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APR ESENTAÇÃO

Diante do desafio proposto de promover a construção e divulgação dos
conhecimentos matemáticos e melhorar cada vez mais o ensino da disciplina da
matemática, a Prefeitura de Timbó, através da Secretaria Municipal de Educação, e
a Secretaria do Estado da Educação, através da Agência de Desenvolvimento
Regional e Gerência de Educação, tiveram a grata satisfação de promover a XXXII
Feira Catarinense de Matemática.
A Educação tem como objetivo principal dentro do contexto da atualidade,
promover a aprendizagem de todos os alunos e lhes assegurar uma trajetória de
sucesso. Esta trajetória só será possível se o aspecto pedagógico, tido como central,
passar a fazer parte de uma gestão que priorize formas de pensar, sentir e atuar.
“O nosso principal papel como professores, na promoção de uma
aprendizagem significativa é desafiar os conceitos já aprendidos, para que eles se
reconstruam mais ampliados e consistentes, tornando-se assim mais inclusivos com
relação a novos conceitos. Quanto mais elaborado e enriquecido é um conceito,
maior a possibilidade ele tem de servir de parâmetro para a construção de novos
conceitos. Isso significa dizer que quanto mais sabemos, mais temos condições de
aprender”.
A XXXII edição da Feira Catarinense de Matemática faz parte do
movimento das Feiras de Matemática e tem seu início nas feiras municipais e
regionais.
Nesta edição da feira estiveram envolvidos diretamente na exposição,
orientação e avaliação um total de 350 estudantes e 221 professores. Foram
expostos trabalhos nas categorias da Educação Especial, Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Professor e Ensino Superior e foi registrado cerca de
5000 visitantes.
A feira contou com a exposição de 165 trabalhos oriundos de 57
municípios catarinenses, os quais foram premiados com troféus e medalhas,
classificados como Destaque e Menção Honrosa. 25 Trabalhos foram selecionados
para participarem da Feira Nacional de Matemática, com data e local a serem
definidos.
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A XXXII Feira Catarinense teve grande êxito e atingiu os objetivos
propostos. Segundos os professores e avaliadores, todos os trabalhos estavam bem
estruturados e com ótimo fundamento. O nível científico está melhorando a cada
edição da feira.
Secretaria Municipal de Educação
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TABELA D E INSC RIÇÕES POR GERED

22ª Araranguá

5

15ª Blumenau

16

16ª Brusque

13

6ª Concórdia

11

18ª Florianópolis

4

14ª Ibirama

9

17ª Itajaí

10

13ª Ituporanga

13

24ª Jaraguá do Sul

12

23ª Joinville

13

12ª Rio do Sul

13

33ª Seara

8

34ª Taió

9

35ª Timbó

13

31ª Itapiranga

1

21ª Criciúma

3

9ª Videira

12

Total

165
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INSCR ITOS POR CATEGORIA

Educação Especial

8

Educação Infantil

12

EF- Anos Iniciais

37

EF- Anos Finais

64

Ensino Médio

35

Ensino Superior

2

Professor

7

Total

165
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TABELA DE PREMIAÇ ÕES
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Título
JOGOS MATEMÁTICOS COMO
RECURSO ESTRATÉGICO DE
APRENDIZAGEM E INCLUSÃO

Município

Premiação

CONCÓRDIA

MENÇÃO
HONROSA

DOMINÓ GRATIAS

VIDEIRA

DESTAQUE

COMPRANDO E GANHANDO

ITAJAÍ

DESTAQUE

DIMDIM MÁTICA

TAIÓ

DESTAQUE

A MATEMÁTICA NA TRILHA DAS
COMPRAS
BRAÇO BIÔNICO FEITO DE
PAPELÃO E A MATEMÁTICA DOS
ÂNGULOS ENVOLVIDA
CIÊNCIAS MAIS MATEMÁTICA IGUAL
COMBATE A DENGUE

ITUPORANGA

DESTAQUE

FLORIANÓPOLIS

MENÇÃO
HONROSA

BRUSQUE

DESTAQUE

RECICLAR PROTEGENDO A VIDA

RIO DO SUL

DESTAQUE

EDUCAÇÃO INFANTIL
Título

Município

Premiação

A MATEMÁTICA NA HORTA

ILHOTA

DESTAQUE

RIO DO SUL

DESTAQUE

BALNEÁRIO
PIÇARRAS

DESTAQUE

CHOCANDO COM A MATEMÁTICA

BRUSQUE

DESTAQUE

CONSTRUIR, BRINCAR E
APRENDER MATEMÁTICA

JOINVILLE

DESTAQUE

BRINCANDO COM A MATEMÁTICA

TIMBÓ

MENÇÃO
HONROSA

O REI DA PIZZA

TAIÓ

DESTAQUE

DIVERTINDO-SE COM A ÁRVORE DA
MATEMÁTICA
MATEMATICANDO- APRENDENDO
MATEMÁTICA BRINCANDO

A MATEMÁTICA NA
SUSTENTABILIDADE.
NOSSOS CALÇADOS: MUITOS
APRENDIZADOS DE MATEMÁTICA
TEM MOSQUITO DA DENGUE NO
PARQUE

BLUMENAU

DESTAQUE

JARAGUÁ DO SUL

DESTAQUE

RIO DO SUL

DESTAQUE

LANCHEMÁTICA

BRUSQUE

MENÇÃO
HONROSA

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
Título
APRENDENDO TABUADA COM
JOGOS E MATERIAIS CONCRETOS

Município

Premiação

ARABUTÃ

DESTAQUE
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APRENDENDO MATEMÁTICA NA
PONTA DOS DEDOS

POUSO
REDONDO

DESTAQUE

ROLETA MATEMÁTICA

BRUSQUE

DESTAQUE

JOINVILLE

MENÇÃO
HONROSA

COCAL DO SUL

MENÇÃO
HONROSA

JARAGUÁ DO SUL

DESTAQUE

IRANI

DESTAQUE

ITUPORANGA

DESTAQUE

100% DESCARTÁVEL

LAURENTINO

DESTAQUE

HORTO MEDICINAL, RELÓGIO DO
CORPO HUMANO

MASSARANDUBA

DESTAQUE

A MATEMÁTICA NAS EMBALAGENS

POMERODE

DESTAQUE

RIO DO CAMPO

MENÇÃO
HONROSA

RIO DO SUL

DESTAQUE

JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO

JARAGUÁ DO SUL

DESTAQUE

INICIANDO A EDUCAÇÃO
FINANCEIRA NA ESCOLA

POMERODE

DESTAQUE

A POLENTA NOSSA DE CADA DIA

VIDEIRA

MENÇÃO
HONROSA

RIO DO SUL

DESTAQUE

BLUMENAU

MENÇÃO
HONROSA

JOINVILLE

DESTAQUE

O CARTEIRO CHEGOU!

VIDEIRA

DESTAQUE

MOVIMENTAÇÃO DE TRIBUTOS

MASSARANDUBA

DESTAQUE

VIDAL RAMOS

DESTAQUE

ILHOTA

MENÇÃO
HONROSA

CONCÓRDIA

DESTAQUE

BRINCANDO COM ADIÇÃO E
SUBTRAÇÃO USANDO O ÁBACO E
CARTAZ DE VALOR-LUGAR
A MATEMÁTICA DOS
REVESTIMENTOS CERÂMICOS
A ECONOMIA COMO PRINCÍPIO DA
RIQUEZA
JOGOS E DESAFIOS MATEMÁTICO
NO PENOA
DESAFIO: O MISTÉRIO
GEOMÉTRICO

FAMÍLIA E ESCOLA: UM CÁLCULO
PERFEITO
DE GOTA EM GOTA NOSSO
DINHEIRO "VAI" PELO RALO!

PERCENTUAL DE AUMENTO EM
COMPRAS A PRAZO
MATEMÁTICA COOPERATIVA: UM
DOCE DE EMPREENDEDORISMO
MATEMÁTICA X
SUSTENTABILIDADE: UMA CONTA
QUE DÁ CERTO!

BUSCANDO ALTERNATIVAS
ATRAVÉS DA MATEMÁTICA: FUMO X
REPOLHO
MATEMÁTICASSAURO - ECLODINDO
CONHECIMENTO
CONHECENDO O SISTEMA
MONETÁRIO A PARTIR DE
CONCEITOS MATEMÁTICOS
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SOLUCIONANDO SITUAÇÕES
PROBLEMAS
NA NOSSA HORTA NASCE ATÉ
MATEMÁTICA!

JARAGUÁ DO SUL

MENÇÃO
HONROSA

ATALANTA

DESTAQUE

UMA COMPOSTEIRA MATEMÁTICA

IBIRAMA

DESTAQUE

CURIOSIDADES DO DIA E DA NOITE

FLORIANÓPOLIS

DESTAQUE

ABOBOMÁTICA

RODEIO

DESTAQUE

A MATEMÁTICA NO CRESCIMENTO
DAS CIDADES

PRESIDENTE
GETULIO

DESTAQUE

A MATEMÁTICA DO LIXO

BOTUVERÁ

MENÇÃO
HONROSA

TRANSBORDANDO MATEMÁTICA

TIMBÓ

DESTAQUE

DE MOEDINHA EM MOEDINHA

DONA EMMA

DESTAQUE

NUMERAIS: DO SURGIMENTO À
ATUALIDADE
TRÂNSITO: MATEMÁTICA E
CIDADANIA
MATEMATIZANDO A HISTÓRIA DA
EEB PAPA JOÃO XXIII

BALNEÁRIO
PIÇARRAS

MENÇÃO
HONROSA

TIMBÓ

DESTAQUE

PRESIDENTE
GETÚLIO

DESTAQUE

ECONOMIZAR PARA REALIZAR

JOINVILLE

MENÇÃO
HONROSA

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
Título

Município

Premiação

A GEOMETRIA NO TANGRAM

ATALANTA

DESTAQUE

A MAGIA DO NÚMERO NOVE

GASPAR

DESTAQUE

ÂNGULOS NO RELÓGIO
ANALÓGICO

JOINVILLE

DESTAQUE

MAGIMÁTICA - A MAGIA DA
MATEMÁTICA ESTÁ NO AR

ITÁ

MENÇÃO
HONROSA

VIDAL RAMOS

DESTAQUE

CONCÓRDIA

MENÇÃO
HONROSA

VIDEIRA

DESTAQUE

A MATEMÁTICA DOS 21 BILHÕES

TIMBÓ

DESTAQUE

ARREMESSANDO A MATEMÁTICA

POMERODE

DESTAQUE

A MATEMÁTICA DO PESO
SAUDÁVEL

RIO DO SUL

DESTAQUE

TRIÂNGULOS, PROPORÇÕES E
SEMELHANÇA
ESCALAS: CONTEXTUALIZANDO O
CONTEÚDO POR MEIO DE
MATERIAIS MANIPULÁVEIS
ESCOLA PITAGÓRICA: "TUDO SÃO
NÚMEROS".
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CONSUMO DE ENERGIA: CALCULE
PARA ECONOMIZAR

JARAGUÁ DO SUL

MENÇÃO
HONROSA

COMPOSTAGEM

SALETE

DESTAQUE

BOBINA DE TESLA: O
TRANSFORMADOR RESSONANTE

POMERODE

DESTAQUE

LAR, TÃO SONHADO LAR

RIO DO SUL

DESTAQUE

JARAGUÁ DO SUL

DESTAQUE

CONCÓRDIA

MENÇÃO
HONROSA

CAFÉ COM MATEMÁTICA

POMERODE

DESTAQUE

MINIATURAS DE RIO DO SUL

RIO DO SUL

MENÇÃO
HONROSA

GRIPE H1N1: GRÁFICOS E TABELAS

MASSARANDUBA

DESTAQUE

VIDEIRA

DESTAQUE

BLUMENAU

DESTAQUE

VIDAL RAMOS

DESTAQUE

MATEMÁTICA COM AS AVES

JARAGUA DO SUL

DESTAQUE

EDUCANDO COM A HORTA

SANTA ROSA DO
SUL

MATEMÁTICA E A MÁGICA DAS
MULTIPLICAÇÕES

ILHOTA

MENÇÃO
HONROSA
MENÇÃO
HONROSA

MATEMÁTICA E CULINÁRIA

VIDAL RAMOS

DESTAQUE

MATEMÁTICA COM MOSAICOS

JARAGUÁ DO SUL

DESTAQUE

ARROIO TRINTA

DESTAQUE

TIMBÓ

DESTAQUE

EM BUSCA DA NUTRIÇÃO IDEAL

LINDÓIA DO SUL

DESTAQUE

MATEMÁTICA X TRÂNSITO

CONCÓRDIA

DESTAQUE

BRUSQUE

MENÇÃO
HONROSA

BENEDITO NOVO

DESTAQUE

GEOMETRIA NOS MOSAICOS DE
MAURITS CORNELIS ESCHER
CUSTO OU BENEFÍCIOMODELAÇÃO E APLICAÇÃO DO
ENSINO DA MATEMÁTICA NA
COMPOSTEIRA DA ESCOLA.

