civil, 

demonstrar que tudo ao nosso redor é pura matemática, e que para que a civilização se desenvolva neste 

quesito a base sempre será a matemática, bem aplicada e com fundamento. A matemática como um todo está 

ligada a diversas atividades diárias, mas para que a mesma seja eficaz na construção civil, seja ela aplicada 

por mestre de obras ou mesmo por engenheiros, necessita ser precisa e não está sujeita a erros, nosso 

trabalho vai mostrar as maravilhas que determinados cálculos podem fazer sendo aplicados de maneira 

correta e com eficácia, mostrando as maiores obras da engenharia, bem como diversas curiosidades que 

serão demonstradas. Teremos uma demonstração de resistência de material, mostrando que o que realmente 

interfere em determinadas estruturas além de seu tipo e modelo escolhido é principalmente o cálculo que 

está por trás de toda a obra, mostraremos também diversos tipos de cobertura, onde a trigonometria está 

muito presente e também cálculos de área, entre outros de menor dificuldade. 

 

Palavras-chaves: Engenharia, Cálculo, Trigonometria.   

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho abordaremos diversos conceitos matemáticos que estão relacionados 

com a construção civil, seja ela no aspecto da formação como engenheiros, como no aspecto 

prático que correlaciona as práticas e atividades demonstradas com o dia-a-dia. 

A matemática nos rodeia como um todo, estando inserida em diversas atividades e 

funções exercidas, vários cálculos que tem como base o ensino médio e fundamental é 

aplicado dentro de conceitos mais aprofundados, gerando assim um resultado daquilo que se 

deseja.   

Todos sabe3m quea engenharia é  em grande parte aplicabilidade de cálculos, porem o 

que este trabalho vem trazer são as fundamentações de onde esse cálculo se faz necessário, 

para que o mesmo serve e também quais serão os resultados obtidos a partir dos mesmo, 

possibilitando assim, a maior compreensão de diversas ocasiões que ocorrem, bem como 

descobrir curiosidades que estão envoltas ao tema referido.   
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Ao início do trabalho foi realizada uma grande pesquisa, buscando saber onde seriam 

os pontos mais específicos em que a matemática está inserida, para que então em cima disso 

fosse feita a formulação do trabalho bem como o seu desenvolvimento. 

Para a realização deste trabalho buscou-se mostrar alguns aspectos principais, já que 

todos não seriam possível devido á sua grande abrangência, optamos por começar enfatizando 

o eixo histórico, mostrando como a engenharia surgiu e de que maneira influenciou no 

desenvolvimento e na sociedade como um todo. 

Ao decorrer do conceito histórico e da citação de alguns povos, enfatizamos os cálculo 

que já eram aplicados milhares de anos atrás, como o cálculo de área:           a = b.h, onde b= 

base e h = altura, falando também das grandes obras já na antiguidade. 

Prosseguindo com o trabalho abordamos a referência matemática + engenharia, onde 

deste ponto em diante focamos em demonstrar onde tudo se encontra, como podemos 

perceber e também como é de fundamental importância que se domine alguns aspectos, 

mesmo para aqueles que não pretendem seguir neste segmento, é de fundamental importância 

que se tenha um conhecimento prévio sobre alguns assuntos básicos.   

Foram aplicados para demonstração e, cartazes cálculos de trigonometria envolvendo 

relações de seno, cosseno e tangente, e também teorema de Pitágoras, onde foi explicado 

detalhadamente suas aplicações no cálculo de cobertura bem como na inclinação de telhado, 

comprimento das madeiras utilizadas e também quantidade de telha que é necessária para um 

determinado espaço.   

Ao decorrer do trabalho, explicamos a reação de apoio, onde tem-se uma força 

exercida em um pilar, sendo esta descentralizada, o que implica em uma força diferente para 

cada pilar, demonstramos esse cálculo através de conceitos e desenhos, bem como sua 

fórmula que é Ma = a.F/d, onde Ma= momento em A(pilar), a = distância entre o apoio e a 

força exercida, F= força exercida e d = comprimento total da barra. 

Através da relação de apoio iniciamos a demonstração de cálculo em uma ponte 

treliçada, onde realizou-se uma demonstração de peso sendo exercida em uma ponte que foi 

construída somente de palito de picolé e cola, a qual suportou carga de 40 Kg em vão livre. 

A partir de tal demonstração iniciou-se o cálculo da ponte onde foram aplicadas as 

fórmulas trigonométricas e também conceitos aprendidos sobre decomposição de vetores, 

mostrando no final um pequeno exemplo daquilo que está envolvido em uma determinada 

força aplicada, e como a matemática se faz fundamental para o desempenho de tais feitos. 

Foram mostradas também diversas curiosidades envolvendo matemática e engenharia 

para mostrar às pessoas, uma visão geral e curiosa sobre tudo àquilo que está ao nosso redor.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos na pesquisa, mostram como a matemática está muito 

presente em nosso dia-a-dia e também na construção civil que é foco o qual mostramos, 



 

 
 

 

podemos perceber assim, que tudo que está ao nosso redor nada mais é que matemática 

pura, aplicada em diversas linhas do saber e do construir. 

De maneira muito satisfatória todos os objetivos foram atingidos, passando a quem 

apresentamos aquilo que aprendemos na prática e também através de mito cálculo e 

dedicação. 

Tudo aquilo que foi aplicado e demonstrado mostrou como a matemática está ao 

nosso redor, e isso faz com que o nosso resultado fique claro, e também muito bem 

alcançado, pois quem assistiu nossa apresentação, realmente absorveu o conhecimento.   

O tema discutido abrange diversos aspectos, por isso é tão interessante e 

fundamental, mostrar as pessoas que existem inúmeras coisas e principalmente contas e 

fórmulas que estão além de nossa percepção, mas que estão ali, e desempenham um papel 

crucial para a exatidão e eficácia de inúmeras coisas.   

 

CONCLUSÃO 

 

O Trabalho atingiu todos os objetivos proposto com êxito, mostrou aquilo que se 

considerou relevante dentro do assunto, fez com que quem assistiu gostasse do que estava 

absorvendo, e que sem dúvida adquirisse aquilo que era passado.   

Ao final deste trabalho nos tornamos seres com mais conhecimento, mais visão sobre 

tudo aquilo que a matemática engloba, e como é de fundamental importância que todos 

possam ver isso, para que compreendam que vai além de simplesmente calcular, mas sim faz 

acontecer.    

Tudo aquilo que foi desenvolvido, pesquisado e apresentado ao longo do trabalho 

contribuiu grandemente para a formação enquanto estudante e também para quem visitou a 

apresentação, podendo perceber uma pequena parcela, porém muito importante de como a 

matemática e seus conceitos se fazem tão presentes entre nós, e principalmente nos grandes 

feitos da engenharia e na evolução deste aspecto como um todo.   
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RESUMO: Este trabalho relata a elaboração de puffs no ambiente escolar, por estudantes do terceiro ano do 

ensino médio, com o envolvimento de pessoas da escola. A Matemática na Reciclagem tem como objetivo 

construir puffs de garrafa pet usando geometria espacial, para que fossem levados ao Posto de Saúde mais 

próximo da escola, chamado: Rio do Ferro, para que a população possa aguardar sentados pelo atendimento e 

futuramente estender pela cidade de Joinville. Com a Matemática na Reciclagem, durante a construção dos puffs, 

podemos levantar dados reais mostrando a diferença entre um puff de material reciclado e outros materiais. 

Assim, como também, o cálculo de quantidades necessárias dos materiais reciclados utilizados e o tempo que 

leva para adquirir os mesmos materiais. Estes cálculos foram feitos em três puffs específicos, sendo dois 

paralelepípedos e um prisma de base hexagonal, neles também foram realizados cálculo de área, volume, regra 

de três composta e parte histórica da geometria espacial. A explicação deste projeto é constituída através de uma 

maquete, também construída pelos estudantes, com materiais doados á escola, para observação em escala menor 

do projeto Matemática na Reciclagem. Com este tipo de reciclagem contribuímos com o meio ambiente, assim 

como também com a sociedade em geral. 

 

Palavras-chave: Matemática. Reciclagem. Sociedade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Através da Matemática na Reciclagem, foi realizada a construção de puffs de garrafas 

pet para postos de saúde do bairro, para envolver matemática espacial, estatística área, volume 

e regra de três composta. Além de favorecer o meio ambiente, a reciclagem de garrafas pet, 

contribui para o meio ambiente, ao invés de serem descartados em terrenos, rios, esgotos, 

mares e matas. 

 
A imagem da Terra vista pelos astronautas teve a virtude de nos incutir a 

consciência de que, longe de habitar um espaço infinito, habitamos uma espécie de 

nave espacial isolada, dentro de uma cápsula de recursos constantes, que 

consumimos, e que somente não esgotamos porque reciclamos. Este conceito da 

necessidade de reciclagem - de nada perder, de nada destruir, de tudo usar de novo - 

desta cápsula de recursos constantes acordou-nos para a ameaça da poluição, que 

interrompe o processo de reciclagem pela inutilização do recurso ou pelo 

envenenamento. (SILVA, 1975, p.1) 

 

          A construção de puffs em postos de saúde, facilita a espera no atendimento, pois na 

comunidade em que somos inseridos, os pacientes passam horas em pé esperando abrir a 

porta do posto de saúde, para conseguirem atendimento com um clínico geral, sendo muitos 

deles idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. A Matemática na Reciclagem é um 

trabalho que envolve a matemática e a sociedade em geral, considerando que grande parte 

utiliza o SUS (Sistema Único de saúde). 
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           Durante a construção dos puffs, podemos levantar dados reais mostrando a diferença 

entre um puff de material reciclado e um puff de outros materiais. Assim, como também, o 

cálculo de quantidades necessárias dos materiais reciclados utilizados, o tempo que leva para 

adquirir os mesmos materiais e a construção de cada puff. 

           O projeto inicialmente foi realizado para o posto de saúde mais próximo á escola,  

chamado “Rio do Ferro”. O objetivo é ampliar o trabalho em mais postos de saúde, 

primeiramente do bairro, depois estender pela cidade de Joinville. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

         Primeiramente, ocorreu uma pesquisa de um tema que fosse envolver a comunidade e a 

realidade escolar com os terceiros anos. Os temas foram discutidos e pesquisados pelos alunos 

em pequenos grupos. 

         Em seguida foi realizada uma votação entre alunos, professores e gestão da escola para 

decidir o melhor tema, denominou: A Matemática na Reciclagem, que seria a construção de 

puffs com garrafas pets envolvendo a matemática. 

A partir deste momento houve uma divisão de trabalhos em grupos para que o projeto 

fosse executado. Sendo um para realizar o levantamento de materiais que foi arrecadado com 

os alunos de todas as turmas da escola. 

Teve um grupo que pesquisou na internet como fazer um puff resistente usando 

garrafa pet. Outro grupo para encontrar um posto de saúde que houvesse a parceria do projeto. 

O terceiro grupo ficou responsável pela montagem dos puffs. Para desenvolver a 

construção dos puffs foram utilizados os seguintes materiais: garrafas pets, papelão, fita 

adesiva, espuma e tecido. A princípio foram confeccionados três puffs: um puff prismático de 

base hexagonal e dois paralelepípedos de tamanhos diferentes. 

            
Os poliedros são sólidos limitados por superfícies planas poligonais. Em um 

poliedro, podemos destacar os seguintes elementos: as faces são os polígonos que 

limitam os poliedros. A quantidade de faxes de um poliedro é finita. As arestas são 

os lados de cada face do poliedro, sendo que cada aresta é comum a somente duas 

faces. Os vértices são os pontos de interseção de três ou mais arestas, sendo que os 

vértices de cada face são também vértices de poliedro. (SOUZA; Joamir Roberto, 

2010, p. 68). 

 

           Houve grupos, para o estudo do cálculo de área, de volume, regra de três composta, 

estatística e parte histórica da geometria espacial. Estes cálculos foram realizados através de 

exemplos de livros, exercícios e de aulas assistidas. 

O último grupo de alunos juntamente com a direção da escola executou a entrega dos 

puffs prontos ao posto de saúde. Os puffs já estão sendo utilizados na parte externa do posto 

de saúde para esperar o horário de atendimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A reciclagem é fundamental para contribuir com o meio ambiente. A matemática tem 

como finalidade permitir desenvolver o cálculo com relação física. Sendo assim: A 



 

 
 

 

Matemática na Reciclagem reutiliza as garrafas pets que não queremos mais, transformando 

os puffs em um objeto útil para a sociedade. 

         As atividades desenvolvidas neste projeto foram realizadas de forma coletiva entre 

alunos do terceiro ano do ensino médio, professores e gestão. A escola teve participação 

efetiva na compra de materiais necessários, lembrando que a maioria era reciclável. 

          Com a entrega dos puffs feitos de garrafas pets, o posto de saúde e a comunidade teve 

seu problema resolvido, gestantes, idosos e crianças de colo, agora podem aguardar o 

atendimento sentados. 

          A regra de três simples composta, mostrou claramente quanto tempo leva para a 

construção de mais puffs futuramente.  A área e o volume dos puffs facilitou a noção espacial 

que era uma das dificuldades encontradas nos estudantes. 

          Na estatística esclareceu os conceitos de média, moda, mediana, variância e desvio 

padrão, conteúdo do terceiro ano do ensino médio, pois com os puffs, ocorreu a visualização 

de cada termo estudado, construindo uma tabela com os mesmos, apresentada em slides na 

feira regional. 

         Através do estudo histórico da geometria espacial, constatou que Euclides de 

Alexandria, foi um matemático grego, pai da geometria e sua principal obra seria: “ Os 

elementos”. 

 

Os gregos perceberam que os egípcios eram capazes de executarem cálculos e 

medidas de dimensionamento da terra e através destes conhecimentos assimilaram 

seus princípios empíricos, procurando encontrar demonstrações dedutivas rigorosas 

das leis acerca do espaço. A este conhecimento os gregos deram o nome de 

GEOMETRIA (medida da terra). Alguns filósofos gregos, em particular Pitágoras e 

Platão, associavam o estudo da Geometria espacial ao estudo da metafísica e da 

religião, devido as formas abstratas que os sólidos apresentam. A Geometria chega 

ao ápice na antiguidade com os denominados Geômetras Alexandrinos. Arquimedes 

com seus estudos sobre as esferas e o cilindro e Euclides com seu livro denominado 

de ELEMENTOS, onde sistematizava todos os conhecimentos acumulados até então 

pelo seu povo, fornecendo desta forma ordenação através de uma linguagem 

científica. (RODRIGUES, Willian, 2014, p. 1) 

 

Figura 01- Lavando e cortando as garrafas  Figura 02- Construção dos Puffs 

  
 

 

 



 

 
 

 

Figura 03-Cálculo da área e do volume 

 
 

Figura 04- Puffs Finalizados 

 
  

CONCLUSÕES 

 

Concluímos que a matemática na geometria espacial através da construção de puffs, 

proporcionou uma aprendizagem significativa. Oportunizando uma melhor compreensão 

sobre os conceitos envolvidos, aumentando a concentração, dando autonomia e troca de 

experiências entre estudantes. Percebemos também, que a utilização dos materiais reciclados 

pode facilitar a aprendizagem. Com A Matemática na Reciclagem podemos associar a 

matemática com o meio ambiente, contribuindo de forma significativa para a sociedade em 

geral. 
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RESUMO: O diagnóstico precoce viabiliza a possível cura e a melhor qualidade de vida do indivíduo que em 

algum momento de sua existência passa por processos biológicos desfavoráveis. O câncer é uma das principais 

doenças da atual sociedade. O modo de vida das populações, o consumo exacerbado, o sedentarismo aliados a 

má alimentação são fatores de riscos, enquanto a genética contribui com apenas cinco por cento. Sendo assim a 

presente construção possibilita o conhecimento da biologia das células cancerosas e do processo de 

carcinogênese, com uma linguagem simples, dinâmica e de fácil compreensão, fornecendo informações básicas e 

objetivas, abrangendo os principais aspectos do câncer: definição, prevenção, bem como melhores estratégias de 

tratamento a partir de resultados matemáticos que auxiliam em uma identificação mais precisa do estágio em que 

o câncer se encontra. 

 

Palavras-chave: Câncer. Prevenção. Qualidade de Vida. Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o câncer é um dos problemas de saúde pública mais complexos que o 

sistema de saúde brasileiro enfrenta, dada a sua magnitude epidemiológica, social e 

econômica. Uma entre cada 80 pessoas tem câncer e de acordo com o Instituto Nacional de 

Câncer, pelo menos um terço dos casos novos de câncer que ocorre anualmente no mundo 

poderia ser prevenido, visto que a origem do câncer são mutações genéticas e apenas 5% são 

hereditárias, sendo 95% mutações adquiridas do ambiente e por hábitos de vida. 

  O corpo humano tem mais de 10 trilhões de células, e as células normais que formam 

os tecidos do corpo humano são capazes de se multiplicar por meio de um processo contínuo 

que é natural. A maioria das células normais cresce, multiplica-se e morre de maneira 

ordenada, porém, nem todas as células normais são iguais: algumas nunca se dividem, como 

os neurônios; outras – as células do tecido epitelial – dividem-se de forma rápida e contínua. 

  O crescimento das células cancerosas é diferente do crescimento das células normais. 

As células cancerosas, em vez de morrerem, continuam crescendo incontrolavelmente, 

formando outras novas células anormais. Diversos organismos vivos podem apresentar, em 

algum momento da vida, anormalidade no crescimento celular – as células se dividem de 

forma rápida, agressiva e incontrolável, espalhando-se para outras regiões do corpo – 

acarretando transtornos funcionais. O câncer é um desses transtornos. 

 O câncer é o nome dado a um conjunto de doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras 

regiões do corpo. Conhecer a biologia das células cancerosas é obter o conhecimento do 

processo de carcinogênese, bem como adotar medidas preventivas e melhores estratégias de 
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tratamento a partir de resultados matemáticos que possam auxiliar em uma identificação mais 

precisa do estágio em que o câncer se encontra. Nesse contexto, de que forma a matemática 

aliada a prevenção pode contribuir no diagnóstico precoce do câncer possibilitando melhores 

estratégias de tratamento e consequentemente melhor qualidade de vida? 

 Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo compreender através do 

lúdico e de cálculos matemáticos a biologia de uma célula cancerosa, para conhecer, prevenir 

e vencer este mal da humanidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado na Escola de Educação Básica Governador 

Bornhausen de Arroio Trinta, pelos alunos da 2ª série Ensino Médio Inovador. Primeiramente 

realizaram-se estudos e análises por meio de pesquisa bibliográficas de artigos científicos. 

Após a obtenção dos dados o trabalho é apresentado através de cálculos matemáticos que, por 

meio de uma exposição de maquete lúdica que representa todo o processo de carcinogênese 

em uma linguagem simples, dinâmica e de fácil compreensão, fornecem informações básicas 

e objetivas abrangendo os principais aspectos do câncer: definição, prevenção e tratamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estudos e análises por meio de pesquisa  de campo demonstraram que o câncer é 

uma doença em que as células se modificam e crescem sem controle.  Existem mais de 100 

tipos de câncer. Os tipos de câncer mais prevalentes no Brasil são pele não melanoma; 

próstata; mama em mulheres; intestino e pulmão. Ao analisarmos os dados da pesquisa de 

campo em nosso município percebe-se também a incidência de alguns tipos de câncer e sua 

prevalência conforme construção gráfica. 

 

Figura 1- Percentual oncológico. 

 
Fonte: Os autores (2017) 



 

 
 

 

É notável a incidência e a prevalência do câncer em nosso município. O câncer se faz 

presente de forma devastadora em nosso meio, e toma tal proporção devido à ausência de 

informações e consciência de que o não aparecimento do mesmo, depende muitas vezes 

apenas de atitudes individuais, pois 5% são passados geneticamente e a maior parte, 95% dos 

casos, são obtidos por fatores externos e exposição ao risco. 

Buscamos estudar o componente biológico principal, responsável pelo controle 

celular, que é o DNA (ácido desoxirribonucleico) para compreendermos a origem do câncer 

através das mutações genéticas. 

Ao estudarmos o DNA compreendemos que o gene P53 presente no DNA da célula, 

tem papel importante no controle de sua vida. Ele é de suma importância no processo de 

carcinogênese, sendo responsável pela apoptose celular ou seja a destruição das células 

defeituosas. 

Ao compreender o nosso material genético estabelecemos relações de símbolos a 

conceitos biológicos. A partir da internalização dos conceitos e a produção de símbolos foi 

possível produzir uma maquete lúdica que representa todo o processo de carcinogênese em 

uma linguagem simples, dinâmica e de fácil compreensão, fornecendo informações básicas e 

objetivas abrangendo todos os principais aspectos do câncer: definição, prevenção e 

tratamento. 

O câncer vai além da biologia, em seu pré estado e na superfície de células pré-

cancerosas podemos encontrar a matemática dos fractais, que é o nome dado a um objeto que 

apresenta essencialmente a mesma estrutura em todas as escalas. Os fractais na neoplasia têm 

como maior finalidade a descoberta em que estágio da evolução o câncer se encontra. Esses 

resultados podem ser importantes para melhorar o diagnóstico do câncer, permitindo uma 

identificação mais precisa do estágio em que ele se encontra. 

De acordo com Neves, et al, a dimensão fractal é útil como uma medida da 

complexidade de objetos e quando aplicada a texturas, permite quantificar a complexidade da 

organização de seus pixels (o quão preenchido está o espaço). 

Ribas (2014) destaca que: 

 

[...] a dimensão fractal (D) foi calculada com imagens didáticas digitalizadas através 

de um método ou modelo computacional chamado Box Counting, aplicado como um 

descritor de textura, pois a luminância do pixel representa a altura e largura do 

mesmo. Para tornar as quantificações mais precisas utilizamos diferentes tamanhos 

de pixels como: 1, 2, 4 e 8. Podemos então calcular a dimensão fractal com a 

fórmula: 

 

Após todos os cálculos necessários, estes serão apresentados através de gráficos para 

realizar as comparações do tumor benigno com o maligno.    

 O método Box Counting proporcionou quantificarmos a dimensão fractal de ambos os 

tumores.   

 



 

 
 

 

Figura 2- Dimensão fractal de um tumor benigno e um tumor maligno.

 
 

 
Fonte: Os autores (2017) 

 

O comportamento da dimensão fractal de cada tumor pode ser analisada no gráfico a 

seguir. 

Figura 3- Dimensão fractal de tumores. 

 
Fonte: Os autores (2017) 



 

 
 

 

O método proposto permitiu diferenciar as estruturas de interesse com características 

suficientes para aplicação da etapa de extração de características. A quantificação dos 

comportamentos das estruturas do tumor benigno e maligno foi realizada com a dimensão 

fractal multiescala. 

 Essa afirmação é possível com base nos distintos comportamentos das assinaturas das 

texturas, bem como pelos gráficos representativos dos tumores. Os comportamentos 

apresentados pelos gráficos dos tumores evidenciaram tecidos com padrões diferentes. 

 O tumor benigno tem uma distinção do tumor maligno. Isso permite a inferência que o 

tumor maligno possui tecido em processo de ramificação, com características diferentes dos 

tecidos do tumor benigno. Outra constatação é que a dimensão fractal do tumor maligno é 

maior do que a dimensão fractal do benigno, pois o tumor maligno possui muitas 

ramificações. 

A relevância do atributo dimensão fractal para discriminar estruturas com tumores 

benignos e malignos, foi demonstrada com níveis de cortes suficientes para obter valores 

significativos com maior precisão. 

 

CONCLUSÕES 

 

Conhecer biologicamente o câncer é possível compreender que o mesmo depende de 

ações individuais e a prevenção é de suma relevância, sendo a matemática mais uma 

ferramenta que vem auxiliar os médicos no diagnóstico precoce, permitindo uma identificação 

mais precisa do estágio em que ele se encontra, permitindo que os médicos possam 

determinar a melhor estratégias de tratamento para o paciente proporcionando assim maiores 

chances de cura. 

Este trabalho apresentou uma metodologia capaz de quantificar os comportamentos 

das estruturas com tumores malignos e benignos, com uso de segmentação baseada em 

dimensão fractal, assinatura de textura e gráficos. As taxas de acertos foram relevantes, com a 

vantagem de quantificar o comportamento das regiões com pixels parciais. 

As contribuições citadas são significativas e úteis para embasar trabalhos futuros para 

associação das texturas, o que pode contribuir com um sistema de apoio ao diagnóstico mais 

próximo ao procedimento executado na prática clínica. 
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RESUMO: O óleo de cozinha usado, quando jogado no ralo da pia ou no lixo, polui córregos, riachos, rios e o 

solo. Todos vêm criando métodos para reciclar o produto. As possibilidades são muitas: produção de detergente, 

glicerina e até biodiesel. Os alunos da EEB Prefeito Frederico Probst participam desse projeto e realizam essa 

campanha. Alunos do 2º Ano do Ensino Médio desenvolveram em sala um projeto matemático. O projeto tem 

com objetivo contextualizar a matemática com problemas do nosso diário, avaliando o impacto do descarte 

inadequado de óleo utilizado na preparação de alimentos. O objetivo deste trabalho é explicar possibilidades de 

reaproveitamento do óleo utilizado em frituras, adquirir hábitos mais condizentes com a sustentabilidade como a 

coleta e o descarte adequado de resíduos e promover mudanças de hábitos nos espaços sociais onde se encontra 

inserido. Dessa forma, os alunos reuniram se em grupo elaboraram questões de matemática relacionadas ao 

tema. 

 

Palavras Chave: Óleo de Cozinha, Poluição; Reaproveitamento; Sustentabilidade. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente um dos maiores problemas enfrentados pelos países desenvolvidos é a reciclagem 

de lixo. O Brasil é o campeão mundial na reciclagem de derivado de alumínio. Propor um destino ao 

lixo é um dos maiores problemas da administração pública em todo o planeta. Neste caso o destino 

adequado para o óleo de cozinha depois de usado.   

Este trabalho tem como objetivo central mostrar que a modelagem matemática é um ótimo 

caminho para nós professores conquistarem a conscientização dos seus estudantes a respeito da 

preservação ambiental, participando da solução de problemas e fornecendo meios necessários para 

enfrentá-los. Vários países já transformaram objetos sem valor algum num excelente 

empreendimento. 