CÁLCULOS DO MUNDO LÁ FORA: A
CONSTRUÇÃO CIVIL COMO MEIO
INCENTIVADOR DO ENSINO DA
MATEMÁTICA
EDUCAÇÃO FISCAL, MATEMÁTICA E
CIDADANIA
MATEMÁTICA APLICADA NA
CONSTRUÇÃO CIVIL

A SUSTENTABILIDADE NA
FABRICAÇÃO DE PUFFS
A POUPANÇA É UMA ARMADILHA,
APRENDA A APLICAR MELHOR SEU
DINHEIRO

MATEMÁTICA DA PEGADA
ECOLÓGICA
CUSTO DE UMA CONSTRUÇÃO
CÍVIL
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FORMAS GEOMÉTRICAS –
RELAÇÃO ÁREA E PERÍMETRO

ARABUTÃ

DESTAQUE

FEIJOADA DE NÚMEROS

FLORIANÓPOLIS

DESTAQUE

MATEMÁTICA E
SUSTENTABILIDADE

BRUSQUE

DESTAQUE

ANÁLISE ESTATÍSTICA DO CELULAR

IBIRAMA

DESTAQUE

JOINVILLE

DESTAQUE

ARABUTÃ

MENÇÃO
HONROSA

BRUSQUE

DESTAQUE

IBIRAMA

DESTAQUE

JOINVILLE

DESTAQUE

MIRIM DOCE

MENÇÃO
HONROSA

NOVA TRENTO

DESTAQUE

PRESIDENTE
GETÚLIO

DESTAQUE

JOINVILLE

MENÇÃO
HONROSA

MENOS SÓDIO MAIS SAÚDE

TAIÓ

DESTAQUE

IRRIGAÇÃO SUSTENTÁVEL SOB UM
OLHAR MATEMÁTICO

BALNEÁRIO
PIÇARRAS

DESTAQUE

ORÇAMENTO FAMILIAR

BENEDITO NOVO

DESTAQUE

SOMANDO FORÇAS CONTRA O
AEDES AEGYPTI

JOINVILLE

DESTAQUE

MATEMÁTICA-AGRICULTURA

CHAPADÃO DO
LAGEADO

MENÇÃO
HONROSA

INDAIAL

DESTAQUE

PETROLÂNDIA

DESTAQUE

CRICIÚMA

DESTAQUE

A MATEMÁTICA NA
SUSTENTABILIDADE
RECLAMA DO ALTO IMPOSTO, MAS
NÃO PEDE SEU UM CENTAVO DE
TROCO
MATEMÁTICA ROSA
DESVENDANDO A CRIPTOGRAFIA
COM A MATEMÁTICA
QUEM DISSE QUE MEDIR, CORTAR
E PROTEGER NÃO DÁ
MATEMÁTICA?
EUREKA! TEM MATEMÁTICA NA
HISTÓRIA
MATEMÁTICA SOLAR
ESTUDO DO CÁLCULO ALGÉBRICO
ATRAVÉS DOS CONCEITOS DE
PERÍMETRO, ÁREA E APLICAÇÃO
NO COMPOST BARN
RESIDENCIAL MATEMATICAMENTE
SUSTENTÁVEL

A GARANTIA DE ACESSIBILIDADE
PARA AS PESSOAS COM
LIMITAÇÕES FÍSICAS E VISUAIS NO
CONTEXTO DA UNIDADE PRISIONAL
AVANÇADA DE INDAIAL- SC
NÚMEROS DECIMAIS E O SISTEMA
MONETÁRIO
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E A
PRODUÇÃO DE TEXTOS EM
MATEMÁTICA
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PRESERVANDO UMA NASCENTE,
UTILIZANDO CONCEITOS
MATEMÁTICOS E CIENTÍFICOS.

VIDEIRA

MENÇÃO
HONROSA

A MATEMÁTICA DO ENXAIMEL

INDAIAL

DESTAQUE

CARNEIRO HIDRÁULICO

LEOBERTO LEAL

DESTAQUE

SÃO JOÃO DO
SUL

MENÇÃO
HONROSA

CONCÓRDIA

DESTAQUE

POUSO
REDONDO

DESTAQUE

EQUACIOLÂNDIA

PIRATUBA

MENÇÃO
HONROSA

A MATEMÁTICA ENTRE AS
RAQUETES

FLORIANÓPOLIS

DESTAQUE

TEM ÂNGULO EM TODO LUGAR

TIMBÓ

DESTAQUE

ANALISANDO A QUANTIDADE DE
AÇÚCAR NO REFRIGERANTE PARA
EXPLORAR CONCEITOS
MATEMÁTICOS
INTERAGINDO COM AS DIMENSÕES
POR MEIO DOS CÁLCULOS
MATEMÁTICOS
JOGANDO E APRENDENDO:
ÁLGEBRA DIVERTIDA

ENSINO MÉDIO
Título
AS PALAVRAS ATRAVÉS DOS
NÚMEROS
NO ALVO DA MATEMÁTICA
SISTEMA PROGRAMAVEL PARA
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
MANDALA: O LINK PARA O
CONHECIMENTO
CASA AUTOSSUSTENTÁVEL
PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA PARA
BRUSQUE
MATEMÁTICA E AVICULTURA: UMA
PARCERIA DE SUCESSO
A MATEMÁTICA NA HISTÓRIA DA
CULTURA AFRO-BRASILEIRA NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
ECONOMIZANDO ENERGIA COMO
UMA ALTERNATIVA
LAURENTINENSE
A MATEMÁTICA NA ASTRONOMIA
FONTES DE ÁGUA:
MATEMATIZANDO NOSSO
CONSUMO DE ÁGUA
OLIMPÍADAS
MATEMÁTICA NO PARQUE DE
DIVERSÕES

Município

Premiação

RIO DO SUL

DESTAQUE

NOVA TRENTO

DESTAQUE
MENÇÃO
HONROSA

JOINVILLE
LINDÓIA DO SUL

DESTAQUE

TROMBUDO
CENTRAL

MENÇÃO
HONROSA

BRUSQUE

DESTAQUE

IPUMIRIM

DESTAQUE

VIDEIRA

DESTAQUE

LAURENTINO

DESTAQUE

ITAJAÍ

MENÇÃO
HONROSA

TAIÓ

DESTAQUE

PIRATUBA

DESTAQUE

ATALANTA

DESTAQUE
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OUTUBRO ROSA E FRACTAIS: QUAL
A RELAÇÃO?
A MATEMÁTICA DOS JOGOS DE
AZAR
A MATEMÁTICA DOS OVOS DE
OURO
ÓLEO DE COZINHA – A
MATEMÁTICA CONTRIBUI PARA
RESOLVER O PROBLEMA
QUANTO PESA ESTE
COMPRIMENTO?

BLUMENAU

DESTAQUE

JOINVILLE

MENÇÃO
HONROSA

ARROIO TRINTA

DESTAQUE

PETROLÂNDIA

DESTAQUE

BLUMENAU

DESTAQUE

JOINVILLE

DESTAQUE

IRANI

MENÇÃO
HONROSA

IBIRAMA

DESTAQUE

CAMBORIU

DESTAQUE

MASSARANDUBA

DESTAQUE

PIRATUBA

MENÇÃO
HONROSA

ASCURRA

DESTAQUE

ITAJAI

DESTAQUE

ITAPIRANGA

MENÇÃO
HONROSA

MATEMÁTICA E CRIPTOGRAFIA

CRICIÚMA

DESTAQUE

MATEMATIZANDO O ESTRESSE

RIO DOS CEDROS

DESTAQUE

ORIGEM DE TODA E QUALQUER
ESTRUTURA
ENERGIA SOLAR; UMA IDEIA
VIÁVEL!
RELAÇÃO MATEMÁTICA PLANETA
TERRA X POPULAÇÃO VISANDO A
SUSTENTABILIDADE

BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

DESTAQUE

ARABUTÃ

DESTAQUE

PINHEIRO PRETO

MENÇÃO
HONROSA

INTERPOLAÇÃO LINEAR E BILINEAR:
APLICAÇÃO EM TRANSFORMAÇÕES
GEOMÉTRICAS DE IMAGENS

BLUMENAU

MENÇÃO
HONROSA

A TABUADA APRESENTADA DE
FORMA LÚDICA, ABRANGENDO AS
NECESSIDADES ESPECIAIS
ENCONTRADAS NA ESCOLA.

BALNEÁRIO
CAMBORIU

DESTAQUE

ÁFRICA O BERÇO DA MATEMÁTICA
CONSTRUÍNDO ESTATÍSTICA: A
IMPORTÂNCIA DA ESTATÍSTICA NO
DIA A DIA
A MATEMÁTICA COMO SOLUÇÃO
PARA MAXIMIZAR A UTILIZAÇÃO DE
TECIDOS
A PRESENÇA DA MATEMATICA EM
TECNICA DE MODELAR A
SOBRANCELHA.
PIXETRIZES
FINANÇAS: PEQUENOS
DESCUIDOS, GRANDES
PROBLEMAS
TOMADAS DE DECISÕES NA
MATEMÁTICA FINANCEIRA
MENSAGENS SECRETAS E A
MATEMÁTICA: A ARTE DA
CRIPTOGRAFIA
A TECNOLOGIA COMO
FERRAMENTA DE REDUÇÃO DE
CUSTO NA AGROPECUÁRIA
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ELIPSES NO SISTEMA SOLAR

JOINVILLE

DESTAQUE

ENSINO SUPERIOR
Título
RELATO DE EXPERIÊNCIA DA
OFICINA: SISTEMA DE MEDIDAS E
GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL

Município

Premiação

SOMBRIO

MENÇÃO
HONROSA

JUROS COM CARTÕES DE CRÉDITO

ITAJAÍ

DESTAQUE /
INDICAÇÃO

PROFESSOR
Título
FORMIGAMÁTICA: A MATEMÁTICA
DAS FORMIGAS
MERGULHANDO NA MATEMÁTICA
MATERIAIS MANIPULATIVOS E
HISTÓRIA DA MATEMÁTICA
APLICADA AO ENSINO DO SISTEMA
DE NUMERAÇÃO DECIMAL
HISTORIANDO E POETIZANDO A
MATEMÁTICA
ESTUDO DA FUNÇÃO DE SEGUNDO
GRAU SOB A PERSPECTIVA DO
OBJETIVO-OBSTÁCULO
EXPLORANDO CONCEITOS
BÁSICOS DE ANÁLISE
COMBINATÓRIA NO SEXTO ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS NAS
SÉRIES INICIAIS

Município

Premiação

RIO DO SUL

DESTAQUE

POMERODE

DESTAQUE /
INDICAÇÃO

SOMBRIO

MENÇÃO
HONROSA

VIDEIRA

DESTAQUE

IBIRAMA

DESTAQUE

BRUSQUE

DESTAQUE /
INDICAÇÃO

SOMBRIO

MENÇÃO
HONROSA
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RESUMOS EXPAN DID OS
EDUCAÇÃO ESPECIAL
JOGOS MATEMÁTICOS COMO RECURSO ESTRATÉGICO DE APRENDIZAGEM
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA WALTER FONTANA..................................

39
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ESCOLA ESPECIAL TIA ANA – APAE...............................................................

44
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49
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54
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CHOCANDO COM A MATEMÁTICA
ESCOLA E F PE. LUIZ GONZAGA STEINER....................................................
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CEI DEPUTADO PEDRO PAULO HINGS COLIN..............................................
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NOSSOS CALÇADOS: MUITOS APRENDIZADOS DE MATEMÁTICA
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109
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CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI................

114
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
APRENDENDO TABUADA COM JOGOS E MATERIAIS CONCRETOS
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APRENDENDO MATEMÁTICA NA PONTA DOS DEDOS
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ROLETA MATEMÁTICA
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BRINCANDO COM ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO USANDO O ÁBACO E CARTAZ DE
VALOR-LUGAR
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179

DE GOTA EM GOTA NOSSO DINHEIRO "VAI" PELO RALO!
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA....................................................................

184

28

JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO
EMEB ALBERTO BAUER...................................................................................

190

INICIANDO A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PROFESSOR VIDAL
FERREIRA..................................................................................................................... 196
A POLENTA NOSSA DE CADA DIA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANÍSIO RACHADEL DE OLIVEIRA...........

202

PERCENTUAL DE AUMENTO EM COMPRAS A PRAZO
CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI.................

205

MATEMÁTICA COOPERATIVA: UM DOCE DE EMPREENDEDORISMO
ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL ALVES RAMOS..............................................

210

MATEMÁTICA X SUSTENTABILIDADE: UMA CONTA QUE DÁ CERTO!
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELADIR SKIBINSKI...............................

215

O CARTEIRO CHEGOU!
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL FIDÉLIS ANTÔNIO
FANTIN...........................................................................................................................

220

MOVIMENTAÇÃO DE TRIBUTOS
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRUNO LINDEN....................

224

BUSCANDO ALTERNATIVAS ATRAVÉS DA MATEMÁTICA: FUMO X REPOLHO
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALBERTO SCHMID..............................................

229

MATEMÁTICASSAURO - ECLODINDO CONHECIMENTO
E.E.B. MARCOS KONDER.................................................................................

233

CONHECENDO O SISTEMA MONETÁRIO A PARTIR DE CONCEITOS
MATEMÁTICOS
EEB. JOSÉ PIEREZAN.......................................................................................
237
SOLUCIONANDO SITUAÇÕES PROBLEMAS
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO ALBERTO BAUER.......................

242

NA NOSSA HORTA NASCE ATÉ MATEMÁTICA!
ESCOLA MUNICIPAL RIBEIRÃO MATILDE.......................................................

246

UMA COMPOSTEIRA MATEMÁTICA
ESCOLA MUNICIPAL CHRISTA SEDLACEK....................................................

250

CURIOSIDADES DO DIA E DA NOITE
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL LUIZ CÂNDIDO DA LUZ...................................

254

ABOBOMÁTICA
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO.............................................

259

A MATEMÁTICA NO CRESCIMENTO DAS CIDADES
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA TANCREDO NEVES..............

265

29

A MATEMÁTICA DO LIXO
EEB PADRE JOÃO STOLTE..............................................................................