Na busca de atingir os objetivos propostos, que é conscientizar os alunos da 

importância de reutilizar o óleo e não jogar no meio ambiente. E por conseguinte possam 

resolver questões matemáticas às quais estejam inseridas em um tema do seu dia-a-dia, 

propõe-se o uso de atividade interdisciplinar e a seleção de dados que estão presentes, tais 

como: o destino adequado ao óleo de cozinha usado. Enfim, a utilização nos problemas de 

matemática. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os óleos e gorduras são, por definição, substâncias que não se misturam com a água 

(insolúveis) e podem ser de origem animal ou vegetal. O óleo vegetal, que é o que dá origem 

aos óleos de cozinha, pode ser obtido de várias plantas, ou sementes, como o buriti, mamona, 

soja, canola, girassol, milho, etc. 
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Sua constituição química é composta por triglicerídeos, que são formados da 

condensação entre glicerol e ácidos graxos. A diferença entre gordura e óleo é tão somente 

seu estado físico, em que a gordura é sólida e o óleo é líquido, ambos a uma temperatura de 

até 20°C. 

Nesse contexto, sabemos o quanto o óleo vegetal pode ser os malefícios que este 

provoca quando lançado na natureza sem nenhum cuidado. 

Amostras dos óleos encaminhados são retiradas e analisadas. Antes de seguir para a 

reciclagem o óleo passa por processos de filtração e desumidificação, a fim de retirar 

impurezas. Após etapas de aquecimento e desumidificação o óleo é classificado por acidez e 

índice de peróxidos e então encaminhado para a reciclagem. O Biodiesel, que é uma de suas 

destinações mais importantes. 

Segundo o Laboratório de desenvolvimento de tecnologias limpas de Ribeirão Preto, o 

biodiesel é um biocombustível 100% renovável e alternativo ao diesel derivado do petróleo, 

além de evitar o lançamento dos óleos usados diretamente na natureza, acarretando os 

malefícios já citados anteriormente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A fim de ampliar os conhecimentos a respeito do tema, os alunos deverão pesquisar 

sobre o assunto. Buscar informações através de textos encontrados em livros, revistas e 

internet. 

Será realizado um questionário com todos os alunos para saber o que é feito com óleo 

de cozinha depois de usado. Realizar uma visita na Afubra, empresa que recebe o óleo 

coletado. E por fim assistir uma palestra com um profissional da empresa. 

Depois das pesquisas, os alunos se reúnem em grupo, com o intuito de realizar 

questões de matemática relacionadas ao tema. 

Em seguida será exposto em sala, discutindo sobre as mesmas, realizar as correções 

necessárias e selecionar as mais relevantes para inserir no projeto. 

O óleo de cozinha utilizado, caracterizado como o produto usado para fritura de 

alimentos vez usado embalado e recolhido de maneira adequada, pode ter diversos fins. Entre 

diferentes possibilidades de (re) utilização. 

● Produção de glicerina; 

● Padronização para a composição de tintas; 

● Produção de massa para vidraceiro; 

● Produção de farinha básica para ração animal; 

● Geração de energia elétrica por meio de queima em caldeiras; 

● Produção de biodiesel, obtendo-se glicerina como subproduto. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 



 

 
 

 

A avaliação do projeto aconteceu de uma forma gradativa, sistemática e contínua, 

através da participação, desempenho, assiduidade, interesse e realização das atividades em 

cada etapa do trabalho. 

E a partir da tabela feita no caderno, com os respectivos cálculos pedidos., a tabela 

feita no caderno e as respectivas fórmulas serão atribuídas uma nota, bem como a elaboração 

de questões matemáticas vivenciadas pelos próprios alunos. 

É com grande satisfação que concluímos o projeto, pois após o trabalho realizado foi 

possível perceber, melhoras no ensino da disciplina. Trouxe resultados satisfatórios como: 

Maior interação dos alunos, o prazer pelo estudo da disciplina Matemática e rendimento 

positivo na aprendizagem. 

Nesse sentido foi diagnosticado a excelência deste projeto de intervenção 

acompanhado nesse período, pois muitos fatos teóricos abordados tiveram sua comprovação 

durante a prática do trabalho realizado. A democracia na sala de aula também foi verificada 

como a melhor alternativa para a satisfação em estudar a disciplina. 

Desde a criação de regras de comportamento para todos até mesmo o trabalho em 

equipe, o respeito entre colegas, e o trabalho em sala. 

O ensino participativo faz com que o aluno tenha sentimentos e emoções envolvidas 

no processo de aprendizagem. A abstração, a falta de atenção, desinteresse e outros problemas 

são reduzidos em prol da participação, crítica, compreensão mútua e consequentemente de 

laços de amizade comum. E desta forma, portanto, produzindo ações construtivas hoje as 

relações produtivas no futuro serão lei. 

 

 CONTEÚDOS EXPLORADOS 

 

● Adição 

● Subtração 

● Multiplicação 

● Regra de três e proporcionalidade 

● Equação de 1º Grau 

● Equação de 2º Grau 

● Sistema de Equações 

● Porcentagens 

● Sistema monetário 

● Volume 

● Tabelas e Gráficos 

 

CONCLUSÃO 

 

A maior intenção de desenvolver este trabalho foi criar estratégias que perspectivam a 

interdisciplinaridade, motivadoras e facilitadoras da resolução de problemas concretos, pela 

utilização de uma ferramenta imprescindível, a Matemática, permitindo a concretização e 



 

 
 

 

materialização de princípios teóricos diferenciados em função dos contextos de aprendizagem 

e que evidenciem a importância da Matemática. 

Com o trabalho proposto, procuramos fomentar a interdisciplinaridade entre a 

Matemática e outras disciplinas, como meio facilitador da aprendizagem e como forma de 

desenvolver a capacidade analítica dos alunos, tendente ao desenvolvimento de aprendizagens 

significativas. 

Procuramos introduzir conceitos e práticas a partir dos conhecimentos dos alunos, 

procurando motivá-los para novas aprendizagens, fomentando a participação ativa, 

estimulando a curiosidade dos mesmos, de modo a gerarem-se novas aprendizagens. Criar 

situações e problemas capazes de estimular a curiosidade do aluno para a descoberta e para 

que ela desempenhe um papel ativo na sua aprendizagem através do desenvolvimento das 

suas capacidades, permitindo-lhes uma melhor compreensão e consolidação ativa de 

conhecimentos. 

Por outro lado é importante que processo de ensino-aprendizagem privilegia 

metodologias e estratégias que permitam a articulação entre saberes, contrariando a aquisição 

de saberes fragmentados ou estanques, de modo a perspectivar aprendizagens significativas, 

preparando o aluno para lidar com a incerteza quando é confrontado com situações 

problemáticas no seu quotidiano. 
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RESUMO: O presente trabalho relata a construção da pipa tetraédrica de Graham Bell. Essa, por sua vez, foi 

edificada, sendo o elemento motivador para os alunos do primeiro ano do ensino médio durante o ensino dos 

conceitos matemáticos sobre os conteúdos de: o conceito de contagem, progressão geométrica com ênfase em 

séries numéricas, além dos números quadrados e semelhança de triângulos. Os alunos foram divididos em 

equipes e construíram a pipa. Durante o desenvolvimento da atividade proposta o professor orientador ressaltou 

que a compreensão e o aprendizado dos conceitos eram prioridades desse trabalho. Os materiais usados para a 

confecção da pipa foram: canudos, linhas, papel seda, fita dupla face e tesoura. Os alunos demonstraram  muito 

interesse e dedicação no desenvolvimento do trabalho.  Após a montagem das estruturas se verificou que as 

pipas tetraédricas podem alçar voo. 

 

Palavras-chave: Conceito, Aprendizagem e Pipa Tetraédrica 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nesse trabalho construímos a pipa tetraédrica de Graham Bell para ser um elemento 

motivador para os alunos do primeiro ano durante o ensino dos conceitos matemáticos sobre 

os conteúdos de: o conceito de contagem, progressão geométrica com ênfase em séries 

numéricas, além dos números quadrados e semelhança de triângulos. A partir, da construção 

da pipa aprofundamos o ensino dos conceitos matemáticos sobre os conteúdos de: o conceito 

de contagem, progressão geométrica com ênfase em séries numéricas, além, dos números 

quadrados e semelhança de triângulos. Dando ênfase ao processo de ensino aprendizagem e a 

apropriação dos conceitos matemáticos por parte dos estudantes. 

Os alunos foram divididos em equipes e orientados pelo professor para a construção da 

pipa tetraédrica. Durante a execução do trabalho os alunos demonstraram muito interesse e 

foram em totalidade participativos. O objetivo principal desse trabalho era a apropriação dos 

conceitos matemáticos por parte dos alunos, a partir da edificação da pipa tetraédrica como 

objeto motivador. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

No sentido de valorizar o conhecimento do aluno e associá-lo ao que fora construído 

histórico e socialmente pela humanidade damos ênfase à construção da pipa tetraédrica de 

Graham Bell. 

Ao mostrarmos a pipa aos alunos verificamos a curiosidade aguçada, os 

questionamentos e percebemos o interesse dos mesmos.  Dessa forma, constatamos que 
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poderíamos explorar alguns conteúdos matemáticos e aprofundar o conhecimento por parte 

dos alunos. 

A escola em nossa sociedade é a responsável pela transmissão do conhecimento 

científico e de acordo com “a psicologia vigotskiana dá total respaldo a uma pedagogia na 

qual a escola deve ter como papel central possibilitar a apropriação do conhecimento objetivo 

pelos alunos” (DUARTE, 2003, p. 80). Neste sentido, a estratégia é usar a Pipa Tetraédrica de 

Graham Bell apenas como elemento motivador, sendo que o objetivo central deste trabalho é 

possibilitar que o aluno se aproprie do conhecimento científico, relacionando com os 

conteúdos da disciplina. 

Dentre os conteúdos que serão ressaltados pelo primeiro ano do ensino médio 

encontram-se: o conceito de contagem, progressão geométrica com ênfase em séries 

numéricas, além, dos números quadrados e semelhança de triângulos. 

Alexander Graham Bell propôs um modelo de pipa aerodinamicamente estável e cujo 

tamanho pode ser aumentado mantendo-se constante a razão: eficiência por peso. A ideia de 

Bell: usar células tetraédricas. 

A atividade proposta ao primeiro ano do ensino médio foi a construção de pipas 

tetraédricas conforme modelo criado por Alexander Graham Bell. A mesma fora 

confeccionada pelos alunos com auxílio do professor primeiro ano do ensino médio. 

 

PASSO 1: MATERIAL 

Quadro 1 - Materiais necessários para a construção da pipa 

 

Os materiais necessários são: 

24 canudos de mesmo tamanho (sugerimos os 

menos flexíveis); 

1 carretel de linha; 

4 folhas de papel de seda; 

1 cartolina (para o molde de corte); 

1 fita dupla-face; 

1 tesoura; 

1 palito de madeira (para reforçar a estrutura de um 

dos canudos). 

Fonte: http://www.uff.br 

 

PASSO 2: MÉTODO 

 

Quadro 2 - Processo de montagem do tetraedro 

http://www.uff.br/
http://www.uff.br/


 

 
 

 

 

Corte um segmento de linha com tamanho igual a 16 

L, onde L é o comprimento do canudo. Passe um 

dos segmentos de linha por dentro de seis canudos 

seguindo a ordem indicada na figura ao lado (clique 

na figura para ampliá-la). Feito isto, puxe ao 

máximo as pontas para formar a estrutura 

tetraédrica. Dê um nó e corte os excessos. Dica: para 

passar a linha pelos canudos, você pode sugá-la, mas 

cuidado para não engoli-la. 

Fonte: http://www.uff.br 

 

   Foram formados grupos com quatro alunos. Cada um montou quatro estruturas 

tetraédricas seguindo o modelo acima. A partir disso, observamos os conceitos de: contagem, 

progressão geométrica com ênfase em séries numéricas, além, dos números quadrados e 

semelhança de triângulos. Após a montagem das estruturas se verificou que as mesmas podem 

alçar voo. Essa parte do trabalho surpreendeu toda a classe. Os alunos ficaram muito 

impressionados com voo da pipa mesmo que esse tenha sido breve. 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir da construção das estruturas tetraédricas foi possível desenvolver os conceitos 

dos conteúdos: o conceito de contagem, progressão geométrica com ênfase em séries 

numéricas, além, dos números quadrados e semelhança de triângulos. 

A pipa tetraédrica de Graham Bell buscou nessa abordagem, estimular o aluno, para 

que a experiência em sala de aula seja mais prazerosa. Esperamos que o aluno ao elaborar um 

raciocínio para responder as questões abordadas, lembre-se da construção da pipa, uma vez 

que “o conhecimento é o processo pelo qual o pensamento se aproxima infinita e eternamente 

do objeto” (LENIN, 1975, p.123), assim o conhecimento científico deve ser ensinado, com o 

objetivo de novas descobertas, pois, há sempre aprendizado a ser desenvolvido a partir da 

construção proposta. 
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RESUMO: Trabalho desenvolvido pelos alunos do 2º ano do EMI da EEB Luiz Bertoli, sobre a Ponte Roberto 

Machado, que representa um importante patrimônio à história e cultura taioense. A ponte foi construída na 

década de 40 de forma artesanal em madeira nobre sendo desativada na década de 80, pois a sua estrutura 

apresentava sérios problemas. As cabeceiras cederam e houve uma tentativa de demolição, impedida pela 

população. Nos anos decorrentes até os dias atuais, ela ainda resiste imponente como marco do município. O 

objetivo central do trabalho está no conhecimento histórico da ponte e valorização da mesma enquanto 

patrimônio arquitetônico cultural de Taió. Realizou-se uma pesquisa de opinião pública a respeito do destino da 

ponte e através da análise matemática dos conceitos de geometria plana e espacial presentes, pode-se aprender 

sobre as treliças, construir uma maquete proporcional ao tamanho real e criar projetos de reconstrução de suas 

cabeceiras. 

 

Palavras-chaves: Ponte. Patrimônio histórico. Treliças. Geometria plana e espacial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Ponte Roberto Machado, é uma belíssima ponte treliçada situada no centro da 

cidade de Taió que representa um marco da colonização do município. Foi construída para 

substituir uma antiga pequena ponte de madeira conhecida como “ponte baixa”  que era 

constantemente inundada pelas cheias, muito frequentes na região. Por volta de 1930 os 

problemas de inundação da ponte baixa e o constante avanço da colonização, levaram o poder 

público a pensar em alguns projetos para solucionar o problema. Criou-se então o projeto de 

uma balsa para fazer a travessia do rio nos períodos das cheias. Outro projeto criado foi a 

elevação, em dois metros da altura da ponte, porém este projeto não saiu dos alicerces. Em 

1933, a população dos arredores solicitou a construção de uma nova ponte. Apenas em 1942 a 

nova ponte começou a ser construída. Em 1943 o então prefeito de Rio do Sul Roberto 

Machado fez o lançamento dos alicerces da ponte, tendo como engenheiro responsável Gino 

Alberto Lotto. Desde o lançamento dos alicerces até 1949 as obras prosseguiram de modo 

muito lento. Em 1949, Taió desmembrou-se de Rio do Sul e por questões políticas as obras da 

ponte pararam. Porém a sociedade taioense organizou-se para a conclusão da mesma através 

de doações como, madeira, dinheiro, dias de serviço e até alimentos. Tendo como mestre de 

obras João Bertoli as obras prosseguiram e estavam praticamente concluídas no final de 1952. 

No dia 26 de abril de 1953 a ponte finalmente foi inaugurada recebendo o nome de Ponte 

Roberto Machado. Na década de 80, com a pavimentação da BR uma nova ponte de concreto 

foi construída ao lado da ponte de madeira, diminuindo assim o fluxo de veículos e também a 

preocupação com sua manutenção. Fato este que levou a ponte a ser interditada em meados de 

1990. Alguns anos após as cabeceiras começaram a ceder e em 1994 começou a ser 

desmanchada. Novamente a sociedade taioense manifestou-se contra através da imprensa 
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local e regional e impediu a derrubada total. Deste esta data até os dias atuais nada 

efetivamente foi feito a respeito da ponte. Acadêmicos de diversas universidades e cursos  

utilizam a ponte como objeto de estudo/pesquisa e elaboração de projetos, mas todos não 

saem do papel. Em fevereiro de 2017 foi realizada uma iluminação da ponte através da 

Câmara Técnica do Turismo com o objetivo de chamar atenção das pessoas que transitam 

pelo local para a valorização deste patrimônio taioense e a necessidade de uma recuperação. 

 

Figura 1-Ponte Roberto Machado Iluminada. 

 
Fonte: Foto Bolinha (2017) 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O desenvolvimento do trabalho iniciou-se em março de 2017 com pesquisa 

bibliográfica e na internet sobre a ponte Roberto Machado, pois embora todos os alunos a 

conhecem de vista por sua imponência, muitos desconheciam sua história e importância que 

teve no desenvolvimento de Taió. Realizou-se então uma pesquisa com a população para 

saber a opinião a respeito dos destinos possíveis para a ponte. Foram entrevistados 500 

pessoas através da aplicação de um questionário. Os dados levantados foram tabulados e 

analisados através de gráficos variados.   

Foi agendada uma palestra com a Câmara Técnica do Turismo do Programa de 

Desenvolvimento Local para esclarecimentos a respeito das ações desenvolvidas como 

restauro, recuperação, revitalização e tombamento histórico. 

Através de fotografias e documentos, bem como visitação local analisou-se a estrutura 

da ponte. Pesquisou-se sobre as treliças suas aplicações na construção civil e em pontes. 

Foram elaboradas construções geométricas de canudinho e barbante envolvendo polígonos e 

poliedros, bem como a construção de alguns tipos de treliças com palitos de picolé. Foram 

realizados cálculos de força resultante nos nós. 

Foi calculado a quantidade de madeira utilizada na ponte e feito um orçamento do 

custo para sua restauração. 

Finalmente foi realizada a construção de uma maquete de madeira proporcional a 

ponte real(parte intacta) com escala de 1:50. Cada grupo de alunos realizou um projeto de 

reconstrução das cabeceiras calculando o valor aproximado para revitalização da ponte. 



 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante a pesquisa sobre o histórico da ponte pudemos perceber a falta de registros a 

respeito do tema. A maioria dos registros existentes são fotográficos. Segundo 

FioreloZanela,coloca em seu livro Das Clareiras da Barra do Tayó, o município já teve três 

pontes grandes pontes de madeira. A primeira Construída em 1922, sobre o Rio Taió, 

próximo a prefeitura, foi demolida em 1965 e em seu lugar foi construída a ponte Celso 

Ramos. 

A ponte Walter Schmit que em 1994 foi substituída por concreto e a Ponte Roberto 

Machado, única no Brasil. Foram pesquisadas outras pontes com arquitetura semelhante e não 

foi encontrada nenhuma igual em magnitude e originalidade. 

 

 Figura 2-Construção da Ponte Roberto Machado 

 
 

Durante as pesquisas observou-se também que as poucas publicações encontradas a 

respeito da ponte são notícias a respeito de intenções para a recuperação da ponte ou então a 

referência enquanto ponto turístico da cidade, porém nenhuma ação de fato. 

Na pesquisa de opinião pública observou-se que a grande maioria da população deseja 

que algo seja feito pela ponte, como mostra o gráfico ao lado. 

 

Gráfico 1 – Opinião sobre a Ponte Roberto Machado. 

 
Fonte: Autoras (2017). 



 

 
 

 

A Câmara Técnica do Turismo proporcionou uma palestra a todos os alunos trazendo 

diversos esclarecimentos acerca das ações a serem tomadas em cada caso citado na pesquisa 

feita mostrando a diferença entre tombamento histórico que trata-se da criação de uma lei 

aprovada que impede a demolição, restauração que representa a reconstrução utilizando-se a 

mesma matéria prima e técnicas empregadas originalmente e finalmente a revitalização que 

configura uma recuperação para utilização de forma alternativa como lazer, cultura e turismo. 

Como a ponte localiza-se no centro da cidade, os alunos realizaram uma visita a ponte 

para registros fotográficos pontuais e posterior análise dos elementos geométricos presentes. 

Verificou-se a presença de retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, retas reversas, 

planos perpendiculares e inclinados, além do principal elemento das treliças: os triângulo. 

 

Figura 3 – Rigidez dos Polígonos. 

 
 

Utilizando o laboratório de matemática foram construídos com canudinho e barbante, 

diversos polígonos e poliedros, a fim de verificar qual figura traz maior rigidez e percebeu-se 

que todas as formas que utilizam triângulos em sua construção são mais “firmes. 

Passou-se então a pesquisar sobre as treliças usadas em pontes. Uma treliça é estrutura 

composta de membros interligados em seus extremos formando uma estrutura rígida. As treliças 

podem ser planas ou tridimensionais. As treliças planas geralmente são associadas em paralelo como 

na construção de telhados e nas pontes, especificamente na ponte Roberto Machado. Foi pesquisado 

sobre os tipos de treliças e em grupos os alunos elaboraram moldes com palitos de picolé. 

Foi calculado a quantidade de madeira quadrada utilizada na ponte usando geometria métrica 

espacial (cálculo de volume de prismas) e através de pesquisa oral com madeireiros e na internet, 

pode-se verificar que o valor aproximado da ponte atualmente seria de R$ 720.000,00 Finalmente foi 

construída uma maquete em tamanho proporcional as partes ainda intactas, onde foi necessário o uso 

de trigonometria para determinação de medidas não conhecidas, sendo tomada como base as medidas 

constantes num projeto arquitetônico de 2010. As cabeceiras foram redesenhadas como um projeto de 

revitalização onde os alunos puderam apresentar suas sugestões para a reconstrução das cabeceiras de 

modo a fundir o passado com o moderno e atual. 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 4 – Apresentação na XI Feira Regional de Matemática. 

.  

 

O trabalho foi apresentado na II Feira do Conhecimento da EEB Luiz Bertoli e na Feira 

Regional.Depois de todo trabalho desenvolvido foi possível perceber um aumento de zelo e 

valorização pela ponte, tanto dos alunos envolvidos, quanto das pessoas que apenas estiveram 

assistindo a apresentação. 

 

CONCLUSÕES 

 

 E agora o que temos da ponte? Poucos registros. 

Por sua magnitude e arquitetura uma das mais raras ainda em sua forma original, no 

país.Várias boas intenções – projetos de estudo realizados que não saem do papel. Falta de 

recursos para sua recuperação. 

 

Figura 5 – Estado atual da Ponte Roberto Machado. 

Condição de abandono. Em entrevista com o Prefeito Municipal, o que há de efetivo 

atualmente é um projeto de emenda parlamentar no Ministério das Cidades, para recuperação 

da ponte no valor de R$ 250.000,00. 

 

 



 

 
 

 

Mas apesar deste quadro o desenvolvimento deste trabalho proporcionou aos alunos 

um novo olhar para a ponte Roberto Machado e podemos sentir isto na fala de uma aluna: 

“Antes deste trabalho eu passava todos os dias ao lado da ponte, mas não a enxergava. 

Agora não consigo passar por lá e não olhar para a ponte.” Scheila Floriano – aluna do 

2ºEMI 01. 
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RESUMO: Johann Carl Friedrich Gauss (1777–1885) fez importantes estudos de matemática, física, geometria e 

astronomia, além de dar bases para a construção de um acelerador magnético linear, o Canhão de Gauss. O 

objetivo deste trabalho foi utilizar conteúdos aprendidos na aula para reconstruí-lo, além de definir suas 

características, como a velocidade final do projétil disparado, e observar propriedades físicas dos ímanes. Para 

obter dados do projeto, foi necessário realizar uma série de experimentos práticos, como utilizar a hidrodinâmica 

para construir uma balança. Para isso, usamos cálculos físicos e matemáticos, como a segunda Lei de Newton e 

cálculos trigonométricos. Com os dados, foi possível utilizar as equações de Gauss para definir a aceleração da 

esfera causada pelo ímã. Com o experimento desenvolvido nas aulas de física, a compreensão dos conteúdos foi 

favorecida unindo a teoria com a prática, vendo de forma aplicada os conteúdos vistos em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Experimento. Magnetismo. Modelagem Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Física na E. E. B. Frei Policarpo é disposto tanto de aulas teóricas quanto 

de aulas práticas. Dentre uma dessas aulas, o professor Amauri João Da Silva Porto propôs 

que fosse feita uma Feira de Ciências interdisciplinar na escola, correlacionado a Física com 

outra disciplina de preferência do aluno. Isso nos incentivou a iniciar nossas pesquisas sobre o 

Canhão de Gauss. 

O Canhão de Gauss é um acelerador magnético linear, que tem por finalidade utilizar 

ímanes para aumentar a velocidade de um projétil metálico. O nome “Canhão de Gauss” é 

usado para designar tais aparatos em referência a Johann Carl Friedrich Gauss, quem primeiro 

formulou descrições matemáticas sobre o efeito magnético acelerador usado pelos canhões 

magnéticos. 

A ele se devem importantes estudos de matemática, física, geometria e astronomia. 

Além disso, Johann Carl Friedrich Gauss inventou o telégrafo, desenhou o 

heptadecágono e definiu o conceito de números complexos. Disponível em: 

https://www.uc.pt/fctuc/dmat/departamento/bibliomat/servicos/copy_of_matematico

s/Gauss-KF. 

 

Quando criança, teria detectado erros em cálculos, de um certo grau de dificuldade, 

realizados por seu pai. Durante a escola primária, descobriu, sem querer, a propriedade da 

simetria das progressões aritméticas. Outra de suas proezas também teria sido aprender a ler 

sozinho, apenas perguntando a adultos como pronunciavam as letras do alfabeto. 

O objetivo deste trabalho foi utilizar conteúdos aprendidos na aula de Física e de 

Matemática de forma prática construindo o Canhão de Gauss, além de definir valores de suas 

características, tal como a velocidade final em que o projétil que será disparado, ver e 

observar propriedades físicas e matemáticas dos ímanes. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para executar o projeto do Canhão de Gauss, são necessários os seguintes materiais. 

O primeiro dos materiais são os ímanes. Eles devem ser feitos de neodímio e eles que 

são os responsáveis por acelerar as esferas. Nós utilizamos 7 ímanes cúbicos com aresta de 10 

mm cada um. 

Figura 1: Ímanes 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

O segundo material são os projeteis. Eles devem ser esferas feitas de um material 

ferromagnético, para sofrer a influência do imã, elas devem ter o tamanho mais aproximado 

possível do imã. Nós utilizamos esfera retiradas de um rolamento automotivo, com diâmetro 

de 9,5 mm. 