270

TRANSBORDANDO MATEMÁTICA
ESCOLA MUNICIPAL ERWIN PRADE...............................................................

275

DE MOEDINHA EM MOEDINHA
EEB. LINDO SARDAGNA...................................................................................

280

NUMERAIS: DO SURGIMENTO À ATUALIDADE
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA BORBA............................

285

TRÂNSITO: MATEMÁTICA E CIDADANIA
ESCOLA MUNICIPAL ERWIN PRADE...............................................................

290

MATEMATIZANDO A HISTÓRIA DA EEB PAPA JOÃO XXIII
EEB PAPA JOÃO XXIII.......................................................................................

295

ECONOMIZAR PARA REALIZAR
ESCOLA ADVENTISTA DE JOINVILLE - UNIDADE CENTRO..........................

301

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
A GEOMETRIA NO TANGRAM
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DR. FREDERICO ROLLA..........................

308

A MAGIA DO NÚMERO NOVE
E.E.B. ZENAIDE SCHMITT COSTA....................................................................

312

ÂNGULOS NO RELÓGIO ANALÓGICO
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ARINOR VOGELSANGER.........................

317

MAGIMÁTICA - A MAGIA DA MATEMÁTICA ESTÁ NO AR
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª NEUSA BERNARDINA
LEMOS MARQUES.......................................................................................................
321
TRIÂNGULOS, PROPORÇÕES E SEMELHANÇA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CACILDA GUIMARÃES.............................

325

ESCALAS: CONTEXTUALIZANDO O CONTEÚDO POR MEIO DE MATERIAIS
MANIPULÁVEIS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ELIDIA MARIA BIEZUS..............................

331

ESCOLA PITAGÓRICA: "TUDO SÃO NÚMEROS"
E. E. B. M. PREFEITO WALDEMAR KLEINUBING............................................

336

A MATEMÁTICA DOS 21 BILHÕES
ESCOLA MUNICIPAL MAURICIO GERMER......................................................

340

ARREMESSANDO A MATEMÁTICA
E.B.M. DR AMADEU DA LUZ..............................................................................

345

30

A MATEMÁTICA DO PESO SAUDÁVEL
CENTRO EDUCACIONAL WILLY SCHLEUMER...............................................

352

CONSUMO DE ENERGIA: CALCULE PARA ECONOMIZAR
ESCOLA MUNICIPAL
DE
ENSINO FUNDAMENTAL WALDEMAR
SCHMITZ........................................................................................................................ 356
COMPOSTAGEM
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO HEINZEN..........................

361

BOBINA DE TESLA: O TRANSFORMADOR RESSONANTE
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL OLAVO BILAC..................................................

367

LAR, TÃO SONHADO LAR
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA....................................................................

372

GEOMETRIA NOS MOSAICOS DE MAURITS CORNELIS ESCHER
E.M.E.B. LOTEAMENTO AMIZADE....................................................................

377

CUSTO OU BENEFÍCIO- MODELAÇÃO E APLICAÇÃO DO ENSINO DA
MATEMÁTICA NA COMPOSTEIRA DA ESCOLA.
EEF FREYA HOFFMANN WETTENGEL............................................................. 382
CAFÉ COM MATEMÁTICA
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL "ALMIRANTE BARROSO".................................

388

MINIATURAS DE RIO DO SUL
CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO MACHADO.............................................

394

GRIPE H1N1: GRÁFICOS E TABELAS
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MINISTRO PEDRO
ALEIXO...........................................................................................................................

399

CÁLCULOS DO MUNDO LÁ FORA: A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO MEIO
INCENTIVADOR DO ENSINO DA MATEMÁTICA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANITA BRASILEIRA...................................

404

EDUCAÇÃO FISCAL, MATEMÁTICA E CIDADANIA
EBM GAL LÚCIO ESTEVES...............................................................................

408

MATEMÁTICA APLICADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALBERTO SCHMID..................

411

MATEMÁTICA COM AS AVES
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MARIA NILDA SALAI
STÄHELIN...................................................................................................................... 415
EDUCANDO COM A HORTA
E. E. B. JOÃO DOS SANTOS AREÃO................................................................

419

MATEMÁTICA E A MÁGICA DAS MULTIPLICAÇÕES
ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JOSÉ MACHADO........................................

422

31

MATEMÁTICA E CULINÁRIA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CACILDA GUIMARÃES..............................

427

MATEMÁTICA COM MOSAICOS
EMEB. LUIZ GONZAGA AYROSO......................................................................

432

A SUSTENTABILIDADE NA FABRICAÇÃO DE PUFFS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA GOVERNADOR BORNHAUSEN................

438

A POUPANÇA É UMA ARMADILHA, APRENDA A APLICAR MELHOR SEU
DINHEIRO
ESCOLA
DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA
PROFESSOR
JÚLIO
SCHEIDEMANTEL.........................................................................................................

443

EM BUSCA DA NUTRIÇÃO IDEAL
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE IZIDORO BENJAMIN MORO......... 449
MATEMÁTICA X TRÂNSITO
EEB JOSÉ PIEREZAN.........................................................................................

454

MATEMÁTICA DA PEGADA ECOLÓGICA
COLÉGIO CULTURA...........................................................................................

458

CUSTO DE UMA CONSTRUÇÃO CÍVIL
E.E.B. TEÓFILO NOLASCO DE ALMEIDA..........................................................

463

FORMAS GEOMÉTRICAS – RELAÇÃO ÁREA E PERÍMETRO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MARCOLINO PEDROSO............................ 468
FEIJOADA DE NÚMEROS
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MÂNCIO COSTA...............................................

473

MATEMÁTICA E SUSTENTABILIDADE
COLÉGIO CULTURA...........................................................................................

478

ANÁLISE ESTATÍSTICA DO CELULAR
EEB ELISEU GUILHERME..................................................................................

484

A MATEMÁTICA NA SUSTENTABILIDADE
ESCOLA MUNICIPAL CAIC MARIANO COSTA..................................................

490

RECLAMA DO ALTO IMPOSTO, MAS NÃO PEDE SEU UM CENTAVO DE TROCO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MARCOLINO PEDROSO............................ 495
MATEMÁTICA ROSA
COLÉGIO CULTURA...........................................................................................

499

DESVENDANDO A CRIPTOGRAFIA COM A MATEMÁTICA
EEB ELISEU GUILHERME..................................................................................

505

QUEM DISSE QUE MEDIR, CORTAR E PROTEGER NÃO DÁ MATEMÁTICA?
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AVELINO MARCANTE.............................

509

32

EUREKA! TEM MATEMÁTICA NA HISTÓRIA
E. E. B. BRUNO HEIDRICH.................................................................................

514

MATEMÁTICA SOLAR
EEB FRANCISCO MAZZOLA..............................................................................

518

ESTUDO DO CÁLCULO ALGÉBRICO ATRAVÉS DOS CONCEITOS DE
PERÍMETRO, ÁREA E APLICAÇÃO NO COMPOST BARN
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA BERNARDO MÜLLER................................

524

RESIDENCIAL MATEMÁTICAMENTE SUSTENTÁVEL
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS..........................

529

MENOS SÓDIO MAIS SAÚDE
E.E.F ADELE HEIDRICH.....................................................................................

534

IRRIGAÇÃO SUSTENTÁVEL SOB UM OLHAR MATEMÁTICO
ESCOLA MONTEIRO LOBATO...........................................................................

540

ORÇAMENTO FAMILIAR
EEB, TEÓFILO NOLASCO DE ALMEIDA............................................................

544

SOMANDO FORÇAS CONTRA O AEDES AEGYPTI
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA KARIN BARKEMEYER..........................

548

MATEMÁTICA-AGRICULTURA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA OTÍLIA MULLER.........................................

554

A GARANTIA DE ACESSIBILIDADE PARA AS PESSOAS COM LIMITAÇÕES
FÍSICAS E VISUAIS NO CONTEXTO DA UNIDADE PRISIONAL AVANÇADA DE
INDAIAL- SC
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS........................................

559

NÚMEROS DECIMAIS E O SISTEMA MONETÁRIO
EEB PREF. FREDERICO PROBST..................................................................... 564
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E A PRODUÇÃO DE TEXTOS EM MATEMÁTICA
EMEF HERCÍLIO AMANTE.................................................................................

567

PRESERVANDO UMA NASCENTE, UTILIZANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS E
CIENTÍFICOS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PREFEITO PAULO
FIORAVANTE PENSO...................................................................................................

572

A MATEMÁTICA DO ENXAIMEL
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ARAPONGAS....................................................

578

CARNEIRO HIDRÁULICO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA BERTINO SILVA.........................................

582

ANALISANDO A QUANTIDADE DE AÇÚCAR NO REFRIGERANTE PARA
EXPLORAR CONCEITOS MATEMÁTICOS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO CAETANO LUMMERTZ............................................

587

33

INTERAGINDO COM AS DIMENSÕES POR MEIO DOS CÁLCULOS
MATEMÁTICOS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA WALTER FONTANA................................... 592
JOGANDO E APRENDENDO: ÁLGEBRA DIVERTIDA
E E B PROFª ANAIR MARGARIDA VOLTOLINI.................................................

595

EQUACIOLÂNDIA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AMÉLIA POLETTO HEPP.....................

599

A MATEMÁTICA ENTRE AS RAQUETES
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MÂNCIO COSTA...............................................

604

TEM ÂNGULO EM TODO LUGAR
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR EMIR ROPELATO........ 610
ENSINO MÉDIO
AS PALAVRAS ATRAVÉS DOS NÚMEROS
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA.....................................................................

616

NO ALVO DA MATEMÁTICA
EEB FRANCISCO MAZZOLA..............................................................................

620

SISTEMA PROGRAMAVEL PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JURACY MARIA
BROSIG.......................................................................................................................... 625
MANDALA: O LINK PARA O CONHECIMENTO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE IZIDORO BENJAMIN MORO......... 629
CASA AUTOSSUSTENTÁVEL
EEB DR HERMANN BLUMENAU........................................................................

634

PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA PARA BRUSQUE
E. E. M. YVONNE OLINGER APPEL...................................................................

639

MATEMÁTICA E AVICULTURA: UMA PARCERIA DE SUCESSO
E.E.B. ORIDES ROVANI......................................................................................

645

A MATEMÁTICA NA HISTÓRIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA
EEB. INSPETOR EURICO RAUEN..................................................................... 650
ECONOMIZANDO ENERGIA COMO UMA ALTERNATIVA LAURENTINENSE
EEB TEREZA CRISTINA.....................................................................................
A MATEMÁTICA NA ASTRONOMIA
E.E.B. DEPUTADO NILTON KUCKER................................................................
FONTES DE ÁGUA: MATEMATIZANDO NOSSO CONSUMO DE ÁGUA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA LUIZ BERTOLI............................................

655
660
665

34

OLIMPÍADAS
EEB CARLOS CHAGAS......................................................................................

670

MATEMÁTICA NO PARQUE DE DIVERSÕES
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DR. FREDERICO ROLLA...........................

675

OUTUBRO ROSA E FRACTAIS: QUAL A RELAÇÃO?
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS BLUMENAU......................

679

A MATEMÁTICA DOS JOGOS DE AZAR
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JANDIRA D'ÁVILA............

685

A MATEMÁTICA DOS OVOS DE OURO
EEB GOVERNADOR BORNHAUSEN.................................................................

689

ÓLEO DE COZINHA – A MATEMÁTICA CONTRIBUI PARA RESOLVER O
PROBLEMA
EEB PREF. FREDERICO PROBST..................................................................... 695
QUANTO PESA ESTE COMPRIMENTO?
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS BLUMENAU......................

698

ÁFRICA O BERÇO DA MATEMÁTICA
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO GOVERNADOR CELSO RAMOS.......................

703

CONSTRUÍNDO ESTATÍSTICA: A IMPORTÂNCIA DA ESTATÍSTICA NO DIA A DIA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ISABEL DA SILVA TELLES........................ 709
A MATEMÁTICA COMO SOLUÇÃO PARA MAXIMIZAR A UTILIZAÇÃO DE
TECIDOS
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS IBIRAMA...........................

714

A PRESENÇA DA MATEMÁTICA EM TECNICA DE MODELAR A SOBRANCELHA
EEB. MARIO GARCIA.........................................................................................
719
PIXETRIZES
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA GENERAL RONDON..................................

725

FINANÇAS: PEQUENOS DESCUIDOS, GRANDES PROBLEMAS
EEB CARLOS CHAGAS......................................................................................

729

TOMADAS DE DECISÕES NA MATEMÁTICA FINANCEIRA
E.E.B. DOMINGOS SÁVIO..................................................................................

734

MENSAGENS SECRETAS E A MATEMÁTICA: A ARTE DA CRIPTOGRAFIA
COLÉGIO SALESIANO ITAJAI...........................................................................

739

A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA DE REDUÇÃO DE CUSTO NA
AGROPECUÁRIA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SANTO ANTÔNIO...................................... 749
MATEMÁTICA E CRIPTOGRAFIA
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CÂMPUS CRICIÚMA.............

754

35

MATEMATIZANDO O ESTRESSE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR GIOVANI TRENTINI............

760

ORIGEM DE TODA E QUALQUER ESTRUTURA
COLÉGIO AVANTIS............................................................................................

765

ENERGIA SOLAR; UMA IDEIA VIÁVEL!
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MARCOLINO PEDROSO...........................

770

RELAÇÃO MATEMÁTICA PLANETA TERRA X POPULAÇÃO VISANDO A
SUSTENTABILIDADE
EEB. MAURA DE SENA PEREIRA......................................................................