Figura 2: Projéteis 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

O terceiro material é o trilho. Ele serve como base para o canhão. Deve ser feito de um 

material não ferromagnético, pois não pode sofrer influência do imã. Nós utilizamos uma 

peça de madeira, pinus, medindo de 47 mm x47mm x1170 mm, com uma cavidade central de 

10 mm x11 mm. 

Figura 3: Trilho 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 



 

 
 

 

Para obter dados do projeto, foi necessário realizar uma série de experimentos 

práticos, descritos a seguir. 

 

Figura 4 (à esquerda) e 5 (à direita): Balança Hidráulica e a mesma com as esferas colocadas. 

  
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Para efetuar os cálculos do atrito, precisávamos da massa exata das esferas. Decidimos 

então, criar uma balança hidráulica, que utiliza o conceito de empuxo. 

 
 

Tendo a massa das esferas partimos para descobrir o coeficiente de atrito. Como o 

coeficiente de atrito é diferente para cada par de objeto e superfície fez-se necessário 

desenvolver um experimento para calcular a desaceleração da esfera sobre a superfície 

utilizada no projeto. O experimento consiste em criar uma rampa para acelerar as esferas 

sempre a uma mesma velocidade final. Após isso, calcular a velocidade com a qual ela sai da 

rampa, e a sua desaceleração na superfície utilizada no canhão. 

 

Figura 6: Rampa 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 



 

 
 

 

Utilizando a equação de Torricelli, calculamos a aceleração e desaceleração da esfera. 

Após isso, partimos para obter o coeficiente de atrito. 

 
Para obter uma média do coeficiente de atrito, realizamos o cálculo com 3 ângulos 

diferentes: 5, 10 e 15 graus. 

 
 

Feito isso,tiramos uma média dos 3 resultados para obter o valor do coeficiente de 

atrito, e com o mesmo calculamos a força de atrito. 

 
Após serem realizados diversos cálculos, partimos para calcular a velocidade final em 

que o projétil será disparado. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A construção do Canhão de Gauss uniu a teoria com a prática. Após muitas pesquisas, 

conseguimos obter diversos valores, como a velocidade final do projétil. Este foi o dado que 

mais nos impressionou, pois jamais imaginávamos que tais ímanes tão pequenos seriam 

capazes de acelerar um projétil a uma velocidade tão grande. Sempre que demonstramos o 

funcionamento do canhão para outras pessoas, as mesmas ficavam impressionadas, tanto por 



 

 
 

 

causa da força de atração produzida pelos ímanes quanto pela velocidade final que os mesmos 

aceleram o projétil. Embora quiséssemos inserir uma quantia maior de ímanes para acelerar 

ainda mais os projéteis, e obter velocidades ainda maiores, não seria viável. Os ímanes de 

neodímio possuem uma força de atração muito alta, porém são muito frágeis ao impacto. Se 

adicionarmos mais ímanes, os mesmos poderiam se quebrar com o impacto sofrido. 

Após muitas pesquisas nós descobrimos que existe um meio de transporte, chamado de 

Maglev que utiliza o magnetismo. Este transporte consiste em um trem movido a levitação 

magnética, que funciona utilizando a lei de atração e repulsão dos pólos magnéticos. Este 

trem pode chegar a 450 km/h. Em 2004, entrou em funcionamento o primeiro Maglev a ser 

usado para transportes comerciais, em Xangai, na China. Existe um aqui no Brasil, chamado 

Maglev Cobra, mas está em fase de teste na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

Figura 6: Canhão de Gauss concluído 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

CONCLUSÕES 
 

O projeto “Por Dentro do Canhão de Gauss” nos trouxe uma grande gama de 

conhecimentos, inclusive coisas que nem imaginávamos ser possível. A matemática, junto da 

física, se fez presente durante todo o projeto, desde os cálculos, até o uso da mesma para 

melhor compreensão e aplicação defronte aos problemas que se fizeram presentes. A 

compreensão dos conteúdos foi favorecida ao se unir toda a teoria com a parte prática, 

principalmente no quesito do magnetismo, que estava sendo relativamente difícil de 

compreender, observando na prática os resultados que foram previstos por meio da 

matemática. 

Com a montagem do canhão, observamos todo o resultado de nossos cálculos de 

forma prática, o que facilitou ainda mais a compreensão do tema, e proporcionou uma grande 

experiência a todos os envolvidos. 
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Resumo: Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, as escolas devem organizar seus 

currículos de modo a adotar metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a reconstrução do 

conhecimento e mobilizem o raciocínio, a experimentação, a solução de problemas e outras variadas 

competências, proporcionando uma interdisciplinaridade, nas suas mais variadas formas. Assim, o presente 

projeto, visa a construção de uma horta vertical, com produção de hortaliças em cultivo hidropônico, 

relacionando o estudo dos fatores biológicos e a cultura das alfaces hidropônicas, conceitos matemáticos 

apresentados de formas variadas e automação feita por sensores e aparelhos eletrônicos. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Cultura hidropônica. Automação. Tecnologia. Interdisciplinaridade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De modo geral o ensino da Matemática nas escolas enfrenta defasagens quanto a 

incorporação de conceitos a realidade dos alunos, o projeto vem como um reforço a esse 

desafio. Já que a ação de montar uma horta hidropônica abre muitas possibilidades para o 

ensino da matemática. 

A cultura hidropônica é uma técnica para cultivo, onde o cultivo cresce na água, mas 

não somente na água, precisa-se da adição de nutrientes e cada cultivo tem o seu específico. A 

mistura de água e nutrientes na hidroponia recebe o nome de solução nutritiva. Portanto, os 

cultivos crescem, em um ambiente controlado. 

 
As plantas precisam obter todos os nutrientes, além da água, diretamente do solo, 

que também lhes dá sustentação. Mesmo os fertilizantes orgânicos, como o estrume, 

precisam ser decompostos no solo, só depois de se converterem em substâncias 

químicas simples são absorvidos pelas plantas que irão usá-los para fabricar raízes, 

folhas flores, frutos, etc. A cultura hidropônica fornece todos os nutrientes sob a 

forma de produtos químicos dissolvidos na água, que flui pelas raízes. As plantas 

são cultivadas em um material inerte e frouxo, como areia ou pequenos seixos 

artificiais, que confere sustentação sem prejudicar o crescimento das raízes. As 

quantidades de luz, nutrientes e macronutrientes são controladas automaticamente. 

(O mundo da ciência e da tecnologia, 2005, p. 137) 

 

Sendo assim, nosso projeto se baseia no estudo dos fatores biológicos e na cultura das 

alfaces hidropônicas, nos conceitos matemáticos apresentados de formas variadas e na 

automação feita por sensores e aparelhos eletrônicos. Em cada um deles houve parceiros 

envolvidos no desenvolvimento, auxiliando as alunas a unir o conteúdo passado em sala de 

aula com as práticas concretas do cotidiano. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto iniciou suas atividades no dia 12/05/2017, com a visita a propriedade de uma 

das quatro famílias que produzem a alface hidropônica em Massaranduba, com o intuito de 

coletar dados para auxiliar no projeto, que possui como principal objetivo a construção de 

uma horta vertical, com produção de hortaliças em cultivo hidropônico, apresentando como 

ferramenta didática e metodológica o uso da tecnologia na agricultura. 

Após termos as informações relevantes sobre o cultivo, realizamos uma pesquisa de 

preços para a compra de materiais necessários para a construção da estrutura, e para o sistema 

de circulação de nutrientes. 

 

Figura 1 - Orçamento dos sensores e aparelhos eletrônicos. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Lista de materiais utilizados na construção da estrutura e seus respectivos preços: 

 

Figura 2 - Lista de materiais. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Realizamos uma pesquisa bibliográfica envolvendo toda a sala, sobre o cultivo da 

alface hidropônica, assim conseguimos entender melhor como as alfaces conseguem obter a 

quantidade necessária de luz e a retirar da água os nutrientes indispensáveis para sua 

sobrevivência, quem são os maiores produtores mundiais de cultivos hidropônicos e sobre um 

pouco da história da hidroponia. 



 

 
 

 

Nos dias 09 e 10/06/2017 foi realizada a construção da horta vertical para a produção 

de alfaces em cultivo hidropônico. 

Para isso, buscou-se de início conhecimento sobre quais são os cuidados gerais com a 

mesma. Que serviram de base para praticamente todo o projeto: construção da estrutura, 

materiais necessários, quais funções deve-se controlar. 

Primeiro questionamento: quais sensores e componentes necessários para controlar 

cada função? Com a ajuda do Adir Prawustki o sistema de eletrônico da horta possui o 

seguinte princípio de funcionamento, com seus respectivos componentes e funções: 

O sistema de bombeamento da solução nutritiva do reservatório para o início dos 

canais de cultivo foi composto por uma Bomba De Água 12v - Submersa - Cc - 240l/h, , 

instalada de forma afogada e acionada por meio de um controlador de bomba, chamado de 

Módulo Mosfet Irf520: onde ele controla a tensão que vai variar de acordo com o nível de 

desenvolvimento da planta (alface). Se a tensão for maior a velocidade da circulação dos 

fluidos vai ser maior, do contrário a velocidade vai ser menor. Que pode variar de 0 volts, 

sistema parado sem circulação da solução aquosa, à 12 volts. 

Sensor de condutividade – assunto de resistência: ele faz a medição, caso a medida 

base não estiver de acordo é adicionado nutrientes. Medida base gira em torno de novecentos 

e trinta, que pode ser configurado no menu inicial. Sensor de temperatura interno e externo: 

fica dentro da água. O timer da central irá fazer a verificação se tanto as temperaturas internas 

e externas, para que caso a temperatura máxima seja atingida, a bomba aciona, é uma forma 

de causar menos danos a produção, já que ela é atingida quando há temperaturas elevadas. 

O Arduino Nano V3, armazena o código que controla todos os sensores e aparelhos 

eletrônicos que a horta possui. Ele basicamente funciona verificando condições, fazendo loop, 

já que quando acaba de verificar todas funções recomeça do início. 

Outro componente que a horta possui é o Sensor Nível Água Lateral Mini 

Boia.Sensor, caso o nível da água diminua e, não for reposta a água, soa um sinal sonoro do 

Spiker. O sistema conta ainda como sendo um de seus componentes um time, que inicia a 

circulação de manhã, finaliza a noite e, em intervalos de tempo programados; todos no menu 

principal. 

Dessa parte, temos como contribuições na área matemática. A construção de 

dosadores: identificar a matemática na construção dos dosadores adequar a proporção de 

nutrientes que vão na primeira vez que se planta a alface: três quilos de Calcinit, e dois quilos 

de Kristalôn. Foi usado a fórmula do cálculo utilizado para encontrar a densidade: 

 
Que foi manipulada para encontrar o valor do volume: 

 

Pois, tínhamos o valor da massa que queríamos e a densidade que foi encontrada na 

embalagem de cada produto. Cálculo para determinar o lado do cubo do dosador do Kristalôn: 



 

 
 

 

 
 Com o valor do volume, extraísse a raiz cúbica para encontrar o lado do dosador que 

tem forma de cubo: 

 
Determina-se com este cálculo, que o lado do cubo dosador do nutriente Kristalôn 

seria 1,485 cm. O mesmo processo, com os seguintes dados foi aplicado para encontrar o lado 

do dosador do Calcinit: 

 
 Com o valor do volume, extraísse a raiz cúbica para encontrar o lado do dosador que 

tem forma de cubo: 

 
Segunda contribuição, construção das peças 3D: 

PEÇAS DO DOSADOR: 

Região do cubo:   

Região do cilindro:  

Valor total:  

CAIXINHA DA PLACA:  

TAMPA DA CAIXINHA DA PLACA:

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aprendemos com esse projeto, que quando queremos construir algo que não 

conhecemos devemos buscar auxilio com quem convive com aquilo a algum tempo, mas não 

com a intenção de copiar, mas sim de sempre buscar uma melhoria e vimos que realmente o 

que escutamos sobre a tecnologia estar revolucionando a forma de fazer as coisas e sobre ela 

estar ao nosso redor, é possível ser aplicada em nossa realidade. Sobre a automação da horta, 

aprendemos sobre estruturar o projeto final: listar as funções que deve – se controlar na horta, 

olhar para ele como sendo um órgão só, verificar que muitas vezes uma coisa se relaciona 



 

 
 

 

com as outras, listar os materiais para controlar as funções. Usar a lógica para as condições 

que estão no código que controla todos os aparelhos eletrônicos. 

Estudamos sobre a viabilidade de ter uma horta dessa em casa ou não, montamos 

justificativas para que despertasse o interesse de estar disposto a fazer o investimento inicial. 

Estudamos a parte econômica, de uma maneira que uma residência familiar possa fazer o 

controle sobre sua horta, verificar se é possível o gasto com ela entrar no orçamento familiar. 

Ou mesmo despertar interesse em um jovem de ver que é possível ele auxiliar seus pais no 

negócio da família. Vimos que uma das melhores formas de consumir as alfaces produzidas é 

substituir a ação de compra-las no mercado, pelo consumo das que são produzidas em sua 

própria horta, à exemplo da união de três grupos podendo ser familiar ou não que consomem 

por exemplo em média oito pés de alface por mês cada. Aprendemos sobre conceitos de 

economia: Payback, planilha da viabilidade econômica, ponto de equilíbrio. 
 

CONCLUSÕES 
 

Concluísse com o presente trabalho que conceitos passados em sala podem aplicados 

na nossa realidade, que a construção de uma horta hidropônica abre espaço para a interação da 

turma, todos podem participar seja: no planejamento ou na execução, ou mesmo em ambos. 

A biologia foi importante para entender sobre as exigências que o cultivo da alface 

hidropônica necessita. A matemática, desde seus conceitos básicos utilizados para 

dimensionar o projeto, quando foi feito a compra de materiais; para adequar os dados 

coletados na visitação a nossa horta; até o estudo da viabilidade econômica de se ter uma 

horta ou não, desse ponto concluímos que a melhor forma é promover parcerias dispostas a 

fazer o investimento inicial, que poderão ser beneficiadas com sua própria produção; para 

chegar nessa conclusão buscamos entender conceitos como: payback, ponto de equilíbrio e 

margem de contribuição unitária. E a tecnologia foi importante devido a sua relevância social 

e além de despertar o interesse pela inovação e pela lógica, onde tudo tem que ter sua função. 
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RESUMO: O cultivo do café no Brasil teve início no século XVIII, e desde então a maioria das pessoas consomem 

diariamente esse produto. Diante desta realidade, este estudo busca identificar, entre os funcionários da Escola de 

Educação Básica Professor Mansueto Boff, se estes percebem reações adversas no organismo após o consumo do 

café. Para isso, foi necessário caracterizar a substância café; conhecer as reações deste no corpo humano, identificar 

os efeitos benéficos e nocivos. A fim de atingir os objetivos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa 

de campo. Realizou-se então uma abordagem quantitativa e construídos gráficos. Os dados obtidos demonstram a 

necessidade levar ao conhecimento das pessoas, alvos deste estudo, os efeitos que o café proporciona ao organismo, 

uma vez que o café pode se tornar um bom aliado da saúde, se consumido da forma correta ou um dos agentes 

causadores de uma série de problemas no organismo. 

 

Palavras-chave: Benefícios do Café. Consumo. Corpo Humano 

 

INTRODUÇÃO 

 

O café ocupa posição de destaque entre as bebidas mais consumidas pelos brasileiros. 

Vale ressaltar que, atualmente, o consumo de café tem sido incentivado por especialistas da 

área de saúde. Segundo Arruda (2007) , programas de incentivo ao café baseados em 

pesquisas e opiniões de especialistas da área de saúde contribuem para desmistificar antigos 

preconceitos que relacionavam o café e a cafeína com alterações prejudiciais ao organismo. 

De acordo com o site Assessil Assessoria em Saúde (2016), a cafeína, é a principal 

substância que compõe o café, é geralmente utilizada para aumentar o desempenho de atletas 

e praticantes de atividades físicas. A bebida também é considerada estimulante, já que acelera 

o sistema nervoso central, o que proporciona mais energia para o corpo, melhora a disposição 

e delonga a sensação de sono. Por outro lado, também há evidências de que o café não é a 

fórmula mágica para a cura de todas as doenças, devendo ser respeitadas as doses máximas 

recomendadas. 

Mesmo com o fato de o café estar presente no dia a dia das pessoas, grande parte não 

sabe quais são as reações, tanto benéficas quanto maléficas, que ocorrem no organismo após a 

ingestão do café. Diante desta realidade, o presente estudo foi realizado com trinta 

funcionários da Escola de Educação Básica Professor Mansueto Boff, a fim de verificar se 

estes percebem reações adversas no corpo decorrente ao uso do café. Além disso, o trabalho 

investiga quais os componentes químicos presentes no café, bem como os efeitos benéficos e 

nocivos deste de acordo com a dosagem diária consumida. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

                                                 
1
 Categoria: Ensino Médio; Modalidade: Matemática multidisciplinar; Instituição: Escola de Educação Básica 

Professor Mansueto Boff, Concórdia SC 
2
 Aluna da 3ª série do Ensino Médio, turma 31, nataliaroncaglio00@outlook.com 

3
 Aluna da 3ª série do Ensino Médio, turma 31, karinecristinah@hotmail.com 

4
 Professor Orientador, Escola de Educação Básica Professor Mansueto Boff, cleusa74@gmail.com 



 

 
 

 

Como procedimento metodológico adotado, em função dos objetivos, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica considerada relevante para o desenvolvimento do estudo. Para isso, 

foram utilizados materiais já publicados por pesquisadores que se debruçaram sobre o estudo 

do tema em questão. Além disso, adotou-se a pesquisa de campo, a qual consistiu na 

aplicação de um questionário, no mês de junho, aos funcionários da Escola de Educação de 

Educação Básica Professor Mansueto Boff com perguntas abertas, fechadas e de respostas 

múltiplas. 

Após a aplicação do questionário, para análise dos dados, optou-se por uma 

abordagem quantitativa, por meio de gráficos, com o intuito de observar os conhecimentos 

que os entrevistados têm no que diz respeito às reações, tanto maléficas quanto benéficas, 

bem como a quantidade de café consumida diariamente. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa realizada na Escola de Educação Básica Professor Mansueto Boff com os 

funcionários forneceu dados que permitiram relacionar com estudos publicados por 

pesquisadores que se debruçaram sobre o tema em questão. 

 

Figura 1: Gráfico referente à quantidade de café ingerida diariamente pelos funcionários entrevistados da 

Escola de Educação Básica Professor Mansueto Boff 

 
Fonte: As autoras (2017) 

 

Os dados permitem relatar que 10% dos funcionários não bebe café. Outros 36% bebe 

entre 150 ml a 300 ml/dia. 40% entre 400 ml/dia, e ainda, 13% bebe entre 700 ml e 1000 

ml/dia. Observa-se que a maioria dos entrevistados relata consumir café diariamente o que 

pode ser um fator positivo já que a bebida pode acrescentar intensidade à vida e prazer 

cotidiano. 

Segundo Wikoff (2017), o consumo diário seguro para adultos sem nenhuma 

sensibilidade é de no máximo 400 mg de cafeína, o que equivale a cerca de 6 mg de cafeína 

por quilo de peso corporal, e se limita a 3 xícaras de 150 ml de café por dia. Diante desta 

afirmativa, os dados mostram que 53% dos funcionários da Escola de Educação Básica 



 

 
 

 

Professor Mansueto Boff podem ter a cafeína como um dos agentes que deixam o organismo 

propenso a desencadear problemas de saúde. 
 

Figura 2: Gráfico referente à quantidade de funcionários entrevistados da Escola de Educação Básica 

Professor Mansueto Boff que observam ou não reações benéficas com o consumo do café 

 
Fonte: As autoras (2017) 

 

Os dados obtidos demonstram que 43% dos questionados observam reações benéficas 

no organismo após a ingestão da bebida, dentre elas, o alívio do cansaço físico, o melhor 

desempenho nas atividades e a melhora da concentração. Isso porque, segundo Barros (2013) 

a cafeína possui um efeito ergogênico, ou seja, aumenta a concentração de Beta-endorfina. 

Outros 43% relataram não perceber reações decorrentes da ingestão do café. E, 14% não 

bebem café. 
 

Figura 3: Gráfico referente à quantidade de funcionários entrevistados da Escola de Educação Básica 

Professor Mansueto Boff que observam ou não problemas relacionados ao consumo do café 

 
Fonte: As autoras (2017) 

 

Observa-se que 56% dos entrevistados relatam problemas em relação à ingestão do 

café. No entanto, não é possível afirmar que essas pessoas desencadearam tais problemas 

exclusivamente pela ingestão do mesmo. 



 

 
 

 

Segundo a ABIC (2006) a cafeína altera o humor e o padrão do sono, além de estar 

presente entre os agentes causadores de alguns problemas como a dor de cabeça diária por ter 

ação estimulante do sistema nervoso e, por esse motivo, predispor o cérebro a dor; problemas 

gastrointestinais provindos de sintomas de refluxo gastresofágico, popularmente conhecido 

como azia, devido ao relaxamento do esôfago; a ansiedade, irritabilidade e a agitação são 

ocasionadas através do aumento da pressão sanguínea. 

No entanto, a cafeína, por sua vez, age no organismo bloqueando os receptores da 

adenosina inibindo seus efeitos. Como resultado, a cafeína acaba tendo um efeito estimulante, 

melhorando as habilidades cognitivas e psicomotoras. 
 

Figura 4 Funcionários entrevistados da Escola de Educação Básica Professor Mansueto Boff que 

conhecem ou não os efeitos do café no organismo 

 
Fonte: As autoras (2017) 

 

Conforme dados obtidos, os entrevistados que bebem café diariamente discorrem que 

não sabem quais são as substâncias que o constituem, outros afirmam não conhecer os efeitos 

provocados após a ingestão. Assim, segundo Lima (2003) o grão de café (verde) possui uma 

grande variedade de minerais. Contudo, apenas a cafeína é termoestável, isto é, não é 

destruída quando o café é torrado. Assim, as demais substâncias, são preservadas, formadas 

ou mesmo destruídas durante o processo de torra. 

Segundo a ABIC (2006) observou-se multidisciplinaridade no desenvolvimento da 

pesquisa científica sobre as Reações do café no corpo humano, nas proporções quantitativas, 

como relação entre peso corporal e mg de cafeína, quantidade de café e cafeína, quantidade de 

pessoas que consomem, e a necessidade de desenvolver cálculos a fim de chegar à quantidade 

ideal diária de acordo com a realidade de cada pessoa. 

Tendo em vista os objetivos inicialmente citados, a relevância deste estudo está no fato 

de que é necessário levar ao conhecimento das pessoas os efeitos que esta bebida proporciona 

ao organismo, para que estas ajustem a dose consumida com a dose ideal e desfrutem apenas 

das reações benéficas que o café pode oferecer. 
 

CONCLUSÕES 
 



 

 
 

 

Observou-se, no decorrer do estudo, que o café, uma das bebidas mais consumidas, no 

Brasil e no mundo, frequentemente é vítima de discussões sobre seus benefícios e malefícios. 

Logo, de acordo com Schwambach (2015) o consumo moderado de café (duas a quatro 

xícaras ao dia) pode prevenir doenças como depressão, cirrose hepática, doença de Alzheimer, 

asma, diabetes tipo 2, cálculos biliares, câncer de intestino, alguns tipos de dores de cabeça, 

doença de Parkinson. O autor discorre ainda que o café pode melhorar a atenção e o 

desempenho mental, já que contém em sua composição vitaminas, sais minerais, 

antioxidantes que combatem os radicais livres e cafeína, a principal amina ativa do café, que é 

absorvida rapidamente e chega ao cérebro em cerca de 20 minutos após a ingestão. 

Por outro lado, Schwambach (2015) alerta que o consumo excessivo do café pode 

causar alguns malefícios. Dentre eles, cabe citar efeito diurético e perda de minerais e 

vitaminas, causando enfraquecimento do organismo. O médico esclarece ainda que o café 

pode provocar aumento da secreção de ácido clorídrico (azia constante) no estômago levando 

ao aparecimento de gastrite e úlcera. 

Desta forma, pode-se dizer que o desenvolvimento do presente estudo possibilitou 

uma análise de como o café pode se tornar um bom aliado da saúde, se consumido da forma 

correta ou, um dos agentes causadores de uma série de problemas no organismo, 

principalmente no sistema digestório e nervoso. Assim, cada pessoa deve buscar qual dose 

diária de café que a satisfaz, sem exceder a quantidade indicada para uma vida saudável. 

Salienta-se ainda que novas pesquisas podem ser realizadas a fim identificar as 

substâncias presentes no café e suas relações com o corpo humano, tipos de café, entre outros. 
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RESUMO: Com os constantes avanços no campo da astronomia, o homem tem ido cada vez mais longe ao 

universo, expandindo seus conhecimentos além do nosso planeta. A astronomia é considerada a mais antiga das 

ciências e desde a antiguidade o céu é observado, estudado, acreditando que a resposta de tudo está contida nele. 

O nosso sistema solar é composto por oito planetas, planetas anões e outros corpos celestes, como satélites 

naturais, meteoros, asteroides, que orbitam ao redor do sol, a única estrela do sistema. Ao longo do tempo, foi se 

descobrindo mais sobre esse fascinante assunto e vendo o quanto ele está presente no nosso dia a dia e 

interferindo sobre nós. Este trabalho tem como objetivo abordar a variada matemática que contém no sistema 

solar, como a distância, velocidades, Leis de Kepler, entre outros conhecimentos. Abordaremos também, 

cálculos utilizados para descobrir o peso e idade que teríamos em outros planetas. 

 

Palavras-chave: Sistema Solar. Matemática. Planetas. Elipse. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade, o ser humano sempre buscou entender os fenômenos naturais que 

o cerca, sejam as mudanças climáticas ou até os acontecimentos astronômicos. Para buscar 

essas respostas ele desenvolveu mitos e teorias. Nicolau Copérnico (1473 – 1543) foi um dos 

primeiros a teorizar que a Terra não era o centro do universo, opondo-se à teoria do 

geocentrismo, formulada pelo matemático e astrônomo Claudius Ptolomeu (90 – 168). Outro 

exemplo é de Galileu Galilei (1564 – 1642), considerado o pai da astronomia, e a ele é 

atribuído à descoberta das crateras da Lua, anéis de Saturno, quatro satélites de Júpiter e 

algumas estrelas da Via Láctea. 