774

INTERPOLAÇÃO LINEAR E BILINEAR: APLICAÇÃO EM TRANSFORMAÇÕES
GEOMÉTRICAS DE IMAGENS
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU......................

780

A TABUADA APRESENTADA DE FORMA LÚDICA, ABRANGENDO AS
NECESSIDADES ESPECIAIS ENCONTRADAS NA ESCOLA
EEB PRESIDENTE JOAO GOULART................................................................. 785
ELIPSES NO SISTEMA SOLAR
EEB PROFESSORA JANDIRA D'ÁVILA.............................................................

791

ENSINO SUPERIOR / PROFESSOR
RELATO DE EXPERIÊNCIA DA OFICINA: SISTEMA DE MEDIDAS E GEOMETRIA
PLANA E ESPACIAL
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO....... 796
JUROS COM CARTÕES DE CRÉDITO
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI..............................................

802

FORMIGAMÁTICA: A MATEMÁTICA DAS FORMIGAS
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AUGUSTO BOSCO.................................

809

MERGULHANDO NA MATEMÁTICA
CEIM PROFESSORA NORA KRUEGER DALLMANN........................................

814

MATERIAIS MANIPULATIVOS E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA APLICADA AO
ENSINO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO....... 818
HISTORIANDO E POETIZANDO A MATEMÁTICA
EEB. INSPETOR EURICO RAUEN.....................................................................

824

ESTUDO DA FUNÇÃO DE SEGUNDO GRAU SOB A PERSPECTIVA DO
OBJETIVO-OBSTÁCULO
ESCOLA MUNICIPAL CHRISTA SEDLACEK.....................................................

829

EXPLORANDO CONCEITOS BÁSICOS DE ANÁLISE COMBINATÓRIA NO SEXTO
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ESCOLA E.F. PE. LUIZ GONZAGA STEINER....................................................

835

36

OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS NAS SÉRIES INICIAIS
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO....... 839

37

RESUMOS EXPANDIDOS
EDUCAÇÃO ESPECIAL

JOGOS MATEMÁTICOS COMO RECURSO ESTRATÉGICO DE
APRENDIZAGEM E INCLUSÃO1
SPADA, Davi Felipe Pereira2; SOUZA, Francieli de3
RESUMO: O Projeto jogos matemáticos como recurso estratégico de aprendizagem e inclusão tem como
principais objetivos reconhecer a importância dos jogos como um instrumento pedagógico, despertar o interesse
dos alunos pela matemática, estimular a observação e concentração, confeccionar jogos matemáticos observando
seu uso como recursos pedagógicos para ensinar matemática de maneira lúdica, fazer da aprendizagem um
processo interessante e inclusivo e aplicar os conhecimentos adquiridos neste projeto em futuras experiências em
sala de aula regular juntamente com professor regente da disciplina de matemática. Durante seu desenvolvimento
foi considerando a especificidade de cada um dos alunos. Foram utilizados mecanismos diversificados como
pesquisas na internet sobre jogos até a confecção de jogos com materiais alternativos para que, vivenciassem
com criatividade, um resgate dos jogos africanos e conhecessem novos jogos apresentados e organizados pela
professora do Atendimento Educacional Especializado. Sendo assim, a participação dos alunos de forma ativa,
dinâmica e prazerosa, tornou-se fundamental na aquisição de conceitos e aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Matemática. Educação Inclusiva. Jogos.

INTRODUÇÃO
O termo Educação Matemática Inclusiva tem como direcionamento a inclusão de todos
os alunos no processo de construção do conhecimento matemático na escola, permeando o seu
contexto sócio histórico. Assim, o mesmo segue a linha da Educação Matemática cidadã
proposta por Mendes (2009 apud KRANZ, 2011, p. 01), na medida em que o conhecimento
apreendido deverá “[...] contribuir para que os estudantes possam adquirir competências e
habilidades capazes de imputar-lhes ações que convirjam para a melhoria da qualidade da vida
de cada um, individualmente e coletivamente”. Portanto, neste contexto, é importante a
utilização de metodologias diferenciadas, uma delas seriam os jogos.
Dentre os que contribuíram para que o jogo se apresentasse como uma proposta
metodológica, destacamos as contribuições do epistemólogo suíço Jean Piaget e o psicólogo
russo Vygotsky. Piaget em seus estudos considera que a atividade direta do aluno sobre os
objetos de conhecimento é o que promove o aprendizado e o que sustenta o mesmo é o
desenvolvimento cognitivo. Vygotsky defendem a participação ativa do aluno no processo de
aprendizagem, ressaltando que o conhecimento é consequência da interação do sujeito com o
meio que ele está inserido e o professor neste processo exerce o papel de mediador.
A questão que norteia este estudo é: Como despertar o interesse dos alunos pela
matemática fazendo da aprendizagem um processo interessante e inclusivo? Através dos
jogos é possível tornar a aprendizagem da matemática interessante e de forma inclusiva. Os
jogos são importantes para as relações sociais.
Segundo Vigostski o desenvolvimento da criança se dá a partir do contato com o
brinquedo, o jogo e a brincadeira. Deixar o aluno participar da confecção de alguns jogos

1 Categoria: Educação Especial; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; EEB Walter Fontana.
2 Aluno expositor; EEB Walter Fontana; eebwalterfontana@cda.sdr.sc.gov.br
3 Professora orientador; EEB Walter Fontana; Concórdia, SC; francieli.ds12@gmail.com
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como os feitos de materiais reciclados ou de outros materiais também é um bom estímulo para
que a prática de jogos fique mais interessante e significativa para eles.
Assim o desenvolvimento do projeto buscou envolver os educandos nos jogos e
desafios apresentados e construídos proporcionando aos alunos, a possibilidade de uma
aprendizagem significativa e prazerosa, uma vez que estimula a exploração e as soluções de
problemas, estabelecimentos de regras, cooperação, investigação e a busca de soluções nos
desafios apresentados. Nesta perspectiva o ensino da Matemática da ênfase na construção de
uma educação inclusiva, apontando o uso do jogo como alternativa prazerosa. Nesse âmbito,
para se contribuir na construção de uma Escola Inclusiva, onde se deve atuar de uma maneira
diferente, ou seja, criando-se novas situações que atendam a todos, considerando-se as
experiências do aluno no processo de sua aprendizagem. No tocante ao ensino da Matemática,
apresentando o jogo como alternativa no desenvolvimento cognitivo, atuando como propulsor
no raciocino lógico.
Através do jogo, temos a possibilidade de abrir espaço para a presença do lúdico, não
só como sinônimo de recreação e entretenimento. Muito mais do que um simples material
instrucional, ele permite o desenvolvimento da criatividade, da iniciativa e da intuição. Enfim,
do prazer, elemento indispensável para que ocorra aprendizagem significativa. Ensinar
matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a
criatividade e a capacidade de resolver problemas.
MATERIAL E MÉTODOS
Na primeira etapa foram adotados vários procedimentos para a realização dos
trabalhos iniciando por conversa e explicação sobre a Importância dos jogos na Educação
Matemática Inclusiva. Após foram realizadas pesquisas na internet sobre jogos africanos e
jogos de raciocínio lógico. Num segundo momento os alunos jogaram alguns desses jogos de
forma online no site LAAB - Ludicidade Africana e Afro-brasileira. Nesta seção encontramse alguns jogos africanos e afro-brasileiros, uma prévia descrição e links de alguns jogos para
jogar online.
Na segunda etapa após conhecerem diversos jogos e terem jogado de forma online, os
alunos escolheram quais jogos iriam confeccionar, então foram selecionados materiais
recicláveis e alternativos para confecção desses jogos. Os jogos africanos escolhidos foram
Shisima, Achi, Yoté, Tsoro knooa. Entre os jogos de raciocínio lógico apresentados pela
professora estão os jogos: Fecha 15, Árvore matemática, Quadrado mágico e o jogo Afro
Brasileiro Jogo da Onça.
Na terceira etapa após a definição dos jogos foram realizadas diversas oficinas onde os
alunos do AEE (atendimento Educacional Especializado) confeccionaram e jogaram os jogos
escolhidos e apresentados. É importante a participação do aluno. Para que isso ocorresse, tudo
foi explicado com antecedência, o que fazer, ajudando-os para se expressarem da melhor
maneira. Durante a oficina os alunos participaram de forma ativa dando contribuições com
ideias de matérias e formas. Demonstraram interesse e se envolveram com os jogos,
aprenderam e foram criativos.
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Enfim, na última etapa o projeto foi exposto em Feira Multidisciplinar Interna e Feira
regional de Matemática, onde os alunos interagiram com o público apresentando, explicando
e jogando. Sendo o projeto selecionado para Feira de matemática a nível estadual.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Reconhecendo a importância dos jogos como um instrumento pedagógico, onde se usa
de estratégias, da prática da observação e raciocínio lógico, elementos tão preciosos para a
exploração do conhecimento matemático, os alunos do Atendimento Educacional
Especializado, vivenciaram com muita criatividade, um resgate dos jogos africanos e
conheceram novos jogos na forma de uma pesquisa e produção dos jogos.
Além do resgate da história dos jogos africanos, a experiência foi divertida, criativa e
possibilitou trocas dentro de um comportamento e condutas éticas. Percebemos que além do
entretenimento, os jogos são ferramentas que ajudam a tomar decisões, a observar,
desenvolver a concentração, a ganhar assim como a tarefa difícil de perder.
O Projeto jogos matemáticos como recurso estratégico de aprendizagem e inclusão
aconteceu de forma dinâmica e criativa estimulando a imaginação e a criatividade através de
interação com os jogos de forma inclusiva, ou seja, foram construídos e aprendidos, conforme
fotos 1, 2, 3, 4, entendendo as diferenças como valores neste processo, compreendendo a
função do lúdico e tornando a matemática interessante.
Figura 1 - Aluno confeccionando o Yoté -jogo africano

Fonte: os autores (2016)
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Figura 2 - Alunos durante o jogo árvore da matemática

Fonte: os autores (2016)
Figura 3 - Professora mediando durante confecção de jogo

Fonte: os autores (2016)
Figura 4 - Aluno interagindo com o público em feira multidsciplinar interna

Fonte: os autores (2016)
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CONCLUSÕES
O uso de jogos matemáticos teve por objetivo fazer com que os alunos gostem de
aprender essa disciplina despertando o interesse do aluno envolvido. Sendo assim o Projeto
jogos matemáticos como recurso estratégico de aprendizagem e inclusão teve uma abordagem
dinâmica e atraiu o interesse dos estudantes que frequentam o AEE. Também promoveu a
interação dos alunos com os jogos, proporcionando-lhes a oportunidade de inclusão e
conhecimento de forma prazerosa, desafiadora e criativa. Os alunos perceberam que é
possível aprender Matemática de forma lúdica, recreativa e divertida. Fica claro também que
através de Jogos como Shisima, Achi, Yoté, Tsoro knooa, e jogo da onça é possível abordar a
história e a cultura da África, atendendo desta forma a Lei 10639/2003 que torna obrigatório o
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na educação básica, além de
potencializar o pensamento lógico estratégico e principalmente valorizar a cultura e a história
africana e afro-brasileira, além de construir caminhos para a promoção da igualdade racial na
sociedade.
Portanto a aprendizagem através de jogos, como os jogos africanos e outros permitiu
que os alunos fizessem da aprendizagem um processo interessante e divertido.
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DOMINO GRATIAS1
BOM NETO, Sergio2; BARETTI, Valdecir3; GONÇALVES DIAS, Fabiano4;
FERREIRA DA SILVA, Jesebel5.
RESUMO: “Domino Gratias”, tem por significado a expressão “Graças a Deus” frase usada pelos padres
jesuítas ao ganhar uma partida de dominó, material de referência. Tendo como objetivo melhorar a interação
social entre os educandos e à aquisição de conceitos matemáticos básicos, trabalhamos os conceitos de
quantidade, paridade, formas geométricas, operações de adição e subtração. Como metodologia buscou-se
apresentar as peças através da brincadeira “efeito dominó”, passando para o conhecimento individual das
mesmas, através da ordenação o que permitiu ao educando identificar peças faltantes, observando a relação que
estas tem com dados lançados simultaneamente, promovendo a percepção visual e agilidade de encontrar a peça
de referência, finalizando com o jogo propriamente dito. O dominó serviu como recurso didático promovendo o
avanço cognitivo dos educandos, criando momentos que através do jogo estabeleça tomada de decisão,
conflitando-se com adversários e reexaminando conceitos, estabelecendo momentos de comunicação e de
construção de informações compartilhadas.
Palavras-chave: Jogo de Dominó. Conceitos Matemáticos. Interação Social.