Essas, dentre outras teorias, despertaram em nós curiosidades sobre o Sistema Solar, a 

fim de explicar dados matemáticos e geográficos sobre os planetas, mostrar suas leis (Leis de 

Kepler), características, elipse, bem como poder calcular idade e o peso em outros planetas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  

 Em uma tabela, apresentamos dados sobre as características dos planetas. 

 

Tabela 01 – Dados sobre os planetas do sistema solar, ajudando na compreensão dos mesmos. 

Planetas Diâmetro 

equatorial 

Circunferência 

equatorial 

Volume Massa Densidade Área da 

superfície 

Mercúrio 4,88x103 15.329,1 Km 6,08272x1010 Km3 3,3022x1023 Kg 5,427 g\cm3 7,48x107 

Km2 

Vênus 1,2104x104 38.025 Km 9,284x1011 Km3 4,8685x1024 Kg 5,24 g\cm3 4,602x108 

Km2 

Terra 1,2756x104 40.075 Km 1,0832x1012 Km3 5,9737x1024 Kg 5,515 g\cm3 5,10065x108 
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Km2 

Marte 6,794x103 21.344 Km 1,6314x1011 Km3 6,4185x1023 Kg 3,94 g\cm3 1,441x108 

Km2 

Júpiter 1,43x105 449.197 Km 1,4255x1015 Km3 1,8987x1027 Kg 1,33 g\cm3 6,2179x1010 

Km2 

Saturno 1,2x105 378.678 Km 8,2713x1014 Km3 5,6851x1026 Kg 0,70 g\cm3 4,3466x1010 

Km2 

Urano 5,1x104 160.592 Km 6,833x1013 Km3 8,6849x1025 Kg 1,30 g\cm3 8,1156x109 

Km2 

Netuno 4,95x104 155.597 Km 6,2526x1013 Km3 1,0244x1026 Kg 1,76 g\cm3 7,6408x109 

Km2 

Fonte: www.astronomoamador.net (2015) 

 

A elipse representa o lugar geométrico de um plano onde a soma da distância de sua 

extremidade a dois pontos fixos, F1 e F2, resulta em uma constante 2a, onde 2a > 2c. 

A elipse tem excentricidade 0<e<1. A elipse dos planetas é aproximada de zero, tendo 

uma elipse mais arredondada. 

 

Figura 01 – Exemplo de uma elipse com seus respectivos pontos, onde a orbita dos planetas são elípticas. 

 
Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/elipse.htm 

 

 Na elipse, temos F1 e F2 que são os focos fixos com distância focal (2c). O segmento 

A1A2 é o maior eixo da elipse e sua medida é a soma da definição 2a. O segmento B1B2 é o 

menor eixo da elipse e sua medida corresponde a 2b. O centro O é o ponto médio entre os 

eixos da elipse. A excentricidade da elipse é calculada pela razão entre c e a. Onde e= c/a. Na 

elipse, a relação de Pitágoras é válida entre as medidas de a, b e c.  

 As órbitas dos planetas são regidas pelas leis de Kepler. Segundo a primeira lei, os 

planetas executam um movimento ao longo de uma órbita elíptica em torno do Sol. A órbita 

elíptica tem dois focos, um ocupado pelo sol e o outro é um foco vazio. 

 A distância do periélio é a distância mínima do planeta ao Sol. A do afélio é a 

distância máxima entre o planeta e o Sol. Este tipo de movimento acontece com os corpos 

orbitando em torno do centro de massa. Como a massa do Sol é muito maior que a massa da 

Terra, o centro de massa deste sistema fica localizado dentro do próprio Sol. 

 A segunda Lei diz respeito às áreas. Essa lei mostra que, para um referencial fixo no 

Sol, a linha que liga o centro do planeta ao centro da estrela varre áreas iguais em intervalos 

de tempo iguais, ou seja, o intervalo de tempo Δt1, que varre a A1, por exemplo, é o mesmo 

intervalo de tempo que Δt2, leva para varrer a A2, sendo A1 e A2 iguais. 

http://www.astronomoamador.net/
http://www.astronomoamador.net/
http://www.astronomoamador.net/
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/elipse.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/elipse.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/elipse.htm


 

 
 

 

Outra implicação dessa lei está na velocidade de translação dos planetas. A velocidade 

percorrida na região do afélio é menor que aquela percorrida na região do periélio, mas o 

tempo gasto nos dois deslocamentos é o mesmo. Do afélio para o periélio, o movimento é 

acelerado e do periélio para o afélio o movimento é lento. 

Conhecidas também como a Lei dos Períodos, a terceira lei mostra a relação 

diretamente proporcional entre o período de revolução de um planeta ao redor do Sol e o raio 

médio da órbita do planeta. Sendo assim, chamando de T o período de revolução e de R o raio 

médio da órbita, temos: 

 
 Essa relação mostra que, quanto mais distante um planeta estiver do Sol, maior será 

seu tempo de revolução ao redor da estrela. Para todos os planetas de nosso Sistema Solar, a 

relação acima possui praticamente o mesmo valor. 

O valor da constante depende da massa do corpo central da órbita, portanto, para os 

planetas ao redor do Sol, os valores tendem a 1, mas para satélites ao redor da Terra, por 

exemplo, essa relação será diferente de 1, uma vez que a massa da Terra é infinitamente 

menor que a massa do Sol. 

 Os planetas estão em constante movimento de forma que giram em torno de sua 

própria órbita ou em torno do sol. O movimento de rotação designa o movimento que os 

planetas realizam em torno do seu próprio eixo, enquanto o movimento de translação define o 

movimento que os planetas realizam em torno do sol. 

Tabela 02 – Distância média dos planetas ao Sol e suas variações, do periélio ao afélio. 

Planeta Distância média do Sol Variação da distância (milhões de km) 

Mercúrio 5,99x10
7 

4,6x10
7
 e 6,98x10

7 

Vênus 1,082x10
8 

1,075x10
8
 1,089x10

8 

Terra 1,496x10
8 

1,471x10
8
 e 1,521x10

8 

Marte 2,279x10
8 

2,066x10
8
 e 2,492x10

8 

Júpiter 7,783x10
8 

7,407x10
8
 e 8,16x10

8 

Saturno 1,43x10
9 

1,35x10
9
 e 1,5x10

9 

Urano 2,87x10
9 

2,735x10
9
 e 3,005x10

9 

Netuno 4,5x10
9 

4,46x10
9
 e 4,54x10

9 

Fonte: http://www.siteastronomia.com/distancia-e-tamanho-dos-planetas-do-sistema-solar 

 

 Para calcular a distância dos planetas em relação a terra e o tempo de viagem de sua 

luz até aqui, teremos que descobrir a distância média entre o planeta e a terra e dividimos por 

300.000 (velocidade da luz), o resultado é o tempo que a luz demora pra chegar aqui. 
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Tabela 03 – Resultado da distância média entre o planeta e a Terra e o tempo em que demora pra chegar 

a sua luz até aqui 

Planetas Distância média 

entre planeta/Terra 

Tempo de viagem de 

sua luz a Terra em 

segundos 

Tempo convertido 

Mercúrio 9,17x10
7 

305,6 segundos 5 min e 5 seg 

Vênus 4,14x10
7 

138 segundos 2 min e 30 seg 

Marte 7,83x10
7 

261 segundos 4 min e 35 seg 

Júpiter 6,28x10
8 

2.092 segundos 34 min e 35 seg 

Saturno 1,2804x10
9 

4.268 segundos 1 hr 11 min e 13 seg 

Urano 2,2704x10
9 

9.068 segundos 2 hr 31 min e 13 seg 

Netuno 4,3504x10
9 

14.501 segundos 4 hr 2 min e 8 seg 

Fonte:http://astronomia.forumeiros.com/t1260-calculos-das-distancias-dos-planetas-em-relacao-a-terra-e-o-

tempo-de-viagem-de-sua-luz-ate-aqui 

 

Finalizamos com o cálculo do peso e da idade, na qual sabemos que o peso varia de 

acordo com cada planeta, por ser uma força de atração entre dois corpos. Pode ser calculado 

em "quilogramas-força " (kgf) e em " newton " (N). 1 N na Terra equivale nos outros planetas 

a: Mercúrio - 0,37 N, Vênus - 0,88 N, Marte - 0,38 N, Júpiter - 2,64 N, Saturno - 1,15 N, 

Urano - 1,17 N e Netuno - 1,18 N. 

Pra saber o peso em cada planeta é só multiplicar o seu peso pela constante acima. Já 

para calcular a idade, é preciso levar em consideração o tempo do movimento de translação. 

Enquanto a Terra leva 365 dias para fazer um circuito, o planeta mais próximo, Mercúrio, 

leva aproximadamente 88 dias. A tabela abaixo mostra a taxa desses períodos nos demais 

planetas. 

Tabela 04 – Tempo do movimento de translação e rotação dos planetas. 

Planeta Rotação (dias) Translação 

Mercúrio 58,6 87,97 dias 

Vênus 243 224,7 dias 

Terra 1 365,26 dias 

Marte 1,03 1,88 anos 

Júpiter 0,41 11,86 anos 

Saturno 0,45 29,46 anos 

Urano 0,72 84,01 anos 

Netuno 0,67 164,79 anos 

Fonte: https://astronomiaemmaos.wordpress.com/2017/03/10/qual-seria-sua-idade-em-outros-mundos/ 

  

Para os planetas rochosos, a constante é multiplicada. Por exemplo, enquanto a Terra 

completa um ano de translação, o planeta Mercúrio já deu 4,2 voltas em torno do Sol. Para os 

planetas gasosos, sua constante é dívida. Por exemplo, Júpiter demora 11,86 anos para dar 

uma volta em torno do Sol. Para calcularmos a idade, utilizamos as constantes abaixo: 

http://astronomia.forumeiros.com/t1260-calculos-das-distancias-dos-planetas-em-relacao-a-terra-e-o-tempo-de-viagem-de-sua-luz-ate-aqui
http://astronomia.forumeiros.com/t1260-calculos-das-distancias-dos-planetas-em-relacao-a-terra-e-o-tempo-de-viagem-de-sua-luz-ate-aqui
http://astronomia.forumeiros.com/t1260-calculos-das-distancias-dos-planetas-em-relacao-a-terra-e-o-tempo-de-viagem-de-sua-luz-ate-aqui
http://astronomia.forumeiros.com/t1260-calculos-das-distancias-dos-planetas-em-relacao-a-terra-e-o-tempo-de-viagem-de-sua-luz-ate-aqui
https://astronomiaemmaos.wordpress.com/2017/03/10/qual-seria-sua-idade-em-outros-mundos/
https://astronomiaemmaos.wordpress.com/2017/03/10/qual-seria-sua-idade-em-outros-mundos/
https://astronomiaemmaos.wordpress.com/2017/03/10/qual-seria-sua-idade-em-outros-mundos/


 

 
 

 

Mercúrio: multiplique a sua idade por 4,2; Vênus: por 1,6; Marte: por 0,53; Júpiter: 

divida sua idade por 11,86, Saturno: divida por 29,46; Urano: divida por 84,01 e Netuno: por 

164,79. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com as contas matemáticas para calcular a idade e peso nos demais planetas, junto 

com as suas constantes, temos como exemplo os seguintes cálculos: 
 

Figura 02 – Exemplo do cálculo do peso                              Figura 03 – Exemplo do cálculo de idade 

  
 

CONCLUSÕES 
 

Por fim, o sistema solar tem sua principal estrela o sol, onde ele esta em um dos focos 

das órbitas elípticas dos planetas. Graças às leis de Kepler, ficou fácil de entender como 

funcionam as órbitas dos planetas, junto com um breve entendimento sobre elipse. Podemos 

ver também a distância entre os planetas e seus dados. Finalizamos com o cálculo para 

descobrir o peso e idade nos outros planetas. Este trabalho teve como objetivo ampliar a nossa 

visão sobre o universo e seus elementos, além de aprimorar os conhecimentos sobre. 
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RESUMO: O presente trabalho descreve os conceitos e aplicações de grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais e as aplicações de conhecimentos científicos e matemáticos e demonstrações de experiências, a 

qual envolve operações com densidade e suas transformações, estas visíveis na natureza. O objetivo é apropriar o 

conhecimento científico e tecnológico no uso de metodologias para desenvolver pesquisas, nas diversas 

disciplinas das ciências exatas.  Foi feito um apanhado teórico do assunto, e utilizado alguns exercícios aplicados 

em sala de aula de conversões de unidade e relações entre grandezas que foram desenvolvidos com os 

acadêmicos de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio, 

referentes aos conteúdos abordados nas matérias de física I e física II e fundamentos matemáticos I. Buscando 

além das pesquisas, experiências e demonstrações dessas aplicações à realização de uma prática de ensino que 

permite a identificação de substâncias com o uso dessas grandezas matemáticas, relacionando elas mutuamente. 

  

Palavras-chave: Unidades de medida, Relação entre grandezas, Demonstrações. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo mostraremos a relação da matemática com a física, destacando o estudo 

da densidade, que foi feito um apanhado teórico do assunto, e utilizado alguns exercícios 

aplicados em sala de aula de conversões de unidade e relações entre grandezas que foram 

desenvolvidos com os acadêmicos de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal 

Catarinense – Campus Avançado Sombrio, referentes aos conteúdos abordados nas matérias 

de física I e física II e fundamentos matemáticos I. Buscando além das pesquisas de 

experiências e demonstrações dessas aplicações destes estudos na natureza e de como podem 

ser resolvidos por meio de cálculos matemáticos, e aplicados nas situações do cotidiano.   

Em nossa instituição é perceptível um alto índice de evasão da disciplina de física 

pelos acadêmicos, durante a sua ocorrência semestral e é fato que os discentes na sua maioria 

são adeptos a disciplina de física, mas com o passar do tempo e o não entendimento e 

compreensão dos objetivos passam a ter aversão as aulas de física e posterior desistência da 

disciplina na qual está matriculado, e isso é algo bem recorrente no sistema de ensino. Assim 

por meio deste trabalho queremos mostrar aos alunos do IFC e em geral a sociedade que a 

física e a matemática tem uma relação de grande intimidade e pode ser trabalhada em sala de 

aula, possibilitando a melhoria do entendimento da essência de cada disciplina, visto que a 

relação entre ambas é algo bem antiga e que muitos dos avanços em matemática surgiram 

motivados do estudo de física. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Conforme o engenheiro químico e professor Lana (2006) no relata que é simplesmente 

absurdo considerar correto a resolução de um problema de física na qual o aluno não tem a 

menor ideia do que, afinal de contas, ele teria resolvido. E afirma também que esta abordagem 

incorreta do estudo da física é profundamente danosa, por levar o estudante a crer que 

conhecer esta ciência é resolver equações e não entender os mecanismos dos fenômenos 

naturais. 

A partir do conhecimento teórico tendências para o ensino de matemática adquirida no 

decorrer das aulas da disciplina de fundamentos teóricos e metodológicos da formação e da 

atuação docente, do curso de Licenciatura em Matemática do IFC - Campus Avançado 

Sombrio pode-se iniciar a pesquisa e aplicação deste estudo utilizando ferramentas simples, 

encontradas no âmbito escolar ou cotidiano dos alunos, com o objetivo de aperfeiçoar o 

conhecimento científico e tecnológico no uso de metodologias para desenvolver pesquisas 

além de apresentar alguns conceitos gerais do estudo de grandezas e suas aplicações, nas 

diversas disciplinas das ciências exatas.   

Neste processo foi considerado o público alvo dos acadêmicos de Licenciatura em 

matemática, a fim de utilizar uma abordagem simples, porém atrativa para os alunos em geral, 

visto que alguns assuntos estudados no ensino superior também são abordados no ensino 

básico e médio além de suas aplicações, sabendo a importância de métodos didáticos que 

podem ser usados pelos futuros professores, Além disso, elaborou-se a atividade 

contextualizando-a com um tema de densidade e os diversos estudos matemáticos que podem 

ser abordados através deste assunto. 

Considerando a dificuldade dos acadêmicos na disciplina de física, no primeiro 

momento foi feito um apanhado teórico da relação de física com matemática, a partir do 

pensamento de Galileu Galilei, a matemática é a linguagem da física. A física e a matemática 

tem uma relação muito próxima, de modo que se pode afirmar que a física não vive sem a 

matemática visto que depende de estudos matemáticos para provar suas teorias do universo 

em geral. Além de teorizar o estudo da densidade, e ver sua aplicação na natureza, através de 

pesquisas e experiências em laboratório, com aparelhos que possibilitem medir o volume e a 

massa, que são as principais grandezas relacionadas à densidade conforme apresentado na 

Figura1. 

 
Fonte: Produzida pelos autores. 

 



 

 
 

 

Demonstrado situações de uso e aplicação dos sistemas de medidas explicando alguns 

exercícios aplicados em sala, faremos conversões de unidade usadas no sistema internacional 

de unidades e relacionaremos as grandezas entre si, aprofundando as notações cientifica e a 

potência de dez, contextualização de forças que atuam sobre os materiais, estudando medidas 

através de métodos matemáticos, desenvolvendo duas demonstrações de densidade e a 

matemática através de amostras e práticas onde os corpos não ocupam o mesmo lugar no 

espaço, e as diferentes densidades de cada material geram essas posições dos líquidos na 

proveta, os líquidos mais densos ficam nas posições no fundo da proveta, e os menos densos 

mais acima, formando uma torre colorida de líquidos, utilizando diferentes espécies de 

líquidos, detergente, amaciante, álcool e óleo vegetal, sendo esses com densidades variadas. 

Em seguida foi explicado o porquê dos corpos flutuarem no mar, e a diferença da 

densidade do mar morto, lago de água salgada do Oriente Médio, que tem uma densidade 

aproximadamente nove vezes maior que um mar normal, comprovando a alta densidade com 

aplicações da fórmula da densidade que se da a partir da quantidade de massa de um corpo 

pelo volume ocupado por esse material. 

Em outra explicação temos a demonstração do cálculo da massa de uma bolinha de 

isopor, sem utilização de balança, apenas com cálculos de geometria espacial, regras de três, 

conversões de medidas e a aplicação do estudo de densidade, esta ilustrada na Figura 3. 

Utilizando dos princípios de Arquimedes, para medir o volume de um sólido, que teria notado 

na questão da densidade. Que o sólido ao ficar completamente submergido, reparou que o 

nível da água subiu e concluiu que o volume de água do tanque deslocado equivale ao volume 

do seu corpo. Assim, ao dividir a massa do corpo pelo volume da água deslocada, encontraria 

a densidade do corpo. 

 
Fonte: Produzida pelos autores. 

 

Ao final das pesquisas e aplicações destes, foi feito uma discussão entre todos os 

acadêmicos, para constatar a veracidade do estudo, pode se observar que física e matemática 



 

 
 

 

são ciências que estão ligadas, necessitando uma da outra para descobrir e explicar os muitos 

fenômenos que ocorrem na natureza e no cotidiano social. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da pesquisa e cálculos da densidade dos materiais utilizados e apresentados na 

Figura 1, pode se explorar os conceitos estatísticos, de sequências numéricas e equações que 

nada mais é que a proporcionalidade entre as variáveis da fórmula de densidade, como 

exemplificado na Figura 3 e na Tabela 1. 

Tabela 1- valores referentes a variáveis de densidade das substâncias estudadas. 

Substâncias Densidade (g/cm³) Massa (g) Volume (cm³) 

Detergente 1,029 12,34 12 

Amaciante 0,999 11,98 12 

Álcool 0,96 11,52 12 

Óleo 0,891 10,69 12 

Fonte: Produzida pelos autores (2017). 

 

A massa da bolinha de isopor foi encontrada de dois modos, um sendo a partir do 

pensamento de Arquimedes, aplicada o valor do seu volume de água deslocado no copo da 

figura 3, e aplicado diretamente no cálculo de densidade, com o valor exato da densidade do 

material isopor sendo este 1,04g/cm³, resolvendo se obteve a massa da bolinha. Outro meio 

foi medir a circunferência da bolinha, e utilizar de conhecimento de geometria para 

descoberta do tamanho do raio, após aplicar tal valor diretamente na fórmula do volume da 

esfera, assim com volume e sua densidade, aplica-se esses valores na fórmula da densidade, 

obtendo o valor da massa da bolinha. 

Percebe-se que os dois valores de massa encontrada são diferentes, pois o valor exato 

do volume dela normal foi obtido com conhecimento de geometria, e o volume a partir do 

pensamento de Arquimedes, esta certo, porém, temos forças agindo sobre a bolinha, à pressão 

imposta sobre ela para afundar, assim como a própria gravidade, porém esta diferença não é 

muito grande, e não tira a veracidade do estudo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se com o estudo que o estudo da física e a matemática são ciências que estão 

ligadas, isso não é algo recente, mas que vem desde suas origens, necessitando uma da outra, 

para certas descoberta e evoluções de conhecimentos, e explicações de fenômenos da natureza 

e espaço em que se vive. 

Possibilitou também uma visão de diversos métodos didáticos que podem ser 

utilizados em sala de aula, que são de fácil acesso, para explicação dessas ciências, que são 

estudadas tanto no ensino médio quanto no ensino superior, pois fica evidente sua 

interdisciplinaridade. Estes métodos didáticos que relacionem os alunos diretamente com os 

estudos podem ser aplicados na educação básica em geral. 



 

 
 

 

Além disso, o ensino da matemática vem sendo aprimorado de acordo com as novas 

tendências de ensino. O papel do professor está além de apenas aplicar conteúdos, mas em 

mediar conhecimentos nas diversas áreas de influência da Matemática, facilitando o 

entendimento dessas ciências.  Com essas demonstrações relatadas no trabalho podemos 

perceber a importância de adquirir o conhecimento científico matemático e relacionar a sua 

presença nos fatos diários, mostrando que a matemática é de suma importância para a 

formação de um sujeito crítico e protagonista de uma sociedade. 
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RESUMO: A Ponte de Laguna, além de ter se tornado um novo cartão-postal para o sul do País, tem por 

finalidade diminuir o intenso congestionamento de veículos pela região. Este trabalho tem por finalidade realizar 

um breve estudo matemático na construção dos pilares de sustentação da Ponte Anita Garibaldi de Laguna, SC. 

Ao estudar a matemática na fundação, estudou-se tanto a área lateral quanto volumes de cilindros, que é o 

formato que representa as estacas escavadas que sustentam a Ponte Anita Garibaldi. Este trabalho tem por 

objetivo utilizar estes conhecimentos matemáticos encontrados na Fundação da Ponte futuramente em problemas 

matemáticos com a finalidade de aplicação em sala de aula, pelo aprofundamento encontrado de conteúdo 

matemático, o mais provável é que se utilize em aulas do Ensino Fundamental Anos Finais. 

 

Palavras-chave: Ponte Anita Garibaldi. Laguna. Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pelo site Ponte de Laguna: o novo cartão-postal do sul e o site ULMA, a também 

conhecida como A Ponte Anita Garibaldi, que liga os bairros Bananal e Cabeçuda, sobre a 

Lagoa do Imaruí em Laguna – SC, faz parte da obra de duplicação da BR-101, sendo uma 

obra de relevância por melhorar a mesma que liga os países do Mercosul e para resolver o 

intenso congestionamento que ocorria na Ponte Henrique Laje, que foi inaugurada em 

setembro de 1934. Ela é a segunda maior ponte estaiada em funcionamento no país, ficando 

atrás apenas da ponte que passa pelo Rio Negro, no Amazonas. A Ponte Anita Garibaldi 

possui 2815 metros de extensão, dos quais quatrocentos metros centrais para a parte estaiada 

que possui sessenta cabos de aço, sendo quinze em cada lado de cada um dos dois mastros 

centrais. O restante da ponte foi construída com pares de pilares de concreto, com um total de 

cinquenta e dois pares. A ponte possui 25,3 metros de largura, com quatro faixas de tráfego e 

acostamento. 

De acordo com o site O Empreiteiro, o início das obras da Ponte começaram em 

2012, mas os processos de licitação da mesma iniciou em 2010. De acordo com o site de 

notícias G1, a Ponte foi inaugurada em 15 de julho de 2015, contando com a ex-Presidente 

Dilma Rousseff na cerimônia de abertura. 

A parte central da ponte foi construída do tipo estaiada, como mostrada na Figura 1, 

que de acordo com o site ECIVIL, é aquela composta por um mastro central e cabos laterais 

que ligam o mastro aos tabuleiros laterais. A Ponte de Laguna além de estaiada, também é do 
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tipo harpa, em que os cabos partem paralelos do mastro central e a distância do mastro é igual 

à altura do mastro no qual o cabo está conectado. 

 

Figura 1: Parde Estaiada da Ponte de Laguna.

 
Fonte: Site de notícias G1. 

 

A construção da Ponte Anita Garibaldi agregou o uso de tecnologias inovadoras. O 

empreendimento chegou a ter 1.900 funcionários envolvidos, trabalhando dia e noite para que 

a obra fosse concluída em tempo recorde. 

Ainda de acordo com o site Ponte de Laguna, a construção foi planejada com um 

rigoroso controle para minimizar o impacto sobre a fauna, flora, o patrimônio arqueológico e 

os recursos hídricos da região. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, 

executou 14 Programas Socioambientais, entre eles o de Educação Ambiental e o de 

Comunicação Social. As equipes realizaram oficinas para alunos de escolas do entorno, 

proporcionando conhecer e entender melhor o ecossistema da região e as medidas de 

preservação e mitigação ambientais.  

A ideia deste artigo está no fato de poder analisar matematicamente o processo de 

construção da fundação da Ponte Anita Garibaldi, que material é utilizado, a quantidade 

desses materiais, ou seja, utilizar a modelagem para averiguar o uso da matemática na 

fundação da Ponte de Laguna, mais especificamente nas estacas escavadas. Para que estes 

dados possam ser utilizados em outro momento em sala de aula para estudar conteúdos como 

Geometria Plana e Espacial. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Como apresenta o site Ponte de Laguna, para o início da construção da ponte foram 

construídos canteiros de obras laterais, os quais recebiam materiais por balsas. No canteiro de 

obras foram construídas algumas das partes para serem montadas já na lagoa. 

A primeira etapa para a construção da ponte é a montagem dos pilares de 

sustentação, que medem 2,5 metros de diâmetro, sendo que o mais profundo chega a 75,8 

metros, que foram levados com o auxílio de guindastes e balsas que sustentam 250 toneladas. 