INTRODUÇÃO
Aprender brincando não é apenas um clichê, quando se trata de ensinar conceitos
matemáticos para crianças do ensino especial. Os jogos são considerados hoje alguns dos
melhores métodos para levar crianças e adolescentes a lidar com conceitos matemáticos.
Segundo Piaget, os jogos não são apenas uma forma de divertimento, mas são meios que
contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Para manter o seu equilíbrio com o
seu mundo, os educandos necessitam brincar, jogar, criar e inventar.
A procura de uma nova metodologia de aprendizado que venha a suprir dificuldades
cognitivas na área da matemática busca-se o jogo de dominó como recurso, pois durante os
jogos os participantes estabelecem decisões, conflitam-se com seus adversários e reexaminam
seus conceitos, experimentam um sentimento de grande prazer ante o descobrimento do novo
e suas possibilidades de invenção.
Os jogos passam a ter significados positivos e de grande utilidade quando o professor
proporciona um trabalho coletivo de cooperação, de comunicação, de socialização. Promovem
a identificação do educando com o grupo de qual faz parte, geram direitos e deveres,
ensinando-os a conviver e a participar respeitando a individualidade.
MATERIAL E MÉTODO
Como base de desenvolvimento do trabalho, fez-se uso do dominó, um importante
recurso interdisciplinar. Embasado na história da origem do mesmo para introdução do tema,
1

Categoria: Educação Especial: Modalidade: Materiais e/ou jogos didáticos; Instituição: Escola Especial Tia
Ana – APAE.
2
Aluno expositor
3
Aluno expositor
4
Professor orientador
5
Professor orientador
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sua trajetória geográfica pelos continentes até a chegada ao Brasil.
A primeira menção do jogo de dominó vem da China e sua criação é atribuída a um
santo soldado chinês chamado Hung Ming, que viveu de 243 a.C a 182 a.C. O jogo é
conhecido na China como “Kwat p’ ai”, significa tabletes de ossos. O nome dominó,
provavelmente derive da expressão latina “domino gratias” (“graças a Deus”), dita pelos
padres europeus para assinalar a vitória em uma partida, isto porque o jogo era comparado à
gola das vestes dos sacerdotes, gola esta preta e branca. No ocidente há indícios da existência
do jogo no século XVIII, quando teria sido introduzido na Inglaterra e Itália. O jogo pode ter
sido introduzido na Itália por Marco Pólo ou outros viajantes da época.
Uma história interessante ocorreu em 21 de março de 1791, durante a revolução
francesa, um regimento militar ao desfilar perante a rainha Maria Antonieta, pediu a esta
autorização para ofertar ao herdeiro da coroa francesa, o Delfin, um jogo de dominós, feito
pelo homem encarregado pela destruição da Basilha. O presente foi oferecido acompanhado
dos seguintes versos: “Destes horríveis cárceres, terror dos franceses, vedes as ruínas
transformadas em brinquedos, possam estes, servir aos jogos de vossa infância, do povo vos
provar o amor e a potência”. O jogo entregue a Luiz XVII foi descrito assim: “era uma obra
prima de arte; a caixa era feita de uma só peça, os dados provinham dos caixilhos que
ornavam a chaminé do aposento do governador da fortaleza”. Em cada peça havia uma letra e
juntas formavam a frase: “Vivam o rei, a rainha e Delfin”. Luiz VII não chegou a reinar e
Maria Antonieta foi decapitada. No Brasil, o jogo teria chegado com os portugueses no século
XVI, virando passa tempo para os escravos.
O segundo passo, foi à apresentação das peças, deu-se através da brincadeira “efeito
dominó”, onde cada educando recebeu um jogo e posicionou as peças em pé, uma ao lado da
outra. Derrubando-se a primeira, esta empurra a segunda e assim por diante, até que todas as
peças caiam.
Passando para o conhecimento individual das mesmas, através da ordenação
selecionando os carretões das diferentes quantidades e posteriormente ordenando a sequência
de cada um, o que permitiu ao educando identificar peças faltantes.
Fez se uma analogia da peça (retangular) do dominó, com dois dados (quadrados),
lançados simultaneamente onde, cada metade equivale ao resultado de um dos dados.
Promovendo a percepção visual e agilidade do educando para encontrar a peça de referência
que as igualem.
Tais atividades permitiram conhecer as peças, sua composição (28 peças), sua forma
(chatas, retangulares), medida, material de que é feito (madeira, osso, marfim ou matéria
plástica), pontos marcados (vazio representando o zero a seis) e as várias combinações.
Passando para o jogo propriamente dito, este jogo pode ser remetido à época de
Confúcio, 25 séculos atrás. O certo, porém, é que se tornou popular na China por volta do ano
de 1900. Certo Stewart Culin descreveu o jogo, ainda que não tenha entendido suas regras, no
ano de 1895. Trata-se de um tipo de dominó, com regras, porém, bem mais complexas. As
peças tradicionais são de marfim e madeira, artisticamente produzidas. Hoje em dia, porém,
são substituídas por peças de plástico e até mesmo feitas de cartão de papelão.
As regras de dominó tradicional podem variar de região para região. No Brasil, o mais
comum é o jogo jogado individualmente, com dois adversários, cada um recebe sete peças,
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restando quatorze peças na mesa para comprar, no caso de o oponente não ter a peça da vez;
ou jogado em duas duplas, quatro jogadores, e cada jogador recebe sete peças. Cada jogador
recebe sete peças, que mantém escondida dos olhos do adversário. Inicia o jogo que tiver o
duplo-6 (peça com o número seis nas suas duas metades), também conhecido como “carroça”
ou “carroção”. Caso está peça não tenha sido entregue a nenhum jogador, iniciará aquele que
tiver a peça dupla maior. A partir de quem iniciou, cada jogador, em ordem horária colocará
uma peça que se encaixe em uma das pontas da cadeia que vai se formando com as peças que
vão sendo colocadas. Se não tiver a peça a colocar, vai ao monte e compra até conseguir uma
peça que sirva. Caso não exista tal peça, o jogador passa sua vez ao jogador seguinte. Vence
quem se livrar de todas as suas peças. No caso de o jogo ficar travado, isto é, não haver
possibilidade de se colocar peças, contam-se os pontos nas mãos de cada jogador. Vence
aquele que tiver menor número de pontos na mão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 1

Nosso objetivo inicial era melhorar a interação social entre os
educandos e à aquisição de conceitos matemáticos básicos, tais
objetivos foram superados desde o primeiro momento, pois ao
relatar a história do dominó outros conceitos vieram à tona.
Quando nos referimos ao período histórico do indício do
surgimento do jogo, esbarramos com as letras a.C, introduzindo
assim seu significado e acrescentou-se d.C nos localizando no
tempo.
Figura 2

Posteriormente a chegada do jogo ao Brasil, despertou outro
conceito, de localização (geografia) e de referência ao século,
redigido em números romanos, o que causou uma nova sequência
de explicações e aprendizagem por parte dos educandos.

Figura 3
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O jogo é considerado passatempo para os escravos ao chegar no Brasil e nomeado dominó
em homenagem aos padres, pois a gola dos mesmos era branca e preta trazendo assim o
conceito de cores, depois introduziu-se a noção de tamanho (conceito de medidas), formas
geométricas, quantidade e paridade.
Figura 4

Começou como uma brincadeira, formando diferente posicionamento
de peças para realização do efeito dominó.

Figura 5

Associar das peças de dominó aos dados mostrou ao educando o seu
formato que é um retângulo, dividido em dois quadrados jogados
simultaneamente.

Figura 6

O posicionamento das peças lado a lado com a
sequência de seu carretão, proporcionou o
conhecimento de cada uma, e identificar peças
faltantes, uma relação de quantidade, paridade e
posicionamento.

Figura 7

A última etapa foi o jogo propriamente dito, que mostrou
que o projeto atingiu seus objetivos, os alunos passaram a
respeitar regras, interagir um com o outro com respeito,
aceitando erros e vibrando com acertos, sabem fazer a
pontuação e chegam ao vencedor.

CONCLUSÃO
O dominó é um jogo milenar, conhecido por inúmeros povos e jogado por pessoas de
diferentes idades, que se divertem com o mesmo.
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Tanto o jogo, quanto as peças possibilitam desenvolver uma série de atividades no
diferente contexto educacional, como raciocínio lógico e aritmético dos aprendizes, ou como
atividade lúdica, proporcionando novas descobertas, tornando-se um recurso complementar
de grande valia.
Possibilita a relação direta com o pensamento matemático, proporciona aos jogadores
o respeito às regras, instruções, operações, definições, deduções, desenvolvimento, utilização
de preceitos e operacionalização.
Sendo assim um recurso atraente e eficiente, que auxilia os nossos educandos na arte
da aprendizagem e na construção do conhecimento.
REFERÊNCIA
PIAGET, J.; INHELDER, B. A psicologia da criança. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1989.
www.jogos.antigos.nom.br/domino.asp, acesso em 15/10/2016.
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COMPRANDO E GANHANDO1
CORREA, Jean Felipe2; Martins, Ivan3; Vieira, Núbia Ariane4.
RESUMO: A matemática sempre foi vista como a disciplina da dificuldade, mas ensinar matemática é
desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver
problemas. A utilização de jogos como recurso pedagógico eficaz na construção do conhecimento matemático,
possibilita que o aluno desenvolva a capacidade de raciocinar e colocar em prática estratégias para resolver
situações-problema, caracterizando objetos e buscando uma linha de resolução baseada nas suas próprias
experiências, respeitando sua temporalidade de aprendizado.
Palavras-chave: Sistema Monetário. Operações Matemáticas. Jogo.

INTRODUÇÃO
A Matemática faz-se presente em diversas atividades realizadas pelas crianças e
oferece aos homens em geral várias situações que possibilitam o desenvolvimento do
raciocínio lógico, da criatividade e a capacidade de resolver problemas. O ensino pode
potencializar essas capacidades, ampliando as possibilidades dos alunos de compreender e
transformar a realidade. O ensino da Matemática objetiva ensinar a resolver problemas, e as
situações de jogos representam uma boa situação-problema, na medida em que o professor
sabe propor boas questões aos alunos, potencializando suas capacidades para compreender e
explicar os fatos e conceitos da Matemática. A pessoa com deficiência intelectual apresenta
dificuldade para abstrair as informações e o ensino da matemática ocorre praticamente por
abstração, organização mental de valores e quantidades, assim é necessário usar de recursos
concretos para que a aprendizagem aconteça efetivamente. De acordo com os autores Kamii
(1998, p.20) o ensino da Matemática deve priorizar o avanço do conhecimento das crianças
perante situações significativas de aprendizagem, sendo que o ensino por meio dos jogos deve
acontecer de forma a auxiliar no ensino do conteúdo, propiciando a aquisição de habilidades e
o desenvolvimento operatório da criança.
Ao optar por trabalhar a Matemática por meio dos jogos, o professor deve levar em
conta a importância da definição dos conteúdos e das habilidades presentes nas brincadeiras e
o planejamento de sua ação com o objetivo de o jogo não se tornar mero lazer. A autora
Kamii (1998, p.15), afirma que o conhecimento lógico matemático é estruturado a partir da
abstração reflexiva que tem origem na coordenação das ações que a criança exerce sobre os
objetos, ou seja, ao manipulá-los ela consegue estabelecer as abstrações necessárias, partindo
do concreto. Neste sentido, o jogo é desencadeador de desafios desestruturando o indivíduo e
possibilitando a este desenvolver a postura de analisar situações criar estratégias próprias de
resolução e possibilita o desenvolvimento de habilidades como análise de possibilidades
tomada de decisão e trabalho em grupo. A elaboração deste projeto tem como objetivos foram
conhecer e manusear os valores monetários, realizar leitura e interpretar situações cotidianas
Categoria: Educação Especial; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição: CAESP – APAE de
Itajaí.
2
Aluno do IPT – CAESP – APAE de Itajaí.
3
Aluno do IPT – CAESP – APAE de Itajaí
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1

49

com o de um jogo para ampliar as habilidades e competências dos alunos da Iniciação para o
Trabalho (IPT).
MATERIAL E MÉTODOS
Buscando novas metodologias de ensino que abordasse o uso continuo do sistema
monetário no dia a dia dos alunos, visto que são poucas as oportunidades de praticar
convencionalmente. Surgiu então à ideia de elaborar um jogo, inicialmente o grupo assistiu há
tutoriais sobre jogos educativos, muitos trouxeram sugestões de jogos prontos, e visitamos
lojas para conhecer novas opções. Em meio às pesquisas surgiu à ideia do “Banco
Imobiliário” e este foi o primeiro contato dos alunos, os mesmos fizeram inúmeras perguntas
e experimentaram o jogo, porém sua metodologia era muito ampla e complexa, visto que os
alunos não são alfabetizados, apresentaram dificuldades para compreender a dinâmica.
Partindo desta perspectiva surgiu a ideia do jogo “Comprando e Ganhando” assim, os
alunos contribuíram com sugestões de regras, tarefas e elencaram os principais pontos
comerciais e órgãos públicos conhecidos pelos alunos: Supermercado, Padaria, Banco,
Shopping, Prefeitura, em seguida elaborou-se as tarefas individuais dos estabelecimentos:
Banco: entrega para cada jogador o valor de 880,00 reais (notas fictícias) o valor de
um salário mínimo;
Supermercado, Padaria, Banco, Shopping, Prefeitura: compras ou pagamentos de
acordo com a indicação no tabuleiro.
Figura 1 - Jogo

Fonte: Os autores (2016).

Para jogar são necessários dois jogadores sendo que cada um receberá o valor de
R$888,00 em notas diversas de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00 R$ 100,00 e
moedas de R$0,05, R$ 0,10, R$ 0,25, R$ 0,50, R$1,00. Com o uso de um dado os jogadores
caminham as casas e executa a tarefa determinada existindo os momentos de pagamentos e
recebimentos de valores ou somente o avançar das casas. Vence a partida o jogador que
terminar o tabuleiro, porem se o jogador perder todo seu dinheiro ele é desclassificado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O trabalho foi desenvolvido com 14 alunos que frequentam o IPT (Iniciação para o
trabalho), iniciando pela pesquisa de jogos para se trabalhar com o sistema monetário. Sendo

50

que 07 conheciam as cédulas monetárias e faziam uso em comércios, 03 apenas conheciam as
cédulas monetárias e 04 não identificaram as cédulas monetárias;
Gráfico 1 – Conhecimento ou não de cédulas.

Fonte: Os autores (2016).