Para a construção dos pilares são instaladas camisas metálicas que são colocadas até chegar 

ao fundo da lagoa. Após a água é retirada de dentro da camisa metálica com uma bomba, em 



 

 
 

 

seguida, o material rochoso do fundo da mesma é perfurado com a ajuda de uma furadeira até 

ser encontrado um ponto do solo resistente o bastante para servir de base. Na sequência, são 

armadas vigas de ferro por todo o interior do pilar que logo em seguida é preenchido com 

concreto, sendo utilizado mais de 360 m³ por pilar. Quando o concreto estiver completamente 

seco, a camisa metálica é retirada do pilar, posteriormente é construída uma armação de dois 

prismas no topo do tubulão, um deles de base trapezoidal e outro de base retangular que 

sustentarão as aduelas que serão instaladas posteriormente. 

Os tubulões menores em extensão são os que se localizam na costa da lagoa, 

possuindo quatro metros de comprimento e 2,5 metros de diâmetro. Os mais profundo da 

Ponte de Lagoa chega a uma altura de 75,8. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para calcular a quantidade de concreto utilizado neste tubulão, necessita-se saber seu 

comprimento e raio. O raio é a metade do diâmetro, logo, se o diâmetro é de 2,5 metros, então 

o raio é de 1,25 metros. A área da base desse tubulão é de: 

A = π . r ² 

A = π . (1,25)² 

A = π . 1,5625 m² 

Sabendo a área da base, basta multiplicar pelo valor da altura para obter o volume. 

Neste primeiro caso é de quatro metros. 

V = 1,5625 π m². 4 m 

V = 6,25 π m³ 

Considerando π igual a 3,141592, serão utilizados 19,63495 m³ de concreto em um 

tubulão de 4 metros de altura. De acordo com uma pesquisa local, o preço do metro cúbico de 

concreto é de R$ 275, 00, seria gasto R$ 5399,62 em um pilar de 4 metros. 

Para calcularmos o volume de concreto utilizado para construção do pilar mais 

profundo, que possui 75,8 metros de altura, e considerando seu raio de 1,25 metros, temos: 

A = π . 1,5625 m² 

Chega-se então a mesma área da base do pilar calculado anteriormente, então 

calcula-se o volume, com a altura de 75,8 metros. 

V = π . 1,5625 m² . 75,8 m 

V = π . 118,4375 m³ 

Serão necessários 372,082303 m³ de concreto para formar o tubulão mais profundo 

da Ponte de Laguna. Neste tubulão seria gasto R$ 102322,63. Uma outra forma de calcular a 

quantidade de concreto utilizado em um tubulão seria calcular para quarenta metros de 

profundidade. Para isso, inicialmente é necessário calcular a área da base, considerando o 

mesmo raio dos outros tubulões: 

A = π . 1,5625 m² 

Utilizando a altura de quarenta metros, temos: 

V = π . 1,5625 m² . 40 m 

V = π . 62,5 m³ 



 

 
 

 

O volume de concreto utilizado será de 196,3495 m
3
. Neste pilar seria gasto R$ 

53996,25. E por fim, pode-se calcular a quantidade de concreto utilizado em pares, afinal cada 

local de sustentação é firmado por duas pilastras, como mostrado na figura a seguir. 

 

Figura 2: Pilares da Ponte de Laguna 

 
Fonte: Marco Bocao. 

 

 

Como percebe-se, os pilares de sustentação da ponte são dispostos dois a dois para em 

seguida serem colocadas as aduelas. A máquina que está mostrada na Figura 2 esta instalando 

as aduelas da ponte, uma a uma, que foram previamente montadas no canteiro e obra na costa 

da lagoa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho fizemos uma breve análise matemática de como os pilares de 

sustentação da Ponte de Laguna são feitos, o enfoque foi no volume de concreto utilizado, 

pois buscava-se uma análise matemática sobre o conteúdo de Geometria Plana e Espacial. 

Outro conteúdo que pode ser trabalhado é a Estatística, por exemplo calculando o gasto em 

Reais da compra de concreto. 

A partir do estudo da Ponte de Laguna, percebemos que a matemática se mostra 

realmente importante, pois está presente em todo lugar. Desde o início na construção da 

ponte, até o cálculo do volume e de gastos com concreto necessário para o preenchimento de 

um tubulão, bem como para a elaboração de todo o projeto arquitetônico. 

De acordo com Fernandez, escritor do livro Ponte Anita Garibaldi (2015, p. 161), em 

média, uma estaca escavada de 70 metros de comprimento utilizou de aproximadamente 350 

m³ de concreto, sendo 5 m³/m. Considerando o mesmo cálculo feito para os variados 

comprimentos calculados anteriormente, levando em conta uma estaca de 70 metros, temos: 

A = π . 1,5625 m² 

V = π . 1,5625 m² . 70 m 

V = π . 109,375 m³ 

Considerando π igual a 3,141592, chega-se a conclusão que seriam utilizados 343,611 

m³ de concreto na construção de uma estaca com 70 metros de comprimento, o que, como 



 

 
 

 

percebe-se, é um valor aproximado aos 350 m³ de concreto que o livro traz para o mesmo 

comprimento de estaca escavada. 
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RESUMO: Perfazendo a caminhada acadêmica, existe a importância de novas ideias e planejamentos, dos quais 

surge o presente projeto realizado pelas acadêmicas durante a disciplina de Geometria do Curso de Licenciatura 

Plena em Matemática. Com intuito de resgatar os conhecimentos adquiridos em todo ensino fundamental e 

aprofundar esses conhecimentos para que o mesmo possa ser repassado aos seus alunos de uma forma lúdica, 

apresenta-se o significado dos poliedros e seus elementos, assim como sua classificação e nomenclatura. Neste 

objetivo de tornar a educação matemática mais lúdica, há a criação de alguns jogos para melhor entendimento da 

Geometria. Portanto, discute-se o presente tema e aplicam-se novas maneiras de fazer da matemática algo natural 

para os estudantes que, brincando com os poliedros, estarão aprendendo a própria matemática e conseguindo 

entregar-se de melhor maneira ao que a matemática tem a lhe proporcionar através do lúdico. 

 

Palavras-chave: Matemática. Geometria. Lúdico. Jogos. Poliedros. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Perante a disciplina de Geometria, aprofundamos nossos conhecimentos sobre as 

figuras geométricas e também criarmos alternativas para que o ensino da geometria se torne 

algo prazeroso aos nossos futuros alunos. 

E foi através do lúdico que encontramos uma forma de tornar a aula de geometria mais 

prazerosa, e com um índice maior de aproveitamento de nossos alunos. Confeccionamos o 

jogo “Cara a Cara com Poliedros”, que consequentemente após a introdução do conteúdo aos 

alunos, nos proporcionou um diferenciado método de avaliação de conhecimentos adquirido 

pelos alunos. Através do jogo os alunos, sem medo de errar e montando estratégias para 

vencê-lo, demonstraremos todo o conhecimento adquirido durante as aulas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A palavra Geometria vem do grego: geo (terra) e metria (medida), ou seja, medir terra. 

A geometria é um ramo da matemática que estuda as formas planas e espaciais com suas 

respectivas propriedades, nos permitindo assim o uso de conceitos elementares para construir 

outros objetos mais complexos como ponto, reta, plano, ângulos, etc. 

Esse ramo da matemática surgiu pela necessidade econômica de contabilizar diversos 

tipos de objetos e para que possamos saber como surgiu o nome de cada figura geométrica 
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devemos saber o significado da palavra ângulo: grego angulum (esquina, canto, dobra). 

Podemos assim comparar os nomes da seguinte maneira: 

● Retângulo: rectus (reto) + angulum (ângulo), ou seja, ângulo reto. 

● Quadrado: quadrare (tornar simétrico) e quattuor (quatro), pois o quadrado 

nada mais é do que um retângulo com os quatro lados simétricos. 

● Triângulo: tri (três, terceira) + angulum (ângulo), ou seja, três ângulos. 

● Círculo: circulus diminutivo de circus (circo), pois para assistir as 

apresentações os cidadãos circulavam o palco, formando uma roda, dando nome 

a esta forma geométrica. 

● Losango: não se tem certeza mas provavelmente deriva do gaulês lausa (pedra 

achatada), aliás uma curiosidade Losângulo não existe, o nome correto é 

Losango. 

● Polígono: do grego polys (vários) + gonia (ângulos), ou seja, vários ângulos. 

                      

FIGURA 1- PRINCIPAIS FORMAS GEOMÉTRICAS. 

 
FONTE: Os autores (2015).  

 

Já os poliedros são figuras tridimensionais, ou seja, fazem parte da Geometria 

Espacial, pois possuem comprimento, largura e altura, e são formados de vértices arestas e 

faces. 

Suas faces são formadas por polígonos, ou seja, por figuras planas, conforme figura 1, 

estas compostas por n lados e arestas e os vértices correspondem aos lados e aos vértices dos 

polígonos. Os poliedros são classificados como regulares e não regulares. 

Dessa forma, os poliedros regulares surgem quando suas faces são formadas por 

polígonos regulares e congruentes. Os poliedros regulares são formados pelos cinco “Sólidos 

Platônicos” ou também conhecidos como “Poliedros de Platão”: tetraedro, hexaedro (cubo), 

octaedro, dodecaedro e icosaedro. 

● Tetraedro: sólido geométrico formado por 4 vértices, 4 faces 

triangulares e 6 arestas. 

● Hexaedro: sólido geométrico formado por 8 vértices, 6 faces 

quadrangulares e 12 arestas. 

● Octaedro: sólido geométrico formado por 6 vértices, 8 faces 

triangulares e 12 arestas. 

● Dodecaedro: sólido geométrico formado por 20 vértices, 12 faces 

pentagonais e 30 arestas. 



 

 
 

 

● Icosaedro: sólido geométrico formado por 12 vértices, 20 faces 

triangulares e 30 arestas. 

                                            

FIGURA 2 – POLIEDROS REGULARES 

 
 FONTE: Dísponivel em <https://www.todamateria.com.br/poliedro/> Acesso em: 04.jun. 2017. 

 

 Assim, por sua vez, os poliedros não regulares são sólidos geométricos com faces 

formadas por polígonos regulares e irregulares. Os mais conhecidos são o prisma e a 

pirâmide. 

 

FIGURA 3 – POLIEDROS IRREGULARES 

 
FONTE: Dísponivel em site < http://respuestas.tips/tag/poliedros/ > Acesso em : 05.jul. 2017. 

 

O prisma é um sólido geométrico formado por duas faces (inferior e superior) planas e 

congruentes, e suas laterais são compostas de paralelogramos ou quadriláteros, estes por sua 

vez, dependendo de sua inclinação de suas arestas classificam os prismas como retos ou 

oblíquos. 

● Prisma Reto: possui arestas laterais perpendiculares à base, cujas 

faces são retângulos. 

● Prisma Oblíquo: possui arestas laterais oblíquas à base, cujas faces 

são paralelogramos. 

Os prismas são classificados ainda de acordo com o formato de suas bases 

● Prisma Triangular: bases formadas por triângulos. 

● Prisma Quadrangular: bases formadas por quadrados. 

● Prisma Pentagonal: bases formadas por pentágonos. 

● Prisma Hexagonal: bases formadas por hexágonos. 

● Prisma Heptagonal: bases formadas por heptágonos. 

● Prisma Octogonal: bases formadas por octógonos. 

 



 

 
 

 

FIGURA 4 – PRISMAS 

 
FONTE: Dísponível em: < https://www.todamateria.com.br/prisma/> Acesso em 06.jul. 2015. 

 

A pirâmide é um sólido geométrico formado por uma base poligonal e um vértice 

(vértice da pirâmide), o qual une todas as suas faces laterais triangulares. Nas pirâmides o 

número de lados do polígono da base corresponde ao seu número de faces laterais, é devido a 

essa característica que as pirâmides são classificadas: 

● Pirâmide Triangular: sua base é um triângulo, composta de quatro 

faces: 3 faces laterais e a face da base. 

● Pirâmide Quadrangular: sua base é um quadrado, composta de 

cinco faces: 4 faces laterais e a face da base 

● Pirâmide Pentagonal: sua base é um pentágono, composta de seis 

faces: 5 faces laterais e a face da base 

● Pirâmide Hexagonal: sua base é um hexágono, composta de sete 

faces: 6 faces laterais e a face da base 

 

FIGURA 2 – PIRÂMIDES 

 
FONTE: Dísponivel em :< http://www.ledum.ufc.br/Geometria_2014_PNAIC.pdf> Acesso em: 07.jun. 2017. 

As pirâmides também são classificadas de duas formas, estas de acordo com a 

inclinação de suas arestas com relação a sua base: 

Pirâmide Reta: possui as arestas perpendiculares com relação a base, formando 

ângulos de 90º. 

Pirâmide Oblíqua: possui as arestas inclinadas com relação a base formando ângulos 

diferentes de 90º. 



 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

“Dentro da situação do jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é 

grande, notamos que ao mesmo tempo em que estes alunos falam da Matemática, apresentam 

também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de 

aprendizagem, segundo BORIN ( 1996. p. 09). 

Como resultado e através de todos esses conceitos confeccionamos o jogo “Cara a 

Cara com Poliedros”, formado por 2 cartazetes e 46 cartas. O cartazete possui 20 poliedros 

irregulares, prismas e pirâmides, todos com seus respectivos nomes de acordo com as 

classificações supracitadas. Já as cartas possuem características desses poliedros, as quais 

classificam ou não o poliedro escolhido para representar a equipe que está jogando. 

Este jogo pode ser realizado individualmente, em duplas ou em pequenos grupos. 

Tendo em vista que em duplas ou pequenos grupos os jogadores além de trocarem ideias 

sobre os conceitos estudados, trabalham a interação social. 

O jogo consiste em cada equipe ou jogador escolher um poliedro e escrever no 

cartazete. Então, o outro jogador retira e faz uma pergunta e assim por diante. O outro jogador 

tira ou deixa os cartazetes do que compete a pergunta feita pelo outro jogador até restar 

somente um: o certo. Para os alunos do ensino médio, esta utilização é muito favorável, visto 

a dificuldade de perceber vértices, faces, lados, aresta e assim por diante. 

 

CONCLUSÕES 

 

De maneira bem lúdica podemos perceber a importância das formas geométricas em 

nosso cotidiano e também a importância de levar ao conhecimento dos nossos alunos uma 

forma diferente de se aprender. Pois quando temos as figuras em mãos fica mais fácil de 

entender o que significa cada elemento de uma figura geométrica. E através do jogo, 

acabamos encontrando uma maneira bem simples de avaliar e identificar as dificuldades de 

nossos alunos. 

Certas de que os alunos irão lembrar disto quando por ventura verem novamente este 

assunto no mundo profissional ou até mesmo na escola novamente, entende-se que a 

matemática não necessariamente é uma “vilã”, como é considerada por muitos estudantes, 

mas sim que pode se encaixar no nosso dia-a-dia e nas formas do mundo em que vivemos, 

fazendo com que os jogos, como o citado, facilitam o aprendizado, trazendo notoriedade á 

matemática. 

Não tendo tratado de forma conclusiva esse tema, o mesmo fica aberto para a 

continuidade e aprofundamento julgados necessários aqui não explicitados, de forma que se 

complementam os estudos já realizados. 
 

REFERÊNCIAS 
  

ALFA VIRTUAL SCHOOL. Geometria GEO. Disponível em: 

<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/10483/open/file/geo1001.htm

>. Acesso em: 3 jun. 2015. 



 

 
 

 

 

BORIN, J. Jogos e resolução de problemas: uma estratégia para as aulas de matemática. 

São Paulo: IME-USP, 1996. 

 

AUTOR DESCONHECIDO. Toda Matéria -Matemática. Disponível em: 

<https://www.todamateria.com.br/piramide/>. Acesso em: 10 jun. 2016. 

 

AUTOR DESCONHECIDO. Toda Matéria -Matemática. Disponível em: 

<https://www.todamateria.com.br/poliedro/>. Acesso em: 10 jun. 2016. 

 

AUTOR DESCONHECIDO. Toda Matéria -Matemática. Disponível em: 

<https://www.todamateria.com.br/prisma />. Acesso em: 10 jun. 2016. 

 

CASTRUCCI, Benedicto.; JR, José Ruy Giovanni. A conquista da matemática 6º ano. 1ª 

edição. São Paulo: Editora FTD, 2009. 

 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Volume único. São Paulo: Editora Ática, 2005. 

 

DINIZ, Maria Ignes.; SMOLE, Kátia Stocco. Matemática Ensino Médio 2ª Série. 5ª Edição. 

São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 

 

FILHO, Benigno Barreto.; SILVA, Cláudio Xavier da. Matemática Aula por Aula 2ª Série. 

1ª Edição. São Paulo: Editora FTD, 2003. 

 

GRUPO VIRTUOUS. Geometria Espacial. 1998 – 2015. Só Matemática. Disponível em: 

<http://www.somatematica.com.br/emedio/espacial/espacial7.php>. Acesso em: 5 mar. 2015. 

 

LIMA, Elon Lages.; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto.; WAGNER, Eduardo.; MORGADO, 

Augusto Cesar. Matemática do Ensino Médio. Volume 2. Rio de Janeiro: Editora Sociedade 

Brasileira de Matemática, 2000. 

 

NOÉ, Marcos. Poliedros. Disponível em: <http://www.escolakids.com/poliedros.htm>. 

Acesso em: 3 jun. 2015. 

 

NOÉ, Marcos. Geometria Métrica Espacial - Poliedros. Disponível em: 

<http://www.brasilescola.com/matematica/poliedros.htm>. Acesso em: 5 mar. 2015. 

 

UNIVERSO FORMULAS. Tipos de Poliedros. Disponível em: < 

http://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-poliedro/>. Acesso em: 3 jun. 

2015. 

http://www.somatematica.com.br/emedio/espacial/espacial7.php
http://www.escolakids.com/poliedros.htm
http://www.brasilescola.com/matematica/poliedros.htm


 

 
 

 

GEOMAT – OFICINAS DE ENSINO INTEGRADO DE MATEMÁTICA 

E GEOGRAFIA
1
 

 

CARVALHO, Mateus Testoni
2
; LIMA, Yuri Farias

3 
; GRANDO, Regina Célia

4
.
   

 

RESUMO: O GEOMAT desenvolve-se numa escola de educação básica da rede pública de ensino em 

Florianópolis e fundamenta-se no ensino e aprendizagem de forma conjunta entre Matemática e Geografia, de 

modo a estabelecer uma relação entre as duas ciências, objetivando a prática docente sob a perspectiva 

interdisciplinar. A metodologia utilizada é caracterizada pela abordagem de assuntos correlatos, através de 

exposição e atividades diferenciadas, tendo como forma de retorno feedback's de cada encontro. As temáticas em 

questão estão sendo trabalhadas de forma dinâmica, com encontros semanais, que totalizarão 16 encontros 

durante todo o segundo semestre de 2017. Foi reservado um momento de retomada onde após um conjunto de 

oficinas tem-se um replanejamento das ações, enfatizando possíveis lacunas. Os resultados preliminares 

mostram-se satisfatórios e promissores. Apesar do conhecimento dos participantes não ser tão profundo é 

possível perceber um movimento dos alunos em reconhecer as articulações possíveis entre Matemática e 

Geografia. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Ensino de Geografia. Interdisciplinaridade. Prática docente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Educar possui um papel importante no âmbito civil e tem como principal espaço de 

existência a escola. Nesse contexto, fazem-se importantes quatro elementos relacionados ao 

ensino e a aprendizagem: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis ambientais, que 

abrangem desde a infraestrutura da instituição até o cotidiano dos agentes escolares. Todos 

esses aspectos têm influência na educação e sua interação é de suma importância na 

efetividade do ensino (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2017); (MOREIRA, 1986, apud 

SANTOS, 2001). 

Tem-se, em meio a um mundo extremamente conectado, uma grande queixa em 

relação a conduta dos alunos, o que acarreta numa divergência entre estes e os educadores, 

afetando o curso educacional. Entretanto, nem toda a problemática é intrínseca ao alunado, 

havendo efeitos por parte de sujeitos extrínsecos, como os professores, a escola e o conteúdo. 

Desta forma, firma-se parte do desafio dos professores em lecionar na criação de ações 

concretas que incentivem os educandos a buscar, realizar e envolver-se ativamente nas tarefas 

do processo de aprendizagem. Concatena-se a isso fatores como a falta de recursos materiais, 

de condições de trabalho, cobranças que levam à sobrecarga, distanciamento entre o 

aprendido na graduação e a prática, e a desvalorização do salário, o que acabam por dificultar 

a prática da docência e perpetuam problemáticas no ensino. (ALVES; OLIVEIRA, 2005); 

(PIMENTA, 1996). 

Da mesma forma, as instituições de ensino continuam a apresentar problemas, tendo a 

necessidade de se rediscutir o perfil de trabalho de quem educa e das disciplinas escolares. 
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Um exemplo disso é que muitas escolas não conseguem promover ações que articulem o 

conteúdo com o dia-a-dia dos alunos, sendo estimulados insuficientemente a formarem uma 

visão global do mundo (GARRUTTI; SANTOS, 2017). 

Como uma tentativa de responder as demandas por atividades que façam mais sentido 

ao cotidiano dos alunos e a integração dos saberes, surge a interdisciplinaridade, cuja 

abordagem metodológica é capaz de acarretar no desenvolvimento de conhecimentos 

diferenciados resultantes da relação complementar entre disciplinas, sendo um mecanismo 

capaz de modificar a estrutura das instituições de ensino, por conseguir correlacionar as 

necessidades acadêmicas com as da sociedade contemporânea (FORTES, 2017); 

(GUIMARÃES, 2017). 

É importante frisar que uma grande parcela dos estudantes de graduação vivencia um 

momento de transição (são alunos e professores ao mesmo tempo), algo que favorece o uso de 

práticas diferenciadas no ensino. Por isso, a utilização de atividades interdisciplinares pelos 

novos professores implica numa troca mútua (FAVARÃO; ARAÚJO, 2004). 

A atividade prática do futuro docente, durante o período de graduação, é de suma 

importância para conhecer a realidade da profissão que optou por desempenhar, além de abrir 

a possibilidade de relacionar a teoria acadêmica com a rotina profissional, facilitando o 

aprendizado (MOLINARI; SCALABRIN, 2013). 

O presente projeto traz como um dos seus pilares a experiência em instituições de 

ensino logo no início do processo de formação do graduando em Geografia e Matemática, 

lapidando desde cedo as habilidades, a desenvoltura e a eficiência na docência. 

Dentro dos meios encontrados para melhorar o método de ensino, a 

interdisciplinaridade está sendo posta em prática por meio de oficinas, explorando usos das 

duas ciências de forma conectada ao Ensino Básico, buscando vivenciar a prática docente 

utilizando a integração entre tais ciências. Para que seja isso possível, os seguintes 

procedimentos estão sendo realizados: disponibilizar momentos diferenciados de 

aprendizagem para os alunos do Ensino Fundamental; tornar os estudantes agentes ativos na 

absorção dos saberes; elaborar material para a constituição de atividade interdisciplinar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente projeto está sendo aplicado na forma de oficinas interdisciplinares nas 

quais os conceitos da Geografia são utilizados para tornar a Matemática mais significativa. 

Os encontros desenvolvem-se na E.B.M. Donicia Maria da Costa, localizada no bairro 

Saco Grande, Florianópolis, para os estudantes interessados do 8º e 9º ano do Ensino 

Fundamental.  Uma vez por semana, as oficinas tratam sobre temas presentes desde o início 

da formação do indivíduo no âmbito escolar, trabalhando não só aspectos básicos, mas 

também um pouco mais avançados que tangenciam as duas disciplinas, totalizando 16 

encontros distribuídos ao longo do segundo semestre de 2017. 

Alguns pontos que estão sendo trabalhados são: cálculos referentes a leis que 

descrevem o movimento de revolução terrestre (leis de Kepler e Lei da Gravitação Universal); 

plano cartesiano e seus elementos geométricos; elementos básicos de estatística; Teorema de 



 

 
 

 

Pitágoras e de Pick. Todos os assuntos utilizam elementos da Geografia como base para a 

discussão. 

As reuniões com os alunos são dadas, inicialmente, por uma apresentação do que será 

oferecido no dia, através de explicitação do assunto e desenvolvimento do conteúdo com 

atividades e jogos para um entendimento lógico. Ademais, há um momento que se denomina 

"retomada". Como o próprio nome sugere, reservou-se oficinas para resgatar conceitos que 

não foram apropriados pelos discentes. Em outras palavras, aspectos serão manuseados pelos 

participantes conforme a dúvida apresentada pelos mesmos, priorizando a retomada por meio 

de atividades diferenciadas, como vídeos, experimentos e exercícios. 

Os materiais estão sendo fornecidos pela instituição citada, sendo: materiais de 

escritório, mapas, globos e apostilas referentes aos assuntos que estão sendo explanados no 

dia da oficina.     

Além disso, um feedback é escrito pelos alunos de como foi a experiência, de modo a 

fomentar a argumentação do aluno e o estabelecimento, por meio dos professores, dos pontos 

fracos e fortes do que está sendo feito (SASSERON, 2017). O registro comentado 

anteriormente, juntamente com um diário de bordo produzido pelos autores deste trabalho, 

constitui a principal forma de produção de dados para a análise do desenvolvimento do 

projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Até o presente momento, foram expostas três oficinas, a saber, uma introdução sobre 

noções de espaço, pois é a base para os demais assuntos tratados, a qual teve duração de dois 

encontros, sendo que no segundo a ênfase esteve em entender a dinâmica dos movimentos 

planetários, frisando o contato com equações não triviais; exploração de plano cartesiano e 

sua correlação com coordenadas geográficas. A figura 1 retrata a oficina de introdução ao 

espaço. 

 

Figura 1: Dia de introdução ao espaço. 

 
Fonte: Os autores. 



 

 
 

 

Em torno de seis alunos compareceram aos encontros e, com base na verificação dos 

autores, foi atestado que os participantes apresentam falta de confiança para lidar com os 

temas propostos. Em decorrência deste fato, vê-se que há uma dificuldade em transmitir 

saberes mais abstratos para eles, o que também é correlato com a frequência dos mesmos, 

tendo em vista a existência de uma sequência metodológica estabelecida pelos autores. 