Observa-se que 05 alunos fazem a leitura correta dos valores, 04 alunos faz a leitura
dos números, mas não como valores monetários e 02 alunos não fazem a leitura de números.
Gráfico 2 – Fazendo a Leitura Numérica.

Fonte: Os autores (2016).

No quesito operações matemática temos: 02 alunos que realiza as contagens
mentalmente, 06 que usam recursos concretos e 04 alunos realizam as operações com
mediação direta do professor.
Gráfico 3 – Operações Matemáticas.

Fonte: Os autores (2016).

Dos 14 alunos apenas 08 alunos sabiam o valor do salário mínimo e 03 alunos não
tinham noção.
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Gráfico 4 – Salário Mínimo.

Fonte: Os autores (2016).

Na pesquisa do uso dos comércios e órgãos públicos da cidade constatou-se que 02
alunos fazem uso dos comércios de maneira independente, 06 alunos usam o comercio com
supervisão e 03 alunos usam o comércio.
Gráfico 5 – Comércios e órgãos Públicos.

Fonte: Os autores (2016).

No desempenho do jogo observou-se que 08 tiveram grande proveito e melhoram seus
conhecimentos acerca das operações matemáticas e 03 alunos necessitam de mediação para
concluir a atividade.
Gráfico 6 – Desempenho no Jogo.

.
Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÃO
Os conhecimentos que o aluno se apropria a partir do ensino da Matemática permitem
compreender melhor como chegamos aos conhecimentos atuais, porque é que se ensina este
ou aquele assunto. Com uma perspectiva crítica, e um olhar diferenciado para a Matemática
que é ensinada atualmente os professores pouco a pouco devem se engajar no próprio objeto
de ensino da Matemática em vez de ficarem promovendo conteúdos desnaturados sem
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qualquer sentido com a realidade do aluno. O desafio de ensinar é constante, quando
incluímos a deficiência não podemos ter como fator determinante de aprendizagem, ou seja,
não será a deficiência que irá impedir a aprendizagem dos alunos, mas sim a abordagem,
estratégias e intervenções usadas pelo professor. Sob este olhar, observa-se que os jogos
permitem que o grupo se estruture que os alunos estabeleçam relações ricas de troca,
aprendam a esperar sua vez, acostume-se a lidar com regras, conscientizando-se de que
podem ganhar ou perder. Trabalhar o lúdico é envolver-se num processo de reorganização de
conceitos e habilidades, aplicando-os a uma nova situação, atendendo a um objetivo. Os jogos
em grupo são situações ideais também para a troca de opiniões entre os alunos, que são
motivados a pensar criticamente para tomarem decisões e para recorrerem a si mesmos a fim
de saber se o seu raciocínio está correto ou não. No entanto, é fundamental que o professor
conheça as possibilidades de cada aluno para favorecer essa evolução com atividades
oportunas. Portanto, é necessário que o professor adquira um jeito novo de ensinar
matemática, busque estratégias de ensino e de aprendizagem para que os alunos aprendam
desafiando saindo da zona de conforto. Assim sendo, o ensino de matemática prestará sua
contribuição, à medida que forem exploradas metodologias que priorizem a criação de
estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito-crítico, e favoreçam no
educando a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do
desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios.
Destacamos ainda que a matemática deve ser vista pelo aluno como instrumento que pode
favorecer o desenvolvimento de seu raciocínio, de sua capacidade expressiva, de sua
sensibilidade estética e de sua imaginação.
REFERÊNCIAS
KAMII, Constance. Aritmética: novas perspectivas implicações na teoria de Piaget.
Campinas SP. Papirus 1993.
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DIM DIM MÁTICA1
RUCHISKI, Geovana Maria2; ODORIZZI, Joélcio3; ZANLUCA, Luzia4; PORTO, Valdete
Aparecida Veronezi Silva5.
RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido para que os alunos tivessem o conhecimento do dinheiro e sua
história. De uma forma simples e concreta onde em seu dia a dia fosse de suma importância saber como o
dinheiro tomou forma na sua evolução durante os tempos. Com pesquisas foi buscado várias curiosidades,
moedas de outros países e foi catalogado de uma forma onde os alunos entendessem e pudessem passar o
conhecimento adquirido durante a pesquisa. Também de forma lúdica foi desenvolvido jogos onde todos
estiveram engajados na confecção dos mesmos e dinheiro está presente no decorrer do jogo. Na busca pelo
conhecimento de todos foram pacientes e atentos a cada detalhe colocado. Através das pesquisas em conjunto
sempre estiveram atentos a cada detalhe apresentado. Passado todo o conteúdo e atividades de realização dos
jogos e estudo foi de grande valia para todos. A forma de pesquisa e o desenvolver de tudo foi interessante pois o
trabalho em equipe nos mostrou que a união faz o conhecimento. Tudo o que foi adquirido vai ser de
importância para sua vivencia e autonomia diária.
Palavra chaves: História. Conhecimento. Dinheiro.

INTRODUÇÃO
Este trabalho consiste num estudo acerca da história do dinheiro no Brasil e no mundo,
sobre como o sistema monetário evoluiu até a criação do Real; aborda também a pesquisa de
outras moedas brasileiras e demais países. Além disso, o presente projeto apresenta a moeda
como um objeto que não possui apenas valor histórico, mais sim onde nos mostra o seu valor
de compra e de venda. Tudo que foi pesquisado e catalogado nos fez entender que é muito
bom estarmos em contato com as moedas de outros países, para termos a noção de realidade
do nosso país. Também foi usado do lúdico para que fosse entendido de uma maneira mais
atrativa como o dinheiro está presente em nossos dias. Quanto aos jogos confeccionados e
assim jogados por todos os alunos desta classe foi interessante saber que o dinheiro está
presente em qualquer lugar e que precisamos usufruir de pagamentos e recebimentos. Saber o
valor de cada cédula e moeda para que no seu dia a dia seja autônomo em suas ações
utilizando o dinheiro. Com tudo isso foi proporcionado o contato com a história do dinheiro, a
compreensão do Real como moeda com poder de compra e venda e sua relação com moedas
de outros países, bem como a reflexão sobre a importância dos cuidados para a manutenção
do nosso dinheiro. Segundo o Banco Central do Brasil, todos os anos, milhares de notas de
Real em péssimo estado são tiradas de circulação e substituídas por notas novas. Cerca de
80% do custo de fabricação das notas vem da reposição das notas estragadas, muitas vezes
sem a população ter o conhecimento desses gastos pelo Banco Central. Cada moeda que
deixamos de usar vira um prejuízo para a economia do Brasil. Portanto, é interessante e de
extrema importância o conhecimento acerca da história do dinheiro, pois, percebendo de um
modo geral todo nosso sistema monetário, necessita de valorização e preservação para que
1
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nossas moedas e cédulas estejam sempre intactas. É de suma importância nossa colaboração
para que tudo isso aconteça. Diante de tanta preocupação com a política do pais estamos
colocando a realidade de cada um.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto dim-dim mática foi realizado com a turma SAE 02, da APAE DE TAIÓ.
Esta turma é composta por seis alunos que frequentam a escola no período matutino. Este
trabalho foi desenvolvido para que de uma forma ou de outra os alunos entendessem como
surgiu e como funciona o sistema monetário. A partir de uma discussão em sala começamos a
desenvolver o projeto sobre nosso sistema monetário. Este projeto foi desenvolvido durante o
primeiro semestre do ano de 2016, com a parceria de professores, alunos e demais pessoas da
comunidade. A inclusão neste projeto com jogos foi de início apenas de conhecimento para
que depois fosse de construção e assim de interação de todos. Em toda a catalogação das
moedas de outros países, organização das cédulas antigas e o dinheiro dos dias de hoje sempre
foi em conjunto com todos alunos e professores.
Os materiais usados para nossa pesquisa foram de uma forma bem simples, porém de
uma forma em que todos entendessem do que estavam falando, que foram: pesquisa na
internet, conhecimentos de cada pessoa da sala. Auxilio de amigos onde tinham cédulas e
moedas de vários lugares e valores diferentes cada qual correspondente do seu lugar. Os jogos
foram confeccionados em sala com a ajuda de todos. Materiais usados foram tinta guache,
EVA, cédulas impressas e papelão couro.
1. Banco imobiliário da cidade de Taió- um jogo onde dois ou mais jogadores
recebem um valor simbólica e através do jogo do dado correm as casas e compram
propriedades que pertencem ao banco. Para o jogador que cair na propriedade já
adquirida será cobrado aluguel por permanecer no local ate a próxima jogada e
assim até findar o jogo na chegada. Neste jogo eles conhecem todas as cédulas
existentes no nosso sistema monetário e aprendem saber valores e dar troco.
2. Dominó do dinheiro é um jogo de domino comum com as faces de nossas cédulas
atuais. Um jogo que faz com que o educando aprenda e reconheça o nosso dinheiro
atual e qual seu valor real.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os educandos desta sala, quase todos têm deficiência intelectual e uma com baixa
visão e se desenvolvem de maneira lenta. Por isso optamos por atividades simples e atrativas
para que todos pudessem jogar e entender sobre o assunto abordado A aprendizagem da
matemática depende das estratégias, materiais utilizados e diferentes recursos de ensino para
que a capacidade de cada um se desenvolva e estabeleça sua autonomia do entender a
matemática. No decorrer das aulas os alunos foram entendendo a necessidade de conhecer as
várias maneiras e evoluções que o dinheiro passou até chegar no dia de hoje para que de
nenhuma forma sejam enganados e também como se faz o uso do dinheiro nos jogos por eles
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confeccionados. Como todo e qualquer projeto foi enfrentado algumas dificuldades para o
entendimento, principalmente na execução dos jogos, onde estavam acostumados com o jogo
tradicional e não o que foi confeccionado. Todos participam ativamente do projeto mesmo
com suas particularidades. Para que todos entendessem usamos de jogos para ampliar sua
concentração e de estratégias para que pudessem entender o conteúdo.
CONCLUSÃO
Todo trabalho de educação, para se obter resultados bons é não desistir, deve de ser
pertinente e alcançar os objetivos lançados.Com a pratica diária alcançamos a aprendizagem.
Para o educando é essencial saber entender a matemática para então vivencia-la em seus dias.
Foi de grande valia a interação de todos neste projeto. Saber conhecer e relacionar todos os
símbolos e valores envolvidos para a construção do conhecimento de um modo geral. Neste
projeto foi concluído que é muito interessante saber a origem das coisas mesmo que para isso
acontecer passamos por vários obstáculos. Posicionar-se de maneira crítica, responsável e
construtiva nas diferentes situações sociais. Utilizando o diálogo como forma de mediar
conflitos e de tomar decisões coletivas. Foi muito gratificante saber que aprenderam por sua
atenção e persistência. Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos
para adquirir e construir conhecimentos. É importante que tudo que foi ensinado durante todo
o projeto puderam de uma forma ou de outra buscar não somente o conhecimento
matemático, mais também a parte histórica de vários lugares condizentes da época. Onde na
dificuldade de cada foi interessante cada um se ajudar, tendo um objetivo comum, o “saber”.
Memorizaram todos os caminhos percorridos até o nosso sistema monetário de hoje. A
interação de todos durante a execução foi de momentos inesquecíveis para todos, onde saber
jogar e saber perder foi conversado para que saibam que nem sempre temos dias de gloria e
vitória, e estimular a concentração também são fundamentos da matemática.
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A MATEMÁTICA NA TRILHA DAS COMPRAS1
SILVA, Adriana da2; ROHLING, Volney3; KLETEMBERG, Cintia Mara Kletemberg4;
JUSTEN, Liliane Hoffmann5
RESUMO: O presente trabalho desenvolvido consiste em um jogo pedagógico, criado com a turma da Oficina
Terapêutica Protegida da APAE de Ituporanga. Os objetivos foram trabalhar a coordenação motora, atenção,
reconhecer o sistema monetário, identificar cores e rótulos, aprender a resolver cálculos de adição e trabalhar em
grupo. Os alunos participaram confeccionando uma trilha com informações a serem seguidas, um dado, dois
carrinhos, réplicas de moedas e cédulas do nosso dinheiro, também na elaboração das regras. Sorteia-se quem
inicia o jogo, um de cada vez joga e avança de acordo com o número que sortear no dado cumprindo tudo que
está na trilha, no final pagam os produtos que compraram, somando as quantias gastas pelos participantes.
Durante a efetivação deste projeto foi evidenciado que ocorreu aprendizagem, despertando o gosto pelo jogo, o
reconhecimento do dinheiro, a resolução de cálculos matemáticos e também a satisfação durante toda sua
realização.
PALAVRAS-CHAVE: A importância dos jogos. Sistema monetário. Aprendizagem significativa.