Outro ponto de embate está na articulação das atividades práticas que façam um 

sentido concreto para os estudantes, sendo que estes não possuem uma base teórica 

contundente que possibilite o avanço dos procedimentos. Por outro lado, há participantes 

engajados que, mesmo com suas dificuldades, estão à procura de sair do que lhes é proposto 

tradicionalmente. 

Um aspecto que colaborou para a mudança de paradigma por parte dos alunos foi a 

possibilidade que eles viram de estudar mais profundamente assuntos e se tornarem pequenos 

investigadores, isto é, ao decorrer elaborarão pesquisas relacionadas ao que demonstraram 

mais interesse e, posteriormente, publicar em feiras, de acordo com o problema a ser 

resolvido. 

É importante salientar que a atividade interdisciplinar é relativamente nova e difícil de 

ser aplicada no contexto escolar atual. Isso se justifica pela dificuldade de encontrar 

fundamentação teórica e experiências semelhantes a fim de clarear os caminhos a serem 

trilhados e estabelecer comparações. 

 

CONCLUSÕES 

 

O projeto se encontra em andamento, ficando difícil estipular possíveis 

desdobramentos em razão de que o objeto de estudo não é exato. Entretanto, com o que foi 

feito na escola até o momento é possível afirmar que a interdisciplinaridade pode ser utilizada 

como instrumento eficaz na prática docente e as oficinas demonstram um grande potencial 

para serem aplicadas em outras instituições. 

Vale ressaltar que para existir uma prática desse porte, todas as partes envolvidas no 

processo educacional devem estar envolvidas, articulando materiais e recursos humanos com 

o intuito de tornar a relação entre diferentes ciências mais natural desde cedo.     
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RESUMO: O processo de integração dos alunos no processo de inclusão não está sendo uma tarefa nada fácil 

para os estudantes no ambiente escolar. Com intenção de incentivar os alunos que protagonizam o processo de 

inclusão e inseri-los no processo de ensino-aprendizagem o presente artigo trata-se de um jogo com sequências 

de letras e números para homogeneizar e socializar a nossa comunidade escolar. O jogo de sequência foi 

desenvolvido de tal forma que permita o acesso, devido as suas legendas, que as pessoas analfabetas tenham o 

entendimento pelos códigos e cores, os deficientes visuais usem a legenda em braile e os cidadãos comuns 

identifiquem os números e as letras. Participar do evento significa procurar despertar o interesse dos alunos pela 

pesquisa e adquirir o conhecimento científico e suas metodologias entendendo o papel dos pesquisadores no 

mundo da ciência e a importância de um indivíduo protagonista em uma sociedade. 

 

Palavras-chave: Interação, Jogos, Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto de construção deste recurso didático-pedagógico para o uso dos profissionais 

da educação no processo de inclusão foi desenvolvido no município de Balneário Gaivota na 

Escola de Educação Básica Praia da Gaivota e testado nas aulas de matemática do ensino 

fundamental de 6º ano, 7º ano e 8º ano e construído no laboratório de matemática do Instituto 

Federal Catarinense - Campus Avançado de Sombrio no município de Sombrio - Santa 

Catarina, com os acadêmicos Pibidianos e o professor supervisor do ensino fundamental. 

Alunos com necessidades especiais para a matemática é um grande desafio, mas vivenciar na 

prática de ensino a formação humana na forma integral garantindo a evolução cognitiva é 

acima de tudo gratificante, desta forma esse trabalho tem como objetivo a interação de todos 

os alunos sendo eles com alguma necessidade especial ou não, e como foco principal a 

aprendizagem por meio dos jogos, mostrando que a matemática pode ser trabalhada de forma 

diferente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Iniciamos o projeto com a construção do material para o jogo de sequência ter uma 

aplicação a todos os nossos alunos sem distinção atendendo a todos até os educandos com 

necessidades especiais. A escolha deste recurso pedagógico foi minuciosa, com muito 

planejamento para dar um suporte à disciplina ministrada, inovar a metodologia de ensino, 

incluir a todos no processo ensino-aprendizagem nas práticas de ensino atuais. Os trabalhos 

manuais começaram com o recorte de 126 fichas de mais ou menos (5cm X 8cm) em papel 
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cartão e escrito nas fichas números e letras, sequências de 1 a 12 com as letras A, B, C e D, 

em cores diferentes assim, 2 sequências 1A, 2A, 3A… em vermelho, 1B, 2B, 3B,… em azul, 

1C, 2C, 3C,… em preto, 1D, 2D, 3D… em verde e colocando em cada ficha uma legenda em 

Braile do número que está escrito na ficha juntamente com a letra indicada na carta. As 20 

fichas restantes serão consideradas os “coringas”, para verificar a aprendizagem dos 

participantes de acordo com os conteúdos e série que está sendo ministrada a aula, seja ela 

infantil, fundamental, médio ou superior, e colocando nestas fichas também com legenda uma 

frase de efeito indagando a uma pergunta, e também legendadas, exemplo um ponto de 

interrogação, a palavra testando, etc. 

Figura 1: Jogo de sequência numérica 

 

Fonte: Os autores, 2017 

As caixas suportes foram construídas com dobraduras e colagens de figuras sólidas 

octaédricas semelhantes a caixas de remédios com uma abertura, a seguir foi colado as 12 

caixas, lado a lado, em uma tira de cartolina de mesmo tamanho, todas na posição horizontal e 

com a abertura para o mesmo sentido, assim foi construído um tabuleiro o qual facilita o jogo. 

Este tabuleiro também possui legenda em braile. Para ficar mais o firme o tabuleiro cortamos 

em seguida uma folha de isopor com as mesmas medidas de largura e comprimento da 

cartolina que tem as caixas box coladas, e sobrepomos com colagem uma sobre a outra 

deixando assim o suporte com os encaixes prontos, é necessário a construção de 4 suportes, 

escreva em cada caixa que está colada no suporte os números de 1 a 12 na legenda Braile e o 

seu número e letra, com caneta colorida, de acordo com a sua cor na caixa número 1 

escrevemos 1A vermelho, 1B azul, 1C preto, 1D verde e assim sucessivamente nas demais 

caixas da sequência de 2 até 12. A legenda Braile é para participantes deficientes visuais, as 

cores para participantes analfabetos, e a sequência numérica e alfabética é para participantes 

que não necessitam de tratamento especial, as cores não são necessárias a estes participantes, 

mas facilita mesmo assim o funcionamento, pois cada sequência corresponde a uma cor. 



 

 
 

 

As regras para os participantes obedecem aos seguintes critérios: 

1. Pode ser jogado individual ou em equipes, neste caso serão divididos em quatro 

grupos A, B, C, e D ou as cores correspondentes vermelho, azul, preto ou verde que 

será determinado pela sequência do jogo. 

2. Coloca-se 12 fichas com as legendas para baixo em cada caixa dos suportes 

sequenciais, das 4 equipes participantes, em uma mesa quadrada cada suporte está 

posicionado em um dos lados da mesa e o jogo ocorrerá no sentido horário das 

posições. 

3. O orientador determina qual equipe começa o jogo, que abrirá no monte central a 

primeira ficha, a letra A, B, C ou D ou cor determinará a sequência que a equipe terá 

que formar substituindo essa ficha pelo número correspondente no suporte sequencial 

a sua frente, se a ficha substituída tiver a mesma letra da sua sequência com um 

número diferente, faz-se uma nova substituição na posição deste número e analisa a 

nova ficha, más se a ficha substituída for de uma letra diferente passa a vez para a 

próxima equipe e que formará aquela outra sequência e assim por diante, ou seja se 

virar uma ficha vermelha a equipe fará a sequência vermelha, fichas de outras cores 

será das equipes adversárias. 

4. Após determinar as cores de cada equipe você aceitará a ficha da equipe anterior só se 

for da cor da sequência que você está formando, senão você vira uma nova ficha do 

monte central, se lhe servir você faz a substituição senão passa a carta para a equipe 

seguinte. 

Figura 2: Jogo de sequência numérica 

 
Fonte: Os autores, 2017 

 

5. A equipe que formar a primeira sequência ganha 10 pontos, segunda 6 pontos e 

terceira 4 pontos. Quando uma equipe virar uma ficha curinga tem uma verificação de 

aprendizagem onde o professor-orientador fará uma questão do assunto que está 

ministrando para aquela série no determinado período do ano letivo, são 20 testes de 



 

 
 

 

verificação premiando a equipe com 3 pontos para o acerto do teste ou 1 ponto para as 

equipes adversárias pelo seu erro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Pode-se dizer que ao aplicar esse material pedagógico em sala de aula obtivemos bons 

resultados, uma vez que houve a interação de todos os alunos os quais demonstrando o 

interesse não apenas em uma brincadeira, mas no desenvolvimento de pensamentos 

matemáticos que os faziam avançarem no jogo. O material chama atenção dos alunos, porém: 

 

“Geralmente costuma-se justificar a importância desses elementos apenas pelo seu 

caráter „motivador‟ ou pelo fato de se ter „ouvido falar‟ que o ensino da matemática 

tem de partir do concreto ou, ainda, porque através deles as aulas ficam mais alegres 

e os alunos passam a gostar da matemática…” (FIORENTINI; MIORIM, 1990, p. 

1). 

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio deste recurso pedagógico, vimos que a matemática assim como as demais 

ciências são linguagens e codificações que professores podem estabelecer para facilitar o 

processo ensino-aprendizagem, usar cores e figuras sendo códigos para pessoas analfabetas, o 

alfabeto e a numeração no sistema Braile para trabalhar com deficientes visuais, permitindo às 

pessoas com necessidades especiais na educação que não sejam simplesmente massa de 

manobra no processo da educação no Brasil, e sim tenham a oportunidade de serem 

protagonistas na história da evolução de uma sociedade. 
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RESUMO: Observamos alguns desafios no processo de ensino/aprendizagem de ciências, dentre eles, o ensino 

baseado na memorização, sem contextualização com o cotidiano e metodologias de ensino inadequadas. Tanto a 

matemática quanto a química são disciplinas consideradas, pelos alunos, de difícil aprendizagem, pois envolvem 

abstrações, cálculos e conhecimentos específicos. Assim, o objetivo deste estudo é realizar aproximações entre o 

ensino de matemática e química. Para isso, propomos atividades práticas que envolvam conteúdos das duas 

disciplinas, promovendo o conhecimento efetivo dos temas abordados, de forma multidisciplinar. Nesta primeira 

abordagem tratamos dos conteúdos de logaritmos e do potencial hidrogeniônico (pH), de forma inter-

relacionada. Esta atividade foi realizada em sala de aula, na disciplina de Metodologia do Ensino da Matemática 

na Educação Básica II, onde foi aplicado um apanhado das principais tendências de ensino estudadas. As 

atividades experimentais dialogadas, empregadas aqui neste estudo, contribuíram para aquisição de significações 

científicas a respeito dos temas abordados. 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Ensino de Química. Multidisciplinaridade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Verifica-se, atualmente, que processo de ensino e aprendizagem de ciências vem 

enfrentando alguns desafios, dentre eles a desvinculação entre a escola e a realidade, as 

dinâmicas utilizadas em sala de aula e o enfoque disciplinar, este pode prejudicar, em larga 

escala, o processo de ensino e aprendizagem de ciências (ARAÚJO-JORGE, 2011). 

Muitas das dificuldades dos alunos, na aprendizagem da disciplina de matemática, se 

encontram na dificuldade de realizarem as abstrações, que de um modo geral, podem ser 

confundidas com a memorização. Não raro, os alunos não compreendem essa diferença e 

contentam-se em decorar fórmulas e conceitos, criando suas próprias conexões 

(VASCONCELOS, 2015). 

Igualmente ocorre com a disciplina de química. Existem diversos fatores que 

dificultam o processo de ensino e aprendizagem de química, os alunos consideram a matéria 

com conteúdos complexos, pois estes envolvem cálculos matemáticos e equações, símbolos e 

conhecimentos específicos (ROCHA, VASCONCELOS, 2016). 

Desta forma, o objetivo deste estudo é realizar aproximações entre o ensino de 

matemática e química. Propondo atividades práticas que envolvam conteúdos das duas 

disciplinas ao longo dos três anos do Ensino Médio, para que, desta forma, o conhecimento 
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possa ser mais bem contextualizado, fazendo sentido aos estudantes, e assim, promovendo a 

construção de um saber efetivo dos temas abordados, de forma multidisciplinar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A partir do conhecimento teórico referente às tendências para o ensino de matemática 

adquirida no decorrer das aulas da disciplina de Metodologia do Ensino da Matemática na 

Educação Básica II, do curso de Licenciatura em Matemática do IFC - Campus Avançado 

Sombrio iniciou-se a elaboração deste estudo. 

Considerando as metodologias de Modelagem, Etnomatemática, Problematização, 

Resolução de Problemas, entre outras, escolheu-se o conteúdo de Equações Logarítmicas para 

a realização deste trabalho. O objetivo geral é promover a contextualização cotidiana deste 

conteúdo, de forma multidisciplinar. 

Para Marin et al. (2005, p. 94), “a matemática do dia a dia pode ser um ponto de 

partida muito útil para a elaboração dos conceitos, princípios e procedimentos matemáticos”. 

De posse deste pensamento iniciou-se a reunião de ideias para a criação de uma atividade que 

pudesse ser realizada em aula e atingisse os objetivos propostos. Neste processo foi 

considerado o público alvo da aula, a fim de utilizar a linguagem adequada, de uma forma 

atrativa para que os alunos do Ensino Médio se mantenham atentos à aula. Além disso, 

elaborou-se a atividade contextualizando-a com um tema de interesse dos alunos. 

Após a etapa de “tempestade de ideias”, optou-se por trabalhar, de forma conjunta, as 

Equações Logarítmicas e o Potencial Hidrogeniônico (pH). Iniciou-se então a pesquisa sobre 

o tema pH, para elaborar a intersecção entre os temas. A etapa posterior consistiu em construir 

um roteiro para a aula. O roteiro foi baseado nas tendências de ensino de matemática. 

Já em sala de aula, foi apresentado, primeiramente, um vídeo do Professor Dr. Lair 

Ribeiro, disponível no YouTube, para fins de contextualização. Neste vídeo, o professor 

explica alguns dos malefícios das bebidas refrigerantes à base de cola, que possuem como 

uma de suas propriedades químicas a elevada acidez. Quando ingeridas por humanos, essas 

bebidas alteram o pH do sangue, tornando-o menos alcalino, ou seja, mais ácido. Para 

reequilibrar esta redução de pH, a pessoa que ingere 1 copo de 200 mL de refrigerante deve 

consumir 32 copos de 200 mL de água. 

A partir da apresentação deste vídeo, foi realizada a discussão e reflexão acerca do 

tema que envolve o consumo de refrigerantes, a promoção da consciência para mudança de 

hábitos alimentares, além do impacto do consumo excessivo deste produto na saúde da 

população. Para realizar a relação desta discussão com os conteúdos teóricos foi realizado um 

experimento prático, no qual os alunos, com o auxílio de fita teste, mediram o pH de três 

substâncias: água potável, água sanitária e refrigerante de cola conforme apresentado na 

Figura 1. 

Após este experimento foram discutidos os valores de pH em cada uma das 

substâncias. Em seguida, foram construídas as intersecções entre o conteúdo de matemática 

com o conteúdo de química, os logaritmos e o pH, respectivamente. Para isso, prosseguiu-se 

com a apresentação da modelagem para o encontro do pH das substâncias através da fórmula. 



 

 
 

 

Figura 1 – Experimento em andamento. 

 
Fonte: produzida pelos autores 

 

Com a base no texto de Referenciais Curriculares do Estado do Maranhão (2006), é 

importante que o professor adote práticas de ensino que possibilitem a aproximação dos 

conhecimentos escolares com o cotidiano do aluno, através da utilização de metodologias que 

trabalhem casos concretos, assim, o ensino da Matemática deve ser interdisciplinar e 

contextualizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Equações Logarítmicas 

A invenção dos logaritmos ocorreu no início do século XVII e é creditada ao escocês 

John Napier e ao suíço Jobst Burgi. Inicialmente seu objetivo era simplificar os cálculos 

numéricos, principalmente em problemas ligados à astronomia e à navegação. Foi o 

matemático inglês Henry Briggs (1561-1631) quem propôs, inicialmente, a utilização do 

sistema de logaritmos decimais. Afinal, o nosso sistema de numeração utiliza justamente a 

base 10 (LIMA, 2013, p. 1). 

Atualmente, são inúmeras as aplicações tecnológicas dos logaritmos, na resolução de 

problemas que envolvem desintegração radioativa, o crescimento de uma população de 

animais ou bactérias, etc. Da definição, concluímos que o logaritmo só existe sob certas 

condições: Loga b=x b>0 a>0 a≠0 

 

De modo geral, podemos calcular logab, utilizando outra base k arbitrária. Para isso, 

dividimos o logaritmo de a pelo logaritmo de b, na base k escolhida. 

Vamos à fórmula de mudança de base: 

Logba=LogkaLogkb 

 

pH e sua Importância 

O nosso organismo, quando gera energia, consome elétrons, acumulando um resíduo 

ácido, excesso de prótons H
+
, o qual precisa ser eliminado. 



 

 
 

 

O símbolo pH representa o Potencial Hidrogeniônico, ou seja, a quantidade de prótons 

H
+ 

livres em uma solução aquosa, que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade da 

solução. Quando o valor de pH é 7, considera-se a solução como neutra. Um valor de pH 

menor do que 7 significa que a solução tem caráter ácido e quanto menor o valor de pH, mais 

ácida é a solução. Valores de pH entre 7 e 14 indicam soluções alcalinas (USBERCO; 

SALVADOR, 2001). 

Conforme Ciscato, Pereira e Chemello (2015) o pH é medido em escala logarítmica, o 

que significa que com a diminuição de 1 ponto na escala de pH, a solução torna-se 10 vezes 

mais ácida, conforme demonstrado na sessão anterior. Usando a água como parâmetro, 

podemos entender melhor a escala de pH, que costuma ser apresentada entre os valores de 0 a 

14, em temperatura de 25 ºC, conforme demonstra-se na Figura 2, abaixo. 

 

Figura 2– Escala de pH. 

 
Fonte: CISCATO, C. A.; PEREIRA, L. F.; CHEMELLO, E. 2015, p. 287 

 

Para medir o valor de pH de uma solução pode-se utilizar fitas de papel indicador, 

quando não há a necessidade de uma valor com alta precisão, ou com aparelhos medidores de 

pH, os pHmetros, que indicam valores precisos. Além disso, é possível calcular o valor pH, a 

equação que o determina em uma solução é a seguinte: pH = -log [H
+
], onde [H

+
] é a 

concentração de íons H
+ 

na solução. 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho propõe-se a discutir o papel e as possibilidades da aplicação das 

atividades experimentais no ensino de Ciências. Sem, contudo, prescindir de outras 

metodologias que contribuam para o ensino e aprendizagem. Sabe-se que a ação didática deve 

partir do pluralismo das metodologias, do professor-pesquisador em sua prática pedagógica 

dotado de curiosidade e de disposição para melhorar a educação no nosso país. 

As atividades experimentais dialogadas, empregadas aqui neste estudo, contribuíram 

para aquisição de significações científicas a respeito dos temas abordados. Percebemos que a 

matemática está presente em todos os lugares, assim como a química. Essas disciplinas nos 

ajudam a demonstrar e compreender o que e como ocorrem os fenômenos produzidos pela 

natureza. Portanto, cabe ao professor fazer esse elo entre o ambiente do aluno e os conteúdos 



 

 
 

 

trabalhados em sala de aula. Junto a isso, é possível promover o pensamento crítico do aluno, 

através do ensino/aprendizagem contextualizado e multidisciplinar. 

A partir das atividades práticas apresentadas, podemos observar que esses dois fatos 

ocorreram de forma bem definida. O professor apresentou uma equação logarítmica, que até 

então parecia muito distante do cotidiano do aluno, porém, quando demonstramos o vínculo 

com o conteúdo de outra disciplina, o aluno realiza a conexão entre os saberes, percebendo 

sua presença em muitas situações do seu cotidiano. 
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RESUMO: O presente trabalho descreve a atividade que os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID, da Universidade Regional de Blumenau – FURB, desenvolvem na E. E. B. 

Zenaide Schmitt Costa, em Gaspar, com o Subprojeto de Matemática. O Programa tem como objetivo na escola, 

desenvolver e construir materiais instrucionais que viabilizem o processo de ensino e aprendizagem da 

matemática. O jogo é um tipo de material instrucional que construímos e utilizamos como recurso didático, desta 

forma, o objetivo do trabalho é apresentar os jogos que foram desenvolvidos e utilizados por estudantes em 

turmas do Ensino Fundamental da escola. O uso dos jogos em sala de aula possibilitaram a todos estudantes,  

bolsistas e professores diversos benefícios, tornando-se um forte aliado na hora do ensino, substituindo listas de 

exercícios, uma vez que os jogos se consolidam como recurso didático quando possuem objetivos pedagógicos 

bem definidos. 

 

Palavras-chave: Jogos Lúdicos. Ensino de Matemática. PIBID. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização do jogo em sala de aula como recurso didático é um assunto bastante 

comentado nos dias atuais. Existem artigos e dissertações publicados acerca do tema. 

Discussões sobre jogos se fazem presentes nas universidades. Além disso, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998) também 

discorre sobre o assunto. 

Por acreditar que os jogos substituem as tradicionais listas de exercícios e 

proporcionam melhores resultados em relação a aprendizagem dos estudantes, o PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) decidiu utilizar esta prática 

pedagógica em sala de aula. Nosso grupo de bolsistas atua na escola Zenaide Schmitt Costa, 

em Gaspar, desde 2011 e busca o maior desenvolvimento cognitivo possível dos estudantes, 

já que diversas habilidades são instigadas no decorrer de uma aula com atividades lúdicas.   

Desta forma o objetivo do trabalho é apresentar os jogos que foram desenvolvidos, 

construídos e aplicados nas turmas do primeiro ao nono ano da escola. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A ideia do PIBID é utilizar jogos para incentivar a aprendizagem matemática. Desta 

forma, buscamos melhorar nossos métodos de ensino, aplicando atividades em todos os na os 

do ensino fundamental. Como por exemplo, o Jogo da Roleta da Adição (Figura 1) aplicado 

na turma do 1º ano do ensino fundamental e o Jogo do Vai e Vem das Equações do 2º Grau, 

(Figura 2) aplicado em turmas do 9º ano. 
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Figura 1: Aplicação do jogo Roleta da Adição em turmas do 1º ano. 

 
Fonte: Acervo do PIBID 

 

Figura 2: Aplicação do jogo Vai e Vem das Equações do 2º Grau em turmas do 9º ano. 

 
Fonte: Acervo do PIBID 

 

O uso dos jogos em sala de aula possibilita aos estudantes desenvolver a confiança, 

aprimorar seus conhecimentos, controlar a ansiedade e desenvolver a autonomia. Além disso, 

auxilia o professor a reconhecer os erros cometidos pelos alunos, faz com que o estudante 



 

 
 

 

observe seus procedimentos e de seus adversários, contribui para que o aluno enfrente um 

erro, reflita, analise e compreenda. Os jogos auxiliam no desenvolvimento do cálculo mental e 

a expressar seu pensamento e conhecimento (PFIFFER, 2014). Nosso grupo atuou como 

organizadores e observadores da atividade, realizando o planejamento e tendo conhecimento 

das características do jogo, efetuam mudanças quando necessário. 

O desenvolvimento dos jogos ocorreu em seis etapas, as quais serão descritas na 

sequência desse trabalho. 

Primeira etapa: escolher o conteúdo conceitual que será abordado, definir os objetivos 

pedagógicos e o ano/série escolar em que será aplicado. 

Segunda etapa: realizar uma pesquisa bibliográfica e/ou virtual sobre o tema, elencar 

possibilidades de abordagem ou adaptar algum jogo já existente. 

Terceira etapa: planejar a atividade, levando em consideração a estrutura física do 

jogo e as regras. 

Quarta etapa: construir os jogos, jogar para validar as regras e realizar uma estimativa 

de tempo necessário para aplicação. 

Quinta etapa: aplicar o jogo, observar os estudantes enquanto jogam e auxiliar durante 

a atividade. 

Sexta etapa: realizar a análise da aplicação para validar o jogo desenvolvido. 

Todas as etapas citadas são organizadas em um Plano de Aula próprio para cada jogo 

desenvolvido. Nesse plano contém: título; objetivo geral; objetivos específicos; materiais 

utilizados, no qual grande parte deles são materiais recicláveis de doações; procedimentos 

metodológicos, que contém o passo a passo detalhado da construção do jogo com imagens e 

regras; e, as considerações finais. 

Neste último, é realizada a descrição da aplicação do jogo, ou seja, em quais turmas 

foram aplicadas, quantidade de estudantes que participaram da atividade, presença de 

estudantes com alguma dificuldade de aprendizagem específica e que ajustes foram 

necessários, sugestões para uma próxima aplicação, pontos positivos que a atividade 

proporcionou aos estudantes e a todos nós, além das dificuldades encontradas durante o 

processo. Também é realizada pelo grupo uma reflexão, no qual é necessário responder a 

seguinte pergunta: De que modo a construção e aplicação da atividade contribuiu para o 

desenvolvimento profissional do bolsista enquanto futuro docente? 

As aplicações ocorrem no LEMMA de duas a três vezes por mês. LEMMA significa 

Laboratório de Educação Matemática Mente Aberta e é um espaço que o PIBID conquistou 

dentro da unidade escolar de atuação, por possuir uma quantidade grande de material 

instrucional destinado ao ensino da matemática. O acervo do Laboratório contempla os anos 

iniciais e finais do ensino fundamental. 

Além de realizar as intervenções com jogos em todas as turmas da escola, o grupo 

também empresta o material para outras unidades escolares e realiza oficinas com professores 

para apresentar os materiais desenvolvidos, conforme Figura 3. 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 3: Oficina de jogos com professores do 1º ao 5º ano da Rede Municipal de Gaspar. 

 
Fonte: Acervo do PIBID 

 

No momento da aplicação no LEMMA, as carteiras são organizadas de acordo com a 

necessidade da atividade, às vezes em duplas, outras em grupos. Para dar início a aplicação do 

jogo é feita uma breve revisão do assunto que será abordado, já que este já foi trabalhado 

anteriormente com a professora de matemática. Logo após, é explicado as regras do jogo. 