INTRODUÇÃO
Atualmente nos deparamos com diferentes circunstâncias em que necessitamos
resolver cálculos para solucionar problemas diários. Lidamos com as compras de casa,
conferimos o troco do comércio, realizamos somatória dos produtos, observamos rótulos
analisando se permanecem no prazo de validade, as formas de pagamentos e somamos juros
acumulados das contas atrasadas. Nossos alunos com Necessidades Especiais estão inseridos
nesse meio social, acompanham os familiares nas compras de supermercados, lojas, bancos e
ainda participam em pequenas aquisições da família.
O trabalho realizado por meio de projetos com jogos pedagógicos é de grande
importância para o aprendizado, porque é uma técnica que facilita a compreensão e permite
que as aulas sejam práticas, diversificadas e muito prazerosas. Assim com a participação
direta dos educandos possibilita-se que eles descubram e construam os seus próprios
conhecimentos.
O Ensino da matemática na APAE é composto por diferentes situações problemas que
exigem uma atenção especial do educador, porque é neste momento que o educando vai
adquirindo e aumentando seu entendimento racional, incluindo e associando novos conceitos
e aumentando assim suas fontes de informações. O educador necessita estar sempre atento
para poder intermediar nesse processo, através de técnicas que despertem no aluno a procura
de descobertas novas, obtendo assim o conhecimento científico.
As ações práticas do sistema monetário dentro da especialidade da matemática
aconteceram por meio de atividades variadas e modificadas para a realidade dos educandos,
tendo em vista que eles participam de uma oficina de produção de doces, para tanto, realizam
atividades que possibilitam que reconheçam os produtos utilizados e os gastos para a
1
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aquisição e realização das receitas. Estas intervenções são planejadas e realizadas como forma
de simplificar a aprendizagem e assim existir uma interação entre teoria e prática.
O projeto A matemática na trilha das compras foi elaborado por acreditar-se na
necessidade de preparar nossos educandos para sua autonomia e independência, propondo
trazer alguns itens do supermercado para a sala de aula, para que possam ter uma relação
direta, com as embalagens dos artigos de compra e sua necessidade na realização de receitas
de doces, vivenciando na prática a efetuação de compras de supermercado, fazendo cálculos,
somando as quantias gastas e aprendendo a pagar com dinheiro real.
A Matemática na Trilha das Compras é um jogo lúdico, desenvolvido com a turma de
Oficina Protegida Terapêutica da APAE de Ituporanga, também nomeada de Oficina de
Produção, dela participam dez alunos adultos com idades variadas que ficam na escola em
período integral, todos com Deficiência Intelectual, quatro deles com Síndrome de Down
associada e um com Deficiência Múltipla.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi desenvolvido com a função de facilitar a aprendizagem de conteúdos
matemáticos pelos educandos. Foi realizado através de apresentações de aulas expositivas
com explicações e práticas do jogo. O projeto está sendo aplicado durante o ano letivo de
2016. Materiais necessários para o jogo: Painel com a trilha, 01 dado numérico confeccionado
em tamanho maior ao habitual, prateleiras de madeira contendo produtos alimentícios em
tamanho adaptado simulando um supermercado real com situações problemas e serem
resolvidas pelos participantes, também carrinhos confeccionados em material reciclado
simulando a posição de cada jogador, cédulas e moedas do nosso sistema monetário impressas
em papel comum, calculadora eletrônica.
1. A Matemática na trilha das compras- Material: dado com os números de 0 a 6 em
tamanho maior dos conhecidos de outros jogos; um tabuleiro branco de madeira, forrado de
plástico branco medindo 92cm por 82cm contendo casas demarcadas coloridas em material
plástico com situações escritas e ilustradas necessárias para a efetiva atuação no jogo,
carrinhos confeccionados em material reciclado semelhante aos carrinhos usados nas compras
em supermercados reais, ou pinos plásticos de cores diferentes para identificar a posição de
cada jogador no tabuleiro. Aplicação: o número de participantes mínimo é dois. Inicia-se
jogando o dado para sortear o número maior por um dos participantes, definida a ordem dos
jogadores, inicia-se o jogo, o jogador desloca seu carrinho até a casa determinada pela
contagem do dado, depois deve efetuar o que pede ou ilustra a casa em que parou. (Exemplo:
o dado sorteou o número 5, então o jogador anda cinco casas para frente, e compra um pacote
de açúcar como pede na casa). Algumas casas contêm instruções que orientam o retorno e o
avanço no jogo. (Exemplo: o jogador parou em uma casa que diz para retornar três casas por
ter comprado produtos vencidos, ele então precisa voltar no tabuleiro obedecendo ao que pede
o jogo). Regras: Respeitar o número sorteado maior ao definir quem começa o jogo, esperar
sua vez para jogar, encontrar os produtos certos nas prateleiras dispostas ao lado da trilha,
ajudar o colega durante toda a partida, pagar cada produto adquirido durante a partida com o
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dinheiro que possuir e então somar no final, o valor gasto em cada partida. O vencedor é
aquele que ultrapassar primeiro a linha de chegada da trilha.
2. A Matemática na trilha das compras é um jogo que envolve o lúdico ao concreto,
é muito divertido. Baseia-se em informações usadas no cotidiano dos participantes,
destacando a importância de conhecer os produtos que utilizam, melhorando a concentração
nos cálculos matemáticos, incentivando a reconhecer e relacionar o valor das coisas e o
dinheiro necessário para pagá-las, trazendo benefícios para a saúde física e mental dos
jogadores. De acordo com os PCN’s (1997, p. 67) no que se refere ao ensino da matemática
“Materiais de uso social frequente são ótimos recursos de trabalho, pois os alunos aprendem
sobre algo que tem função social real e se mantêm atualizados sobre o que acontece no mundo
(...)”. Assim estabelecem relações com o que sabem e o que precisam saber para viver bem
em sociedade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No desenvolvimento do jogo A matemática na trilha das compras, tivemos como
proposta trabalhar principalmente o conceito de adição, e outros conhecimentos básicos sobre
o sistema monetário brasileiro. Foram estabelecidas adaptações à realidade dos educandos
durante o processo de desenvolvimento, proporcionando um jogo de raciocínio que ofereceu
interação e trocas de experiências entre todos de um modo divertido, usando a brincadeira
como intervenção pedagógica na construção do aprendizado dos conceitos matemáticos.
O principal desafio dos participantes foi o de resolver os problemas apresentados e
desenvolver a capacidade de interação e comunicação, enfatizando a troca de informação
entre os pares. O jogo foi trabalhado e desenvolvido na sala de aula, podendo-se observar
todas as dificuldades encontradas pelos educandos, desde a identificação dos rótulos dos
produtos que precisavam comprar, até a identificação do dinheiro necessário para o
pagamento das compras.
Os alunos estão em processo de aprendizagem, a maioria já conhece os produtos de
uma lista de compras, quando estes estão ilustrados, entendem a necessidade de trabalhar com
o dinheiro e as situações em que isso se faz necessário. Alguns conseguem realizar operações
simples de soma, ajudando os que têm mais dificuldade. Considera-se o fato de que nenhum
dos alunos é alfabetizado, ou passou pelo processo de inclusão escolar.
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Figura 1- Alunos da Oficina Protegida Terapêutica da APAE de Ituporanga no dia das compras
na cidade- Oficina de Produção, Ituporanga2016.

Fonte: KLETEMBERG, Cintia Mara; JUSTEN, Liliane Hoffmann.
Figura 2- Alunos da Oficina protegida terapêutica da APAE de Ituporanga- Durante as
atividades com dinheiro: A matemática na trilha das compras - Oficina de Produção, Ituporanga 2016.

Fonte: KLETEMBERG, Cintia Mara; JUSTEN, Liliane Hoffmann.
Figura 3- Os alunos participando ativamente do jogo. – A matemática na trilha das compras Oficina de Produção, Ituporanga 2016.

Fonte: KLETEMBERG, Cintia Mara; JUSTEN, Liliane Hoffmann.

CONCLUSÕES
O projeto foi de grande importância para o processo de ensino aprendizagem, porque
facilitou a compreensão e permitiu momentos de prazer em aulas práticas e diversificadas
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com a participação ativa dos educandos. Participando do jogo e da confecção de doces, como
experiências práticas e ampliando o conhecimento lógico matemático, obtendo habilidades
cognitivas em atividades que permitiram o desenvolvimento da autonomia por meio dos
conceitos e conteúdos envolvidos no projeto.
O jogo foi usado como técnica para ampliar e aprofundar o conhecimento do sistema
monetário brasileiro, estimulando o cálculo e o uso aproximado de valores para determinar
circunstâncias que envolvem quantidades em dinheiro. Tendo como proposta uma
metodologia de trabalho criativo, dinâmico, ativo e focado, os alunos conseguiram edificar os
saberes por meio de experimentos práticos, ampliando o conhecimento matemático, utilizando
habilidades de refletir, efetuar e resolver situações problemas que envolveram o nosso sistema
monetário. Segundo matéria do Portal Brasil (2014) “(...) O professor deve ser sensível para
analisar as condições intelectuais de cada estudante, independentemente da sua idade, para
compreender o que é possível ser realizado e ampliar os ganhos no desenvolvimento da
autonomia do aluno”. Afirma-se que foi um processo gratificante, pois aconteceu o
entendimento de uma maneira diferenciada. A turma foi colaborativa durante todo o
processo, interagindo, dando ideias e resolvendo situações conforme se apresentavam. Foi
percebido também que os alunos se divertiram, jogando, comprando, fazendo somas mentais,
nos dedos, bem como na calculadora.
Os resultados obtidos demonstraram que a aquisição das noções matemáticas, é
fundamental, pois todos os alunos evidenciaram mudanças em seu aprendizado, destacando a
melhora significativa no desempenho no conteúdo trabalhado o que servirá de incentivo em
outras situações de suas vidas em que tais conhecimentos e habilidades se tornem necessários.
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BRAÇO BIÔNICO FEITO COM PAPELÃO E A MATEMÁTICA DOS
ÂNGULOS ENVOLVIDA1
ANTUNES, Cleiton César Ribeiro2; OLIVEIRA, Mike Silva3; CORRÊA, Emiliana4
RESUMO: Este trabalho objetivou aliar o conteúdo “ângulos”, estudado pelo aluno no 7º ano do ensino
fundamental em 2015, à construção de um objeto lúdico, neste caso o Braço Biônico de papelão e outros
materiais recicláveis. O projeto foi obtido no site “Manual do Mundo” o qual mostra de maneira lúdica e
descontraída várias ciências. Vale ressaltar que os materiais usados para a construção do protótipo foram
materiais recicláveis em sua grande maioria, o que também era uma preocupação, e mostra a transversalidade
neste trabalho. Ao final do trabalho foi possível perceber a proximidade do conteúdo matemático ao principal
meio de perceber o mundo pelo aluno surdo, que é a visão. Além disso, o aluno pode, depois de o primeiro
protótipo pronto, alterar o projeto original pois avaliou que o ângulo de um dos dedos lhe pareceu inadequado.
Palavras-chave: Braço biônico de papelão. Matemática. Surdo.

INTRODUÇÃO
O professor deve ser um “organizador da aprendizagem”, permitindo, assim, que o
aluno construa espontaneamente procedimentos e conceitos matemáticos. (GOTTSCHALK,
2008). Mas quando se trata de alunos ditos “especiais” ou “deficientes” essa autonomia se
torna um desafio ainda maior. Imagine no futuro, uma pessoa que perdeu um membro de seu
corpo, como perna ou mão, poder ir a uma loja e comprar um membro biônico ou robótico
para o substituir o que fora perdido. Tudo isso é possível em função da Matemática inserida
na Engenharia, física, eletrônica, entre outras ciências que se aliam para expandir o leque de
oportunidades que uma pessoa deficiente pode ter.
Porém, muitos alunos têm dificuldade na aprendizagem matemática, e para muitos ela
é vista como um terror até. A Matemática é uma ciência muito complexa por ser exata. A
ciência exata requer atenção especial e disciplina na sua aplicação, o que faz com que muitos
alunos apresentem dificuldade no momento da sua aprendizagem e execução. (SILVA et al,
2013)
De acordo com Oliveira (2007, p.5) devemos procurar alternativas para aumentar a
motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, a concentração,
estimulando a socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas.
Este trabalho busca trazer uma alternativa, a ludicidade para o aprendizado de alguns
conceitos matemáticos, como ângulos, e outros como: geometria, área e perímetro. Além
fazer um ‘link’ com a preocupação com o Meio Ambiente e a Reciclagem, bem como
fomentar a discussão sobre a temática das deficiências e o que se pode fazer através da
engenharia mecânica.
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Uma vez que este projeto foi idealizado através de um outro já pronto contido no site
Manual do Mundo, foi proposto ao aluno construir o Braço Biônico de Papelão, testar sua
eficiência, e testar alguma alteração.
MATERIAL E MÉTODOS
Tendo se apropriado do conteúdo de Ângulos, o próximo passo do aluno foi buscar a
relação deste conteúdo com sua realidade. Então, em uma busca no site Manual do Mundo,
foi encontrado o projeto que se tornou o alvo desta pesquisa.
O protótipo foi construído na Sala Multimeios da unidade educativa, em momentos de
contra turno. Ele foi construído a partir de materiais recicláveis, e confeccionado com outros
encontrados na escola:
- Papelão, Arame de sacolas plásticas, canetas esferográficas, cola quente, tinta
guache, elástico usado em roupas, barbante, grampeador e tesoura.
Figura 1 – Projeto (medidas em centímetros; área cinza é vazada)

Fonte: Os autores (2015)

Depois de ver o projeto, e de ter o material em mãos, foi feita a confecção do braço.
Este processo aconteceu na sala multimeios da escola no contraturno das aulas do aluno.
Passos:
BUSCA PELOS MATERIAIS – buscou-se na escola os materiais citados
anteriormente, os quais foram encontrados facilmente;
ANÁLISE DO PROJETO – o projeto foi visto no site5 e o aluno fez a projeção do
mesmo no papelão;
BUSCA PELOS ÂNGULOS, MENSURAÇÃO, CÁLCULOS – o aluno fez as
medidas dos ângulos encontrados neste projeto. Mediu todos. Para tal utilizou um
transferidor. Em seguida fez a medida dos perímetros das figuras expostas, bem como de suas
áreas, utilizando uma régua para isso.
CONFECCÃO – para este passo, faz-se os cortes e dobras necessários, destacados na
figura 1. Em seguida, pega-se o ‘suporte do braço do usuário’ já dobrado, e cola-se as pontas
indicadas na região da ‘primeira lâmina do braço’, também indicada. Agora, cola-se a
5

Manual do Mundo: http://www.manualdomundo.com.br/2015/08/mao-bionica-de-papelao/
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‘segunda lâmina do braço’ como uma camada que firmará mais ainda as pontas do ‘suporte
do braço do usuário’ na ‘primeira lâmina do braço’. Por fim, antes de colar a parte das
lâminas na região da ‘mão biônica’ é importante fixar os dedos entre elas. Para isso usa-se o
grampeador.
TENDÕES EXTERNOS DOS DEDOS – para a mobilidade dos dedos, será necessário
o uso, na parte de cima, de elásticos colados nas pontas, levemente esticados e colados na
outra extremidade dos dedos. Isso provocará o movimento de ‘relaxamento’ dos dedos no
braço biônico.
TENDÕES INTERNOS DOS DEDOS – para a contração dos dedos, usou-se
barbantes e os tubos de canetas encontras na lixeira da escola. As canetas foram cortadas em
pequenos pedaços de 1 cm, e coladas na disposição que pode ser vista na figura abaixo:
Figura 2 – disposição dos tubos de caneta na palma da mão

Fonte: Os autores (2015)

Prosseguindo, foi usado barbante que serviu como tendão, passando, um para cada
dedo, amarrado ao tubo na ponta do dedo, e a outra extremidade seria puxada pela mão do
manipulador. Na extremidade deste barbante fica o dedo do usuário, para melhor uso deste foi
colocar um arame em forma de círculo.
APOIO PARA MÃO DO USUÁRIO – este foi fixado em forma de triângulo
equilátero na região quase central da mão biônica. Essa posição pode variar de acordo com o
tamanho do braço do manipulador, ou seja, precisa ser medida antes de fixada com cola
quente.
PINTURA – este último passo não é obrigatório, mas o aluno fez questão de fazer pra
dar mais personalidade ao trabalho. Para isso utilizou tinta guache e pincel.
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Figura 3 – aluno no processo de construção do braço

Fonte: Os autores (2015)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando se trata de alunos ditos “especiais” ou “deficientes”, falar de autonomia se
torna um desafio grande. Este estudo envolveu um aluno surdo, neste caso, que usa a Língua
Brasileira de Sinais como forma de comunicação, que tem como principal meio de perceber o
mundo a visão. [...] (GOTTSCHALK et al, 2008). Ao falarmos da Matemática, é premente a
necessidade de adaptar e aproximar o currículo dos alunos em geral, de forma a que consigam
envolver-se nas tarefas propostas e atribuir sentidos aos conhecimentos que se pretende que
apropriem. Ou seja, que vejam a concretude da Matemática em suas vidas práticas.
Figura 4 – Esquema

Fonte: Os autores (2015)

O principal conteúdo matemático abordado foi ‘Ângulos’, mas a transversalidade não
deixou de acontecer, e o diálogo com outras disciplinas como Ciências, Física, Educação
Ambiental, Educação Especial, e ainda a LIBRAS, foi notório no processo. Além de construir
cada parte do protótipo, o aluno buscou e mediu os ângulos presentes na estrutura, perímetro e
áreas.
Um resultado importante foi que depois de construir o primeiro protótipo e testá-lo, o
aluno pode perceber uma dificuldade na mobilidade e eficiência do dedo polegar no projeto
original. O ângulo de disposição deste era de 45º em direção a dianteira, mas isso não
possibilitou uma boa tração ao tentar usar a mão para segurar algum objeto. Isso fez com que
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o aluno repensasse este ângulo e o invertesse para o oposto, obtendo melhor desempenho ao
pegar algo. Medidas de comprimento e conceitos de perímetro e área de quadriláteros e
triângulos foram abordados na construção do croqui, bem como a utilização de instrumentos
de medida como a régua e o transferidor.
Segundo Hamson e Lynch (1998), a atividade investigativa destaca a essência do
projeto. Essência esta que consiste na arte de proporcionar ao estudante pesquisador a
oportunidade de desenvolver pesquisa sobre algum tema que é de seu interesse.
CONCLUSÕES
A Matemática pode ser aplicada nas situações mais comuns. Para os alunos do ensino
fundamental é necessário apresentar as maneiras em que se pode utilizar a Matemática de
forma simples e necessária, sem ser em expressões complexas e em cálculo que para eles no
momento não seja interessante saber. (SILVA et al, 2013)
Neste experimento o aluno surdo pode relembrar conceitos já estudados anteriormente,
experimentar, construir, lançar hipóteses, testá-las e chegar a resultados que o motivassem.
Uma das hipóteses era a da necessidade de adequação de alguma parte do braço, o que
foi atestado, quando se percebeu a necessidade de mudar o ângulo do polegar do braço
biônico.
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CIÊNCIAS MAIS MATEMÁTICA IGUAL COMBATE A DENGUE1
GULARTE, Maria Eduarda2; REIS, Ana Beatriz Herculano dos 3; BARNI, Vivian Maria4
RESUMO: O projeto “Matemática + Ciências = Combate a Dengue” foi uma sugestão de uma das alunas do
AEE. A professora do AEE uniu Ciências com a Matemática através da probabilidade. O mosquito aedes
aegypti pode transmitir três doenças: a Dengue, a Chikungunya e a Zika. O projeto foi focado na Dengue que é a
mais conhecida e que atinge milhares de pessoas no País todos os anos. Após o contato com a água, os ovos
eclodem em larvas que rapidamente chegam ao mosquito adulto, num período de dez dias. Os conceitos
matemáticos desenvolvidos foram: probabilidade e potenciação enfatizando espaço amostral e evento. Esta
atividade foi desenvolvida através do diagrama de Árvore objetivando a concentração, raciocínio lógico e
conscientização no combate a Dengue. No decorrer das aulas foi observado melhor desempenho das alunas que
conseguiram relacionar a atividade proposta com o seu cotidiano, mostrando eficiência na aprendizagem e no
desenvolvimento.
Palavras-chave: Probabilidade. Espaço amostral. Evento.

INTRODUÇÃO
Com base na teoria construtivista dos conteúdos é preciso que o professor integre o
aluno de forma global, dando-lhe oportunidade de uma compreensão mais crítica do seu meio
social. Com isso, o ensino da matemática deverá estar ligado à realidade do aluno, onde lhe
proporcione a construção de conceitos, criatividade e o desenvolvimento do pensamento
lógico, levando-o a uma mudança nas atividades sociais, permitindo uma coordenação de suas
ações com as dos outros.
Para contribuir com tais pressupostos, o professor precisa favorecer meios que
despertem o interesse do aluno através do uso de ações metodológicas que auxiliam nesse
processo, podendo ser uma das alternativas permitirem que conteúdos matemáticos sejam
explorados, manipulados e construídos pelos alunos. Particularmente com alunos atendidos
pelo programa de Atendimento Educacional Especializado (AEE), programa este, prestado
por profissional da Educação Especial, voltado ao atendimento das especificidades dos alunos
com deficiência, condutas típicas ou com altas habilidades, matriculados na rede regular de
ensino.
A professora deste programa elaborou um projeto sob o título: “Matemática mais
Ciências igual Combate à Dengue”, onde contempla o ensino da probabilidade (razão entre o
número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral) através de
materiais instrucionais, com objetivo de facilitar o desenvolvimento de métodos sistemáticos
de contagem utilizando a potenciação como uma forma simplificada de representar uma
multiplicação de fatores iguais e em especial, envolvendo o diagrama de árvore como
estratégia para mostrar o espaço amostral (todos os resultados possíveis que podem ocorrer
dentro de um experimento aleatório) e o evento (somente os resultados para determinada
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ocorrência, neste caso o nascimento de mosquito fêmea), como também, a conscientização no
combate a dengue.
A teoria das probabilidades está voltada para a perspectiva de que venha ocorrer
alguma possibilidade ou chance e está relacionada a vários campos do conhecimento. O tema
escolhido para executar o projeto com as alunas é atribuído ao fato de as mesmas
apresentarem limitações cognitivas e de concentração. A probabilidade facilita esse
desenvolvimento.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este projeto foi desenvolvido juntamente com duas alunas do AEE, sendo que a aluna
Ana Beatriz cursa o 7º ano 2 no período matutino e apresenta laudo com TDAH (Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e Distúrbio do Processamento Auditivo. A segunda
aluna, Maria Eduarda cursa o 8º ano 1 no período matutino e apresenta laudo com TDAH.
Os encontros são semanais, no contra turno, com duração de 1h30min com cada aula.
Foram utilizadas oito aulas para a execução do projeto onde as alunas, com o auxílio da
professora, construíram o diagrama de árvore utilizando papel cartão, recortes de figuras e
colagens, pesquisas na internet e o apoio da vigilância epidemiológica da cidade.
O primeiro passo se deu com a construção de dois diagramas de árvores. Foi utilizado
papel cartão retangular, nele foi colado à imagem do mosquito e feitas às ramificações para
demonstrar o espaço amostral e o evento. Uma árvore mostrando o espaço amostral quando a
fêmea coloca um ovinho e outra árvore com quatro ovinhos.
Figura 1 – Diagrama de Árvore com um ovinho

Fonte: A autora (2016).
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Figura 2 – Diagrama de Árvore com quatro ovinhos

Fonte: A autora (2016)

Num segundo momento, foram realizadas pelas alunas pesquisas na internet sobre o
mosquito aedes aegypti e Dengue, no site Instituto Osvaldo Cruz e no DIVE (Diretoria de
Vigilância Epidemiológica). Foi realizada também uma visita a vigilância epidemiológica da
cidade, onde a responsável sanou dúvidas sobre o desenvolvimento do mosquito e como
ocorre o contágio. Forneceram dados sobre os focos na cidade, panfletos e uma amostra de
larvas e do mosquito. Este último não é o causador da dengue, trata-se do mosquito aedes
albopictus, semelhante ao que transmite a dengue.
Por último foram construídos gráficos de casos de dengue a nível nacional no período
de 03/01/2016 a 13/08/2016; do Estado de Santa Catarina no período de 01/01/2016 a
17/09/2016 e da cidade de Brusque. Em Brusque foram encontrados 50 focos do mosquito de
janeiro a julho de 2016 e apenas três casos de dengue confirmados.
Figura 3 – Casos de Dengue no Brasil

Fonte: Portal Saúde
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Figura 4 – Casos de Dengue em Santa Catarina

Fonte: DIVE (Diretório de Vigilância Epidemiológica)
Figura 5 – Focos do mosquito em Brusque

Fonte: DIVE (Diretório de Vigilância Epidemiológica)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período transcorrido, percebeu-se que houve um avanço no
desenvolvimento das alunas no que se refere à probabilidade e Dengue. Mesmo sabendo que
as mesmas apresentam limitações cognitivas, ainda assim conseguiram efetuar as atividades
propostas. De acordo com Vygotsky (1997, p. 12) “a criança cujo seu desenvolvimento está
complicado por uma deficiência não é uma criança menos desenvolvida que seus coetâneos
normais, mas sim um desenvolvimento de outro modo”.
Como a probabilidade e a Dengue estão diretamente relacionadas ao seu cotidiano, as
alunas perceberam que ao fazer o diagrama de árvores ficou fácil compreender o conceito de
espaço amostral e evento. Também se percebeu no decorrer do processo o entendimento das
mesmas quanto à proliferação do mosquito que causa a Dengue.
Assim, conseguiu-se comprovar que o uso de material concreto com alunos da
Educação Especial proporciona aos mesmos uma melhor compreensão da Matemática,
criando possibilidades de utilização em sua vida diária, bem como na interpretação do mundo
à sua volta.
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É uma necessidade do individuo em qualquer idade e não pode ser vista como
diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem o
desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental,
prepara para um estado interior fértil, facilita processo de socialização, comunicação
e construção do conhecimento (SANTOS, 1998, p.110).

CONCLUSÕES
Na realização deste projeto ficou claro que o aluno necessita de algo concreto para
assimilar melhor o conteúdo matemático proposto pelo professor. Os alunos têm maior
interesse por aquilo que faz sentido para eles, que tenha relação com o seu cotidiano.
Acredita-se que o bom desempenho desta prática e a concretização dos objetivos
almejados devem-se a esta postura pedagógica adotada, pois o aluno da Educação Especial
tem uma maneira diferente de aprender.
Por fim, foi perceptível nas alunas durante as aulas que a realização das atividades se
tornou mais fácil e divertida. É através destas tentativas e adaptações na postura pedagógica
que a Educação em nosso país pode deixar de ter tantos problemas. Para estas mudanças
ocorrerem é preciso querer mudar e acreditar nas mesmas.
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RECICLAR PROTEGENDO A VIDA1
SCHEITZ, Wesley João2; CARVALHO, Luana Julia Haskel3; PEDROSO, Neusa Mara4;
MAY, Mariléia5
RESUMO: Um tema que gera bastante interesse nos alunos da nossa turma é a reutilização de materiais para a
confecção de outros objetos. Assim, optou-se por trabalhar o projeto Reciclar Protegendo a vida. Temos como
objetivo desenvolver processos mentais superiores a partir da estimativa da quantidade de papel reciclado para
confecção de cachepós. Assim, passou-se a ensinar a matemática de uma maneira dinâmica e aplicada ao
quotidiano dos alunos da APAE. Para o projeto utilizou-se a técnica de decopagem, bem como os conteúdos de
adição e multiplicação. Na sala de aula a folha é selecionada, classificada, pintada, colada decorando a caixa de
leite. Depois de prontos os cachepós são entregues na Maternidade do Hospital