Quando os estudantes começam a jogar circulamos pela sala para auxiliar em eventuais 

dúvidas. Sendo importante frisar que durante a brincadeira os estudantes se ajudam, 

socializando seus próprios saberes. Quando não encontram respostas entre eles recorrem a 

ajuda de nós bolsistas e da professora que nos acompanha. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O uso dos jogos em sala de aula possibilitou aos estudantes desenvolver a confiança 

básica em si e no colega, aprimorar seus conhecimentos no momento em que precisavam 

traçar uma estratégia para resolver o que se pedia no jogo e observar os passos do seu 

adversário. Ajudaram, também, a controlar a ansiedade, dos estudantes que conseguiram 

compreender melhor os temas trabalhados em sala, conseguindo melhores desempenhos nas 

avaliações. 

Os jogos também auxiliaram no desenvolvimento da autonomia dos estudantes, 

buscando antecipar os resultados de suas ações. Fez com que os estudantes refletissem sobre 

sua decisão, assim como analisá-las e compreende-las. Os jogos auxiliaram, ainda, no 

desenvolvimento do cálculo mental, já que os estudantes são instigados a resolverem sem o 

auxílio da calculadora, apenas com papel e lápis para fazerem as devidas anotações, 

expressando seu pensamento e conhecimento. 

De acordo com Pfiffer (2014, p.5), os estudantes diante do jogo desenvolvem suas 

próprias ações, e: 

 

[...] precisa desenvolver sistemas de controles internos, o que implica aprender a 

esperar a vez, observar o que o outro está fazendo e obedecer às regras”. Esse 

processo, que envolve o controle de suas ações, tende a melhorar a cada nova partida 



 

 
 

 

ou a cada novo jogo e o estudante o aceita como recurso a seu favor, pois percebe 

que esse controle pode auxiliá-lo a ganhar o jogo. 

 

Na sequencia, apresentamos uma tabela com alguns dos jogos desenvolvidos pelos 

bolsistas, nela constam: o nome dos jogos, os conceitos envolvidos e o ano escolar indicado 

para o seu uso (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Alguns jogos desenvolvidos pelos bolsistas. 

Nome do jogo Conceitos matemáticos Ano escolar 

Roleta da adição Adição: somar números naturais. 1º ano 

Caixa das 

possibilidades 

Adição e subtração: compreender que existem 

vários cálculos que resultam no mesmo valor. 

2º ano 

Bingo das figuras 

planas e espaciais 

Figuras planas e espaciais: reconhecer e nomear 

as principais figuras planas e espaciais. 

3º ano 

Jogo do Tabuleiro Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão: 

desenvolver  estratégias de raciocínio lógico 

utilizando as quatro operações. 

4º ano 

Jogo do resto Divisão: calcular divisões e perceber o resto. 5º ano 

Batalha Naval dos 

Perímetros 

Perímetro: Promover o aprimoramento do cálculo 

mental e as diversas maneiras de calcular o 

perímetro de uma figura. 

6º ano 

Trilha de números 

inteiros com potência 

e raiz 

Potência e raiz: resolver potencia e raízes com 

números inteiros. 

7º ano 

Stop Algébrico Valor numérico de uma expressão algébrica: 

substituir números em expressões algébricas para 

descobrir seu valor, resolvendo as operações 

indicadas. 

8º ano 

Caixa surpresa do 

Teorema de Pitágoras 

Teorema de Pitágoras: calcular medidas dos lados 

do triângulo retângulo utilizando o Teorema de 

Pitágoras. 

9º ano 

Quadrado mágico Raciocínio Lógico: compreender a história do 

quadrado mágico e como se completa qualquer 

quadrado mágico de ordem ímpar pelo método de 

Euler. 

6º ao 9º ano 

Fonte: elaborado pelos bolsistas. 

 

Durante as aplicações dos jogos nós, bolsistas, atuamos como organizadores e 

observadores da atividade, além de assumirmos o papel de mediadores, incentivando os 

estudantes a pensar e a tomar as decisões de forma autônoma. 

 

 

 



 

 
 

 

CONCLUSÕES 

 

Concluímos que os jogos auxiliam na aprendizagem dos estudantes. Muitas vezes a 

explicação do professor, do bolsista, ou de um colega de turma durante um momento 

agradável proporcionado por práticas de jogos faz com que uma dúvida seja esclarecida de 

forma significativa.  Portanto, os jogos se mostraram bastante eficientes, substituindo vastas 

listas de exercícios n o caderno, sendo abordados os mesmos tipos de desafios cognitivos, mas 

de uma forma lúdica e agradável. 

É importante salientar que os jogos não são somente uma forma de diversificar as 

aulas, acreditamos que eles se consolidam como recurso didático quando possuem objetivos 

pedagógicos bem definidos. Dessa maneira, a utilização dos jogos em sala de aula como 

recurso didático, fez com que pudéssemos oferecer aos estudantes um ambiente mais 

descontraído, proporcionando momentos agradáveis entre os colegas e criando, de certa 

forma, um vínculo entre nós e a turma. 
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RESUMO:  Este trabalho foi realizado nas turmas de berçário III e maternal I, do Centro de Educação Infantil 

Ruth Schroeder Ohf, do município de Rio do Sul, com crianças de faixa etária de um a três anos. O objetivo 

deste trabalho foi analisar a função social da matemática existente na educação infantil e sua importância na 

desconstrução da visão de que a educação matemática acontece apenas com crianças maiores. O seu 

desenvolvimento iniciou-se com uma música infantil “Sitio do seu Lobato”, a qual possibilitou o estudo de 

conceitos matemáticos, através de abordagens lúdicas como histórias infantis, jogos matemáticos, músicas e 

brincadeiras.  O projeto ainda buscou um aprofundamento sobre o assunto com a participação dos pais e 

comunidade escolar em atividades em conjunto com a criança. Concluímos que as atividades elaboradas 

facilitaram a aprendizagem e o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático comprovando as hipóteses 

geradas na construção e concepção do projeto.    
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto a Função Social da Matemática na Educação Infantil surgiu com objetivo de 

analisar a função social da matemática na nossa rotina de sala, buscando um envolvimento dos pais 

com as atividades pedagógicas desenvolvidas. Quando abordamos o ensino da matemática 

para as crianças de 0 a 3 anos, lidamos com a concepção de que o aprendizado matemático só 

se dá com crianças que já estão ingressas no ensino fundamental, assim como a visão 

assistencialista de cuidadores, não professores, infelizmente esta fala e concepção não só esta 

embutida no consciente de alguns pais, como também em colegas professores, em alguns 

gestores de unidades de Educação Infantil ou pessoas que lidam diretamente com 

coordenação pedagógica. 

 
“Nessa perspectiva, a instituição de educação infantil pode ajudar as crianças a                           

organizarem melhor suas informações e estratégias, bem como proporcionar 

condições para aquisição de novos conhecimentos matemáticos. O trabalho com 

noções matemáticas na educação infantil atende por um lado, as necessidades das 

próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais variados 

domínios do pensamento: por outro, correspondem uma necessidade social de 

instrumentaliza-las melhor para melhor viver, participar e compreender o mundo que 

exige diferentes conhecimentos e habilidades”. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

DO DESPORTO. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1998, P. 

32). 

 

É possível ensinar noções matemáticas brincando. O professor é formador de seres 

pensantes independente da sua área de atuação. Usamos o ensino da matemática como 

ferramenta social, sabendo que as ideias matemáticas construídas na Educação Infantil serão 

de grande importância para sua vida; Elaboramos um projeto que traga para estas crianças o 
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desenvolvimento do raciocínio lógico, a formação dos primeiros conceitos matemáticos, 

resolução de problemas. Formando seres capazes de serem coautores da sua própria história, 

transformadores da sociedade em que vivem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Após a escolha do tema do projeto, buscamos uma forma para que o mesmo 

desenvolvesse o raciocínio lógico das nossas crianças, mas que fosse de fácil assimilação para 

elas, sempre tínhamos o cuidado de elaborar atividades que se adaptassem nas duas salas, 

trabalhando as duas faixas etárias. 

Iniciamos a aplicação do projeto utilizando de uma abordagem lúdica, a fim de 

facilitar o entendimento das crianças. 

A música “O Sítio do seu lobato” nos apresentou diversos personagens, e em cada um 

trouxe a possibilidade de trabalhar conceitos matemáticos em sala. 

Trabalhamos a figura do porco, confeccionando os porquinhos com as crianças e os 

pais ficaram responsáveis em poupar moedinhas para os seus filhos. Desenhamos o porco no 

tamanho natural em papel, desenvolvendo o conceito de medida, comparando a cada criança, 

com a figura ainda modelamos o porco na argila, trabalhando as formas e partes do mesmo. 

A galinha foi o segundo animal trabalhado, desenvolvemos atividades jogos, o jogo do 

encaixe, feito com material reciclado e ovos plásticos, os ovos foram distribuídos pela sala 

para desenvolver o raciocínio. 

Confeccionamos três galinhas de pano nas cores: amarelo, vermelho e azul. O 

maternal ficou responsável por pintar os ovos das cores das galinhas. Já no berçário III 

aplicamos o jogo “Qual o ninho da galinha”. Onde o objetivo era as crianças colocarem no 

ninho respectivamente o ovo da cor da galinha. O maternal I brincou com o jogo da galinha 

“Quem completa primeiro”. Onde quatro crianças ou quatro duplas jogam o dado e colocam 

na sua bandeja o número de ovos que caiu no dado. 

Utilizando todos os animais do Sítio confeccionamos os alinhavos, usando papelão 

reciclado trazido pelos pais: tangran para o maternal e quebra cabeça para o berçário de EVA. 

Com alguns jogos que construímos e mais outros didáticos elaboraram uma sacolinha que foi 

batizada de “Sacolinha Matemática”, onde durante quinze dias a sacola ficava na casa da 

criança e os pais registravam os momentos juntos através de fotos. 

O cachorro, assim como o porco e a galinha também foi desenhado e comparado com 

a altura das crianças. Desenvolvemos um jogo chamado “Papa Cão” em uma caixa colocamos 

a figura de três cachorros, cada uma tinha sua boca em formato de uma forma geométrica, o 

objetivo era estimular a criança a “alimentar” o cachorro com a forma certa. Com a figura do 

cachorro e outros animais do sítio confeccionamos no chão da sala do berçário III o jogo da 

amarelinha. Substituindo os números por animais equivalentes a cada casa. 

Realizamos a atividade da vaquinha, trabalhando medidas e capacidades, o objetivo 

era saber qual das três vaquinhas produziria mais leite, usando copinhos plásticos para 

esvaziar o recipiente de cada vaquinha. Na sala do maternal também fizemos um jogo no chão 

da sala “A Super Trilha do Sítio”, com uma caixa de papelão grande confeccionamos um 



 

 
 

 

dado, substituímos os números por formas geométricas e bichos para facilitar o entendimento 

do jogo, e no chão o caminho a seguir também era por bichos e formas geométricas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os porquinhos (fig. 1) voltavam todo mês para a contagem das moedas, onde 

registramos em uma tabela. A maioria dos pais mostrou interesse pela atividade e estão 

poupando com os filhos. Na figura do porco trabalhamos com uma figura plana, durante a 

pintura (fig. 2) era enfatizado o número de partes que constituía o mesmo, assim como na 

modelagem em argila (fig. 3). Medimos e comparamos as crianças com o porco (fig. 4) 

sempre perguntando: João é maior que o porco? Sim, então João é grande. 

 

Figuras 1.                         Figuras 2, 3 e 4. 

 
Fonte: Acervo particular. 

 

No jogo do “encaixe galinha” (fig. 5), já foi possível notar o progresso das crianças, 

poucos necessitaram de ajuda, grande parte já foi encaixando os ovos na bandeja. No jogo: 

“Qual o ninho da galinha” (fig 6), as crianças não se preocuparam em qual o ninho deveriam 

colocar os ovos, apenas dois desenvolveram raciocínio de ligar as cores envolvidas, os outros 

necessitaram de auxílio. No jogo: “Quem completa primeiro” (fig. 7), as regras do jogo foram 

de fácil assimilação e com o jogaram em duplas, a cooperação entre a turma foi muito 

importante para trabalhar quantidades. 

 

Figura 5.                                Figura 6.                                    Figura 7. 

 
Fonte: Acervo particular. 

 



 

 
 

 

Os alinhavos (fig. 8) são ferramentas que ajudam na estimulação visomotora e 

raciocínio lógico, o fato de as imagens conterem animais facilitou a atenção e concentração na 

realização da atividade. Tanto o tangran (fig. 9), quanto o quebra-cabeça (fig. 10) foi 

realizado em grupos, um exercício de socialização das crianças, alguns devido à idade 

dispersam um pouco, mas a atividade foi cumprida. 

 

Figura 8.                   Figura 9.          Figura 10. 

 
Fonte: Acervo particular. 

 

Com o objetivo de envolver os pais no projeto, cada criança levava a sacolinha (fig. 

11) com os materias para brincar em casa. Os pais ficaram incumbidos de relatar através de 

fotos o momento do pai com a criança. O “papa cão” (fig. 12) foi jogado com facilidade pelas 

crianças, os mesmos assimilaram rápido a ideia de encaixar as figuras geométricas na boca do 

cachorro. 

 

Figura 11.                                    Figura 12. 

 
Fonte: Acervo particular. 

 

O jogo de amarelinha com animais (fig. 13) teve um resultado que superou nossas 

expectativas, a capacidade de assimilar o animal a quantidade mostra um enorme progresso. A 

atividade da vaquinha (fig. 14) surpreendeu de forma positiva, o interesse das crianças foi 

grande em encher os copinhos para saber qual das vacas daria mais leite, uma criança chamou 

atenção pelo seu raciocínio, ao segurar as garrafas ela concluiu que a vaca marrom deu mais 

leite pois o frasco dela era mais pesado. Na trilha (fig. 15) fizemos meninos x meninas, os 

meninos ganharam, porém a Heloisa falou uma frase que marcou muito: “Todos nós 

ganhamos e de fato esse é o propósito da educação”.   

 

 



 

 
 

 

Figura 13.             Figura 14.                                  Figura 15. 

 
Fonte: Acervo particular. 

 

CONCLUSÕES 

 

Concluímos que houve progresso notório nas crianças, a capacidade de raciocínio e 

resolução de problemas tornou-se rápida. A interação com os pais foi gradativa, mas 

satisfatória, conseguindo alcançar os nossos objetivos. Comprovando que é possível a 

educação matemática nessa faixa etária. 
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RESUMO: As Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade - IIR é uma metodologia de ensino proposta por Gérard 

Fourez com características da Alfabetização Científica e Tecnológica, que visa à formação de estudantes críticos, 

autônomos e que saibam negociar perante situações que demandam atuação incisiva na sociedade. O objetivo 

deste trabalho é socializar as contribuições desta metodologia para o ensino da matemática e relatar uma das 

aplicações ocorrida em uma turma de 8º ano, a partir do contexto Rótulos Alimentícios. O propósito deste 

projeto era compreender informações contidas em rótulos de alimentos com ênfase no conceito de 

proporcionalidade. Os resultados evidenciam que o ensino quando apresentado de forma contextualizada e 

articulada de maneira interdisciplinar provoca nos estudantes a vontade de construir seu próprio conhecimento, 

de modo mais sofisticado. A metodologia IIR direciona o projeto interdisciplinar de forma sistêmica, de modo 

que, nós professores, sentimos confiança e segurança durante o processo de aplicação. 

 

Palavras-chave: Metodologia de ensino. Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade. Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Trabalhar com projetos interdisciplinares provoca nos estudantes uma postura 

investigativa, possibilitando o despertar de questionamentos, curiosidades e uma busca 

compartilhada pelas respostas. Desta forma, iniciamos uma pesquisa bibliográfica para 

conhecer autores que escrevem sobre interdisciplinaridade e conhecemos a metodologia de 

ensino IIR, ou seja, Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade, proposta por Gérard Fourez. O 

autor propõe esta metodologia diante de uma perspectiva de Alfabetização Científica e 

Tecnológica. Fourez (1997, p. 62) determina três características para que um estudante seja 

considerado alfabetizado cientificamente: autonomia; capacidade de se comunicar; domínio e 

responsabilidade. 

Esta metodologia está sendo utilizada em algumas propostas de ensino, aqui será 

descrita a experiência em um projeto desenvolvido com uma turma de 8º ano, já finalizado, o 

qual teve como objetivo compreender informações contidas em rótulos alimentícios com 

ênfase no conceito de proporcionalidade. 

Sabemos que os rótulos de alimentos configuram-se como principal meio de 

comunicação entre consumidores e produtos. Portanto, é importante que os consumidores 

saibam interpretar e compreender as informações contidas nos rótulos para orientar a escolha 

do alimento mais adequado à sua saúde. 

Assim, o objetivo do trabalho aqui apresentado é socializar as contribuições da 

metodologia IIR para o ensino da matemática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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A IIR caracteriza uma modelização, ou representação teórica de uma situação 

particular. “Trata-se de inventar, frente a um projeto, um modelo adequado, suficientemente 

simples, utilizando conhecimentos provenientes de diversas disciplinas – e também saberes 

da vida cotidiana – indispensáveis em situações concretas” (FOUREZ, 1997, p. 69, grifo do 

autor, tradução nossa). 

Fourez (2008) acrescenta, ainda, que as Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade são 

respostas a pergunta “De que se trata?”, propondo uma sequência de etapas que viabilizam a 

construção de uma Ilha Interdisciplinar de Racionalidade, promovendo a Alfabetização 

Científica e Técnica. São oito as etapas propostas por ele, no entanto, no percurso do projeto 

não há a necessidade de se cumprir todas de forma linear, portanto “elas são flexíveis e 

abertas, em alguns casos podendo ser suprimidas e/ou revisitadas, quantas vezes a equipe 

julgar necessário.” (PIETROCOLA et al, 2000, p. 108). Na sequência apresentamos cada 

etapa da metodologia, aproximando dos projetos vivenciado sobre rótulos e proporcionalide. 

Etapa 1 – Elaboração de um Clichê da situação estudada: O clichê é um conjunto de 

questionamentos de um grupo, que exprimem suas concepções e dúvidas acerca de um 

contexto. Representa o ponto de partida da atividade. Na sala os estudantes manusearam 

rótulos de alimentos, identificaram informações que não compreendiam e anotaram em uma 

folha gerando uma lista de dúvidas. 

Etapa 2 – Elaboração de um Panorama Espontâneo: Nesta etapa é ampliado o 

contexto do clichê. É realizado o refinamento das questões e definido a lista de disciplinas e 

especialistas que participarão do projeto. Na sala selecionamos as dúvidas mais pertinentes e 

categorizamos disciplinas e especialistas que poderiam ajudar a responder os questionamentos 

conforme a Figura 1. 

 

Figura 1: Esquema de disciplinas e especialistas envolvidos. 

 
Fonte: elaborado pela professora 



 

 
 

 

Etapa 3 – Consulta aos Especialistas e às Especialidades: Um especialista é uma 

pessoa que possui um conhecimento específico de uma determinada situação. Na sala tivemos 

palestras com: engenheiro químico, que falou a respeito de composição e ingredientes; 

nutricionista, que palestrou sobre alimentação saudável e doenças alimentares; e, publicitário, 

que conversou com os estudantes sobre marketing e consumo. 

Etapa 4 – Ir à Prática: É a fase mais aproximada do cotidiano, no qual pode haver: 

entrevistas, saídas de estudo, pesquisas, leituras, desmontar uma ferramenta tecnológica, entre 

outras práticas. Este é o momento em que saímos do abstrato e trabalhamos com o concreto. 

No projeto sobre rótulos de alimentos visitamos uma fábrica de palmito e conhecemos desde a 

produção até a rotuladeira. 

Etapa 5 – Abertura aprofundada de alguma Caixa Preta para buscar Princípios 

Disciplinares: Esta etapa consiste no aprofundamento de conteúdos conceituais que perfazem 

disciplinas específicas. Fourez (1997, p. 118) afirma que “Nesta fase pode-se, na forma de 

uma investigação mais fundamental, aprofundar um ou outro aspecto do contexto estudado, 

com a participação do rigor de uma disciplina científica.” Na sala estudamos conteúdos 

conceituais de matemática, ciências, artes e filosofia. Em matemática vimos conteúdos 

relacionados à proporcionalidade. Para tanto, estudamos situações que envolvem: 

porcentagens, relações de produtos quanto ao preço e massa, comparação de tabelas para 

verificar se o produto é light ou não, valores diários de ingestão dos nutrientes, medidas 

caseiras e elaboração de uma tabela nutricional. Houve a necessidade de compreender 

conceitos de grandezas, proporcionalidade, razão e proporção, propriedade fundamental das 

proporções e regra de três. Na Figura 2 temos um exemplo de situação abordada na aula de 

matemática. Essa atividade desencadeou uma série de discussões como: influência da 

propaganda na decisão de compra; dificuldade que existe em realizar cálculos mentalmente 

nos supermercados; importância dos arredondamentos e a lei que obriga os supermercados a 

colocarem os preços unitários nos produtos. 

 

Figura 2: Situação problema trabalhada em sala de aula. 

 
Fonte: elaborado pela professora 



 

 
 

 

Etapa 6 – Esquematizando a situação pensada: É a fase de compor uma síntese 

parcial ou um esquema que relate o que foi estudado a partir da Ilha Interdisciplinar de 

Racionalidade. Esta etapa caracteriza-se pela apresentação do que já foi trabalhado durante o 

percurso do projeto e apresenta resultados parciais da pesquisa. Na sala construímos uma 

tabela nutricional para um bolo de chocolate. Os nutrientes que deveriam constar na tabela 

foram discutidos nas aulas de ciências, o slogan foi desenvolvido nas aulas de artes e a tabela 

foi calculada nas aulas de matemática. 

Etapa 7 – Abrir algumas Caixas Pretas sem a ajuda de um Especialista: Nesta fase o 

grupo poderá aprofundar questionamentos, ou caixas pretas, sem a ajuda de um especialista. 

Caracteriza-se como um complemento das etapas anteriores, haja vista que poderá ocorrer a 

necessidade de buscar alguém que não esteja disponível. Neste caso, fica a responsabilidade 

de buscar as informações necessárias, à própria equipe. Na sala pesquisamos na internet 

informações sobre: porção e peso líquido. 

Etapa 8 – Síntese da Ilha Interdisciplinar de Racionalidade (Produto final): Consiste 

na elaboração de um texto, relato ou síntese do que foi construído durante o processo, 

tomando o cuidado de não abranger somente uma disciplina. Consiste, em testar a 

representação construída. Na sala os estudantes fizeram um bolo de caneca e elaboraram os 

rótulos. Eles se organizaram em duplas, pesquisaram e escolheram uma receita de bolo de 

caneca que fosse assado em micro-ondas. Com a receita em mãos, os estudantes começaram a 

construir o layout do rótulo do bolo de caneca com o auxílio da professora de artes. Para isso, 

pensaram em um nome para o bolo, construíram um desenho e escolheram as cores que 

utilizariam no rótulo. Paralelo à construção dos desenhos, os estudantes decidiram quais 

nutrientes apareceriam na tabela nutricional e calcularam a valor de cada um nas aulas de 

matemática. Para padronizar a disposição da rotulagem nutricional, definimos junto como 

seria a apresentação da: marca, imagem, tabela nutricional, ingredientes, fabricação, validade 

e origem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No início do projeto os estudantes resolviam os problemas de acordo com as 

operações que dominavam melhor, sem se preocuparem em perceber se havia uma 

proporcionalidade em suas respostas ou não. Depois que aprofundaram os conceitos de 

proporcionalidade, os estudantes passaram a adotar estratégias mais rápidas, como a regra de 

três, e, a utilizar a propriedade fundamental das proporções para verificar suas respostas. 

 O domínio dos conteúdos conceituais matemáticos também colaborou na análise dos 

rótulos alimentícios em relação ao VD% - valores diários de referência. Eles compreenderam 

que observando a porcentagem de cada informação da tabela nutricional é possível distinguir 

e comparar alimentos que possuem maior ou menor concentração de algum nutriente, como o 

sódio, por exemplo. Fourez (1997) afirma que quando dominamos o conhecimento somos 

responsáveis pelos nossos atos. 

 Durante toda a aplicação da metodologia IIR foi possível perceber que a compreensão 

das informações contidas nos rótulos de alimentos norteou o processo. Muitas indagações 



 

 
 

 

foram respondidas, outras não. Todavia, as negociações ocorridas na elaboração do produto 

final evidenciam que os conhecimentos básicos das informações obrigatórias em uma 

rotulagem nutricional foram abordados e compreendidos pelos estudantes. 

 

CONCLUSÕES 

 

 A metodologia de ensino Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade constituiu-se como 

importante ferramenta aos professores para acompanhar de forma sistêmica todo o percurso 

do projeto. Em cada etapa percorrida vivenciamos o aprofundamento de questões relacionadas 

a compreensão de informações contidas em rótulos de alimentos, que era tema do projeto. 

Questões estas, que além de envolver os conhecimentos prévios dos estudantes e seus 

familiares, também foram aprofundadas com todo o rigor da disciplina científica. 

Percebemos que a metodologia provocou nos estudantes um sentimento de “sentir-se 

parte”, pois a todo instante, eles eram desafiados por suas próprias caixas pretas. Além disso, 

se sentiram importantes participando das rodas de conversa com os especialistas. O 

vocabulário de todos os envolvidos foi enriquecido, a cada etapa a verbalização entre o grupo 

se tornava mais científica. 

Outra contribuição que podemos apontar é a segurança que ela proporciona aos 

envolvidos no projeto, especialmente aos professores. A metodologia direciona o projeto 

interdisciplinar de modo que sentimos confiança no processo. 

Ao final do projeto evidenciamos os objetivos da Alfabetização Científica, os 

estudantes possuíam domínio dos conceitos científicos estudados, capacidade para se 

comunicar a respeito das informações contidas em rótulos de alimentos, e uma certa 

autonomia para comparar alimentos e interpretar suas informações. 
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RESUMO: O estudo da Trigonometria no Ciclo é muitas vezes considerado um assunto de difícil compreensão 

e, para os professores, um conteúdo complexo a ser ensinado. Buscando a efetiva aprendizagem deste conteúdo, 

procuramos, a partir de nossa experiência prática em sala de aula e do material que já utilizamos, pesquisar 

novas metodologias e atividades realizadas por outros professores e criar uma proposta didática para o estudo da 

Trigonometria no Ciclo. Esta proposta e as atividades planejadas foram realizadas em aula, com os alunos do 

segundo ano do Ensino Médio da Escola de Educação Básica Prof. Salete Scotti dos Santos. 

 

Palavras-chave: Ciclo Trigonométrico; Proposta Didática; Material Didático. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo da Trigonometria é muitas vezes considerado difícil por alunos e professores. 

Talvez isto se deva ao fato de que este ramo da matemática está atrelado aos conceitos de 

Geometria e Proporcionalidade, dois temas em que há um alto índice de defasagem de 

conteúdo. 

No início do ano letivo foi realizada uma avaliação diagnóstica com os alunos do 

segundo ano do Ensino Médio e um dos temas avaliados foi Relações Trigonométricas no 

Triângulo Retângulo, conteúdo que é pré-requisito para o estudo da Trigonometria no Ciclo. 

Constatou-se que, em média, 57,5% do total de alunos nunca estudou ou nada sabe sobre o 

tema. Dos que estudaram, 13,1% viram o assunto muito superficialmente, de modo que não 

conseguiram resolver nenhum dos problemas solicitados. Procuramos, então, fazer um 

planejamento a fim de alcançar os objetivos da aprendizagem no estudo da Trigonometria no 

Ciclo, socializando nossa prática e o material que já utilizamos, e pesquisando novas 

metodologias e atividades realizadas por outros professores, adequando-as à nossa realidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para entender a Trigonometria no Ciclo é preciso entender os conceitos de Seno, 

Cosseno e o Teorema de Pitágoras. É importante relatar que 76,7% do total de alunos que 

cursam o segundo ano do Ensino Médio, pelo teste diagnóstico aplicado, nunca estudaram o 

assunto ou nada sabem sobre este teorema. 

O Teorema de Pitágoras é constatado a partir da experimentação, através do conceito 

de perpendicularismo entre retas e pela análise das medidas dos lados de diferentes triângulos 

retângulos. Essa ferramenta conceitual foi utilizada, principalmente, para o cálculo da medida 

da diagonal de um quadrado e da altura de um triângulo equilátero. Na Figura 1, o quadrado 
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ABCD tem diagonal BD e o triângulo EFG tem altura GH. Observe que nessas duas figuras 

podemos destacar os ângulos notáveis de 30º, 45º e 60º. 

 

Figura 1 – Marcando os ângulos notáveis no Quadrado e no Triângulo Equilátero. 

 
Fonte: as autoras (2017)   

 

Aplicando o Teorema de Pitágoras nos triângulos ABD e HFG , encontramos a 

diagonal do quadrado de lado l medindo l2 e a altura do triângulo equilátero de lado l 

medindo l32. A resolução destes cálculos é facilmente encontrada nos livros didáticos. 

Usando estes resultados para o cálculo de medidas em quadrados e triângulos 

equiláteros com diferentes valores de l, podemos perceber que existe uma relação de 

proporcionalidade. Por exemplo, nos quadrados, a razão entre as medidas do lado e sua 

diagonal é sempre  ll2=12=22 . A razão entre a altura de um triângulo equilátero e a medida 

de seu lado é semprel32l=32. Essas razões são também conhecidas como Razões 

Trigonométricas no Triângulo Retângulo, pois os resultados são encontrados considerando as 

medidas dos lados e dos ângulos nos triângulos. 

Definindo essas razões como valores de Seno, Cosseno e Tangente é possível calcular 

a tabela das Razões Trigonométricas para os Ângulos Notáveis de 30º, 45º e 60º. Num 

triângulo retângulo sabemos que o Seno é a razão entre a medida do cateto oposto pela 

hipotenusa, o Cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente pela hipotenusa e a 

Tangente é a razão Seno : Cosseno, ou ainda, cateto oposto pelo cateto adjacente. 

 

Figura 2 – Tabela de Razões Trigonométricas dos Ângulos Notáveis. 

 
Fonte: http://www.obaricentrodamente.com/2010/05/demonstracao-dos-angulos-notaveis.html 

 

http://www.obaricentrodamente.com/2010/05/demonstracao-dos-angulos-notaveis.html
http://www.obaricentrodamente.com/2010/05/demonstracao-dos-angulos-notaveis.html


 

 
 

 

No estudo da trigonometria é importante compreender e discriminar medida de arco e 

medida de ângulos. Para uma circunferência de raio igual a 1 (um), o arco de 180º tem medida 

π (pi) por definição. Vale ressaltar que é um número irracional e, portanto, qualquer valor 

numérico associado a esta medida será apenas uma aproximação de seu valor real. 

Para realizar a atividade seguinte, desenhamos uma circunferência marcando 12 

pontos igualmente espaçados. Dividindo o ângulo de uma volta (360º) por 12, obtemos 30 

graus, e, partindo da origem dos arcos (0º), em sentido anti-horário, escrevemos os 

respectivos ângulos em cada ponto marcado (0º, 30º, 60º, …, 360º). A relação de 

proporcionalidade entre arco e ângulo (π : 180º) nos permitiu calcular a medida do arco 

relacionado a cada um dos ângulos marcados. Esses resultados foram escritos num quadro, 

como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Atividade realizada em aula. 

 
Fonte: https://mathequalslove.blogspot.com.br/search/label/Trigonometry 

 

Usando Regra de Três podemos encontrar outras medidas de arco para ângulos em que 

se torna difícil perceber a constante de proporcionalidade, como por exemplo o ângulo de 13º, 

fazendo 180=13x. 

Desenhamos essa circunferência no Plano Cartesiano com centro na origem do sistema 

de coordenadas e raio unitário (este é o ciclo trigonométrico). 

Nesse sentido, realizamos uma atividade prática em aula, criada pela professora 

Adriane Scussel, de construção de um ciclo trigonométrico com papel, lápis, régua, 

transferidor, linha e agulha, cujo objetivo principal foi perceber as razões trigonométricas e 

suas medidas nos eixos coordenados. Nesta atividade (Figura 4) se nota claramente a simetria 

que existe nos quatro quadrantes da circunferência trigonométrica e a relação entre os pontos 

marcados e a distância aos eixos. Outras ideias, pouco estudadas por sua complexidade, como 

as retas tangente e cotangente deixam de ser abstratas. 

 

Figura 4 – Construção do Material Didático para o estudo da Trigonometria no Ciclo.

 
Fonte: as autoras (2017). 



 

 
 

 

Para finalizar o estudo do Ciclo, cada aluno recebeu uma circunferência na qual seriam 

marcados alguns ângulos, as respectivas medidas de seus arcos e as coordenadas em cada 

ponto (veja na Figura 5). 

 

Figura 5 – Construção do Material Didático para o estudo da Trigonometria no Ciclo.

 
Fonte: https://mathequalslove.blogspot.com.br/search/label/Trigonometry. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi possível perceber a aprendizagem dos conceitos estudados durante a realização das 

atividades, o que gerou mais atenção por parte dos alunos. Além do material didático 

produzido, foram feitas diversas atividades avaliativas, procurando sempre dispor de objetivos 

bem definidos e critérios pré-estabelecidos. Ao final deste estudo, fizemos um levantamento 

das notas e calculamos a média dos alunos nos conteúdos, avaliando este desempenho com 

uma nota de zero à dez. Sobre os temas que são pré-requisito para o estuda da Trigonometria 

no Ciclo (Figura 6), o Teorema de Pitágoras e Áreas ficou com média geral das turmas 7,2 e 

as Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo alcançou média 8,2 pontos. No estudo da 

Trigonometria no Ciclo a média alcançada foi 7,8 (Figura 7). 

Uma avaliação mais detalhada do desempenho com relação aos assuntos estudados 

pode ser observada nos gráficos a seguir: 

 

Figura 6 – Desempenho nos conteúdos pré-requisito. 

 
Fonte: As autoras. 



 

 
 

 

Figura 7 – Desempenho no estudo da Trigonometria no Ciclo. 

 
Fonte: As autoras. 

 

CONCLUSÕES 

 

O resultado de um projeto de ensino-aprendizagem pensado em conjunto, com 

atividades planejadas e objetivos claros, foi uma prova de que é possível alcançar o 

entendimento até mesmo de conteúdos considerados de difícil compreensão. O teste 

diagnóstico realizado no início do ano letivo foi essencial para traçar estratégias, a fim de 

obter uma aprendizagem significativa dos conceitos. Nesse processo, as atividades práticas 

permitiram compreender ideias conceituais abstratas, trabalhando também com o raciocínio 

de forma sequencial e estabelecendo relações entre os conceitos. 
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RESUMO: O trabalho tem como objetivo despertar o interesse pela aplicação da matemática fundamental como 

ferramenta de solução de problemas. No caso desse trabalho, alguns truques de adivinhação de números, somas e 

cartas são apresentados como aplicação. Na primeira atividade são “adivinhados” os números sorteados em três 

dados. Na segunda, a soma de algumas datas escolhidas pelo visitante em um calendário é prontamente 

informada. Na terceira, uma carta escolhida pelo visitante e mantida incógnita é rapidamente identificada e 

apontada e na última atividade, novamente uma equação algébrica é utilizada para determinar o número da casa 

e a idade do visitante. Há uma forte interação entre as expositoras e os visitantes, sendo esses últimos também 

sujeitos do processo de descoberta da matemática. As atividades contribuíram significativamente para o 

desenvolvimento da habilidade das expositoras em realizar operações básicas mentalmente e para comunicação 

oral e visual pela interação com os visitantes. 

 

Palavras-chave: Equações algébricas. Atividades lúdicas. Truques. Adivinhação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muitas vezes a matemática é destacada pelos meios de comunicação como sendo uma 

área de conhecimento para poucos, quando deveria ser difundida como necessária ao 

entendimento da realidade que cerca a todos nós. Apesar da propagada distância da 

matemática escolar da matemática utilizada cotidianamente, só um embasamento sólido nessa 

área do conhecimento permite a cidadania plena e o entendimento dos processos 

demográficos, sociais, físicos e biológicos dos quais somos sujeitos. 

Uma das diversas formas de atrair os alunos para a matemática é incorporar atividades 

lúdicas como jogos e desafios, deixando claro que a matemática é o caminho natural para a 

solução dos problemas, dos mais simples aos grandes desafios da humanidade. Trata-se, dessa 

forma, de uma metodologia ativa de ensino na qual o aluno deve modelar matematicamente o 

problema que deseja resolver e propor uma solução para tal. 

Grandes áreas da matemática estiveram inicialmente vinculadas aos jogos, podemos 

citar a probabilidade de eventos discretos envolvida nos jogos de cartas e dados (Magalhães, 

2004). Não há em matemática a obrigatoriedade de aplicação prática imediata dos 

conhecimentos. Alguns dos problemas em aberto na matemática não têm aplicações práticas 

até hoje, como por exemplo, a conjectura de Goldbach, problema de 250 anos cuja solução 

vale um milhão de dólares. Por outro lado, algumas das aplicações mais avançadas da 

matemática como a otimização contínua em espaços com centenas de dimensões só é possível 

graças ao prévio desenvolvimento de ferramentas e algoritmos. 

O entendimento das probabilidades envolvidas nos jogos como loterias, dominó e 

outros jogos de tabuleiro contribui para que hipóteses como sorte, premonição, sonhos, 

predestinação e vidência não tenham campo fértil. 
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Da mesma forma, discute sobre o papel do jovem na sociedade e o quanto ele se 

envolve em questões do cotidiano, considerando-os pouco críticos social e politicamente, que 

têm dificuldades com socialização o que lhes prejudica ao trabalhar em equipe ou ainda que 

são apáticos. Sendo assim, quando se objetiva a aprendizagem para a formação de indivíduos 

críticos e atuantes, que tenham valores sólidos, os conhecimentos técnico-científicos 

transmitidos na docência não bastam. Segundo, Costa (2008), os valores não devem ser 

somente transmitidos, mas sim, vividos. O autor destaca que esses valores somente são 

manifestados quando os indivíduos sentem, escolhem, decidem ou agem, sendo então 

protagonistas do seu aprendizado. 

Neste contexto, Rabello (2008) conceitua protagonismo como a atuação de 

adolescentes e jovens, através de uma participação construtiva onde se envolvam com as 

questões relacionadas à adolescência ou a própria juventude ou ainda, com as questões sociais 

da comunidade, país ou mesmo do mundo. Para a autora, assim o adolescente pode contribuir 

para que os seus direitos sejam assegurados e sua voz ouvida: “designe a atuação do jovem 

como personagem principal de uma iniciativa, atividade ou projeto voltado para a solução de 

problemas reais. O cerne do protagonismo, portanto, é a participação ativa e construtiva do 

jovem na vida da escola, da comunidade ou da sociedade mais ampla”. 

Ainda sob a perspectiva da aprendizagem é importante destacar o pensamento de 

Vigotsky, que considera que ao aprender o indivíduo desencadeia dentro de si uma infinidade 

de processos de desenvolvimento mental, que somente são validados a partir da sua interação 

com o objeto de estudo e com outros sujeitos parceiros igualmente envolvidos nesse processo. 

Sendo assim, o ciclo de desenvolvimento do aprendiz, considerando tanto a memória lógica, 

quanto a formação de conceitos, envolve dois níveis: social envolvendo o contato 

interpessoal; e individual ou intrapessoal. Pode se entender, então, que a aprendizagem é mais 

efetiva quando provém das relações reais entre indivíduos humanos e que é internalizada a 

partir de um processo anterior de troca e, portanto possui uma dimensão coletiva. 

Dessa forma, justifica-se esse trabalho pela necessidade de diversificar as formas de 

demonstrar a matemática, exemplificando sua aplicação em pequenos truques que despertem 

o interesse dos expectadores, consolidando, a partir dessa interação, o conhecimento. 

O problema abordado é a desvinculação da matemática como ferramenta para a 

solução de desafios. Quando não há uma explicação clara, alternativas como vidência 

parecem ser a justificativa de muitos fenômenos. Nesse trabalho são apresentadas quatro 

atividades em que dados, soma de números, número da residência e cartas são “adivinhadas” 

pelas expositoras. Algumas dessas atividades são baseadas em simples equações algébricas e 

outras na simples ordenação de elementos. Todas são desenvolvidas a partir da obra de 

Stewart (2010). 

O objetivo primordial é demonstrar algumas aplicações de equações algébricas por trás 

de algumas “mágicas” ou truques de adivinhação e desmistificar a capacidade de vidência 

aparentemente relacionada às “adivinhações”. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 



 

 
 

 

As quatro atividades propostas serão detalhadas a seguir, evidenciando o conteúdo 

matemático relacionado e as habilidades e competências desenvolvidas pelas apresentadoras 

durante a preparação e treinamento. 

Atividade 1: “Vidência numerológica” aplicada à adivinhação do número de três dados. 

Procedimento: os visitantes do stand serão convidados à jogar três dados, um em cada 

divisão de uma caixa retangular dotada de tampa. Sem que a expositora veja os números, o 

visitante deve realizar algumas operações matemáticas no intuito de “embaralhar”, para as 

quais pode utilizar uma calculadora disponibilizada pelas expositoras. As operações são 

apresentadas nas Equações 1 a 3, sendo a o primeiro, b o segundo e c o terceiro número 

sorteado. 

Multiplicar o primeiro número por dois, somar cinco ao resultado 

  (1) 

Multiplicar o resultado por cinco e somar o segundo número 

 (2) 

Multiplicar o resultado por dez e somar o terceiro número 

 (3) 

Nesse ponto fica claro que, para “adivinhar os três números, deve-se subtrair 250 do 

resultado que o visitante informar e os números sorteados serão os correspondentes à centena, 

dezena e unidade desse resultado final. 

 

Atividade 2: “Vidência numerológica” aplicada a soma de datas no calendário. 

Os visitantes serão convidados à escolher uma folha do calendário, correspondente a 

um determinado mês, e posicionar um quadrado que englobe, obrigatoriamente, nove 

números sobre essa folha. Deverão informar o menor número inscrito nesse quadrado e as 

expositoras prontamente irão informar a soma dos números selecionados. No exemplo da 

figura 1 o número que deve ser informado é o 13. 

 

Figura 1- Números selecionados na folha do calendário correspondente a setembro, sendo treze o menor 

número da seleção. 

 



 

 
 

 

 

O número inicial do quadrado varia de 1 a 16, dependendo da escolha do visitante, 

pois números acima de 16 implicam na seleção de menos de nove números. Dessa forma, o 

que parece uma aleatoriedade considerável, do visitante escolher o mês e posicionar o 

quadrado sobre o calendário, se resume a quinze números, todos resolvidos da mesma forma. 

Na primeira linha temos o primeiro número (x), seu sucessor e o sucessor do seu 

sucessor, na segunda linha temos sete dias a mais para cada dia da primeira linha e na terceira 

linha, quatorze dias a mais. 

 (4) 

No exemplo da Figura 1, o número 13 somado com oito resulta em 21, que 

multiplicado por nove resulta em 189. Exatamente a soma de 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 

29. 

Atividade 3: “Vidência numerológica” aplicada a descobrir uma carta de baralho 

previamente escolhia. 

As expositoras oferecem aos visitantes a oportunidade de escolher uma entre 27 cartas 

em um baralho. Essa carta deve ser memorizada e novamente inserida no baralho que deve ser 

embaralhado. 

Em seguida as expositoras dividem as 27 cartas em três montes com nove cartas cada 

um, com a face para cima e o visitante, ao final da distribuição deve apontar em qual monte a 

carta escolhida está. Os três montes são reagrupados, cuidando para que o monte escolhido, 

que contém a carta selecionada, seja mantido no meio, sem o visitante perceber. Nesse 

momento a carta escolhida está no terço médio. O processo é repetido mais duas vezes, na 

segunda a carta fica entre as três médias (posições 13, 14 ou 15) e na última fica exatamente 

no meio do monte indicado. O truque baseia-se simplesmente na sucessiva divisão por três 

das cartas. 

Atividade 4: “Vidência numerológica” aplicada a descobrir o número da casa e a idade dos 

visitantes. 



 

 
 

 

Os visitantes receberão uma calculadora “mágica” e serão convidados a digitar o 

número da casa (x), multiplicar o resultado por dois (2x), somar o número 42 (2x+42), 

multiplicar o resultado por 50 [50(2x+42)] = 100x+2100, subtrair o ano do nascimento 

(100x+2100-y), subtrair 50 (100x+2050-y), somar o número de aniversários que fez esse ano 

(zerou ou um) (100x+2050-y+z)e subtrair 34 (100x+2016-y+z). Os dois últimos números são 

a idade da pessoa e, antes desses, o número da casa. 

Por exemplo: uma criança que nasceu no dia 11/06/2001 e mora na casa número 2760 

visita o stand no dia 27/09/2017 e faz as seguintes operações: 2∙2760 = 5520 +42 = 5562∙50 = 

278100 – 2001 = 276099-50 = 276049 +1=276050– 34 = 276016 (2760 é o número da casa e 

16 é a idade) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos serão considerados sob dois pontos de vista. O primeiro como 

metodologia para o desenvolvimento da matemática pelas alunas e o segundo pela atividade 

como uma das que atinge os objetivos das Feiras de Matemática. 

Na primeira atividade as expositoras desenvolveram algumas propriedades básicas da 

multiplicação e a habilidade de subtrair mentalmente 250 de alguns números entre 361 e 916, 

números esses correspondentes ao sorteio nos dados de uma sequência de três “uns” e três 

“seis”. A mesma habilidade mental foi utilizada na segunda atividade, em que as alunas 

desenvolveram a rápida multiplicação por nove de números acima de dez. Essas habilidades 

ajudam principalmente na validação de operações realizadas cotidianamente com 

calculadoras. Não são raros os erros de digitação e algébricos que passam desapercebidos 

quando os alunos não têm a noção, mesmo que aproximada, do resultado esperado. 

Talvez o maior ganho seja em relação à socialização e autoestima pois as expositoras 

são encorajadas a “vender” seu trabalho, já que se trata de uma feira e não uma mostra. 

Devem desenvolver habilidades de comunicação oral e visual de forma que as atividades e, 

principalmente, a fundamentação matemática esteja clara a possa ser prontamente replicada 

pelos visitantes. 

Para as Feiras de Matemática nas quais o trabalho é apresentado, alguns resultados 

coerentes com os objetivos dessa atividade são alcançados, entre eles: despertar, nos alunos, 

maior interesse na aprendizagem de matemática e transformar a matemática em ciência 

construída pelo aluno e mediada pelo professor. 

O interesse dos alunos visitantes pode vir do interesse próprio em repetir as atividades 

junto aos seus amigos e a própria metodologia em que as atividades são apresentadas com a 

participação ativa dos visitantes, não apenas de maneira expositiva. 

 

CONCLUSÕES 

 

As atividades demonstram que a utilização da matemática, de maneira simples, em 

algumas “mágicas” contribui para o interesse sobre novas aplicações. 



 

 
 

 

O trabalho desmistifica algumas hipóteses sobre a “vidência” na adivinhação de 

números. 

O interesse dos visitantes na repetição dos truques, que são simples e facilmente 

replicáveis, constitui uma oportunidade de interação com as expositoras. 

O visitante é sujeito ativo de todas as atividades apresentadas nesse trabalho. 

A apresentação do trabalho, como na XXXIII Feira Catarinense de Matemática, 

compõe uma das formas de desenvolvimento das habilidades de comunicação visual e oral 

pelas expositoras. 
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OOUUTTRROOSS  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  

  
Fonte: Facebook do IFSC Câmpus Criciúma - 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1599489030089290&type=1&l=e340

5145d6 
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AATTAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  

 
Ata da Reunião da Assembleia Geral da XXXIII Feira Catarinense de Matemática – 

XXXIII FCMat. No dia vinte e nove de setembro do ano de dois mil e dezessete, no período 

das dez horas às onze horas ocorreu a Assembleia Geral com os Avaliadores e Orientadores 

da XXXIII Feira Catarinense de Matemática. Essa Assembleia Geral ocorreu sob a 

coordenação dos professores Bazilício de Andrade Filho (IFSC – Campus Criciúma) e Fátima 

Peres Zago de Oliveira (IFC- Campus Rio do Sul).  Estiveram presentes na Assembleia Geral 

os Avaliadores e os Orientadores da presente Feira. A professora Fátima Peres Zago de 

Oliveira iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e apresentou os demais 

coordenadores e a secretária da reunião. Deu seguimento com a leitura dos pontos da pauta 

que foram: 1) Informes; 2) Avaliação da Feira; 3) Sugestões para XXXIV FCMat; 4) 

Próxima Feira Nacional; 5) Assuntos Gerais . “1” Informes: A professora Fátima Peres 

Zago de Oliveira, comentou sobre a VI Feira Nacional no estado do Acre, e ressaltou a 

importância da diversidade cultural que o evento promove. Em seguida, passa a palavra a 

Comissão Central Organizadora (CCO) – ao professor Bazilício do IFSC de Criciúma, que 

chama os demais representantes da comissão e pede uma salva de palmas pelo trabalho 

realizado. Falou sobre os problemas financeiros que tiveram para a feira, que foi feita após o 

fechamento do orçamento da cidade. Ainda agradeceu o esforço de todos os orientadores que 

trouxeram os trabalhos para a feira. A professora Fátima repassou, então, os informes de 

horários de encerramentos da feira. Ainda comentou sobre o processo de avaliação dos 

trabalhos da feira, e a importância da discussão que foi feita sobre o funcionamento desse 

processo e sobre a ética de cada avaliador. “2” Avaliação da Feira: A professora Soliete de 

Videira, sugeriu que o lanche fosse antecipado para os alunos mais jovens que ficaram no 

alojamento. O professor Cléber da GERED de Ituporanga sugeriu para o jantar, ao invés de 

um lanche, servissem uma alimentação mais saudável. O professor Flávio, da GERED de 

videira, sugeriu uma estrutura de lanches para comercialização no espaço da feira. Que não 

fosse de alguma franquia. Ainda o professor Sadir, de Jaraguá do Sul, apresentou a situação 

ruim do alojamento onde ficaram, problema de estrutura e limpeza. O professor Luis Carlos 

da GERED de Campos Novos já apresentou uma situação diferente, pois em seu alojamento 

foi bem recebido. A professora Carla de Blumenau apresentou a mesma situação do professor 

Sadir de Jaraguá do Sul, com problemas estruturais e falta de apoio dos responsáveis pelo 

alojamento. “3” Sugestões para XXXIV FCMat: A professora Fátima passou a palavra para o 

professor Cristiano da GERED de Massaranduba, trouxe a situação da próxima Feira 

Catarinense Matemática. Apresentou a professora Tamires que ficara responsável pelo evento. 



 

 
 

 

Ainda definiu a data, 27, 28 e 29 de outubro de 2018. Para a próxima feira ainda, foi sugerido 

que não tivesse exposição dos trabalhos no primeiro dia de feira a noite, somente a montagem 

e abertura do evento. A prof Maria Aparecida da GERED de Brusque, apresentou a falta de 

divulgação da feira, que pode fazer com que os estabelecimentos da cidade não se estruture 

para o evento. A professora Eliane sugeriu que os espaços exclusivos para determinadas 

instituições fossem mais retirados para que não existissem mal entendido sobre sua utilização. 

A professora Paula, do IFC – Rio do Sul, elogiou a feira, mesmo com alguns problemas de 

organização, lembrando que os trabalhos apresentados eram muito bons e que esse deve ser o 

foco das feiras de matemática. “4” Próxima Feira Nacional: A data da próxima FNMat. 

acontecera nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2018 no Acre. “5” Assuntos Gerais: O professor 

Bazilício pediu a palavra para informes do comitê cientifico. Informou que o prazo de retorno 

dos trabalhos com as correções feitas é dia trinta de novembro, e salientou que se essas 

correções não forem feitas e enviadas não serão publicados nos anais da feira catarinense de 

matemática. A professora Fátima lembrou ainda do prazo de confirmação para a feira 

nacional, dia quinze de novembro, chamado pela classificação da premiação da XXXIII 

FCMat. Caso a escola não informar a ida ou não a FNMat. estará sujeita a uma penalização 

para as próximas edições.  Finalizando, a professora Fátima agradeceu a presença de todos e 

encerrou a assembleia. Nada mais havendo a tratar eu, Jailson Henrique Fernandes com o 

auxílio de Iris Tuty Dalcanale Araujo (IFC – Campus Rio do Sul) – secretariando a reunião 

nesse evento –, lavrei a presente ata que aprovada e acompanhada da lista de presença será 

publicada nos Anais do evento. 

 

   



 

 
 

 

 


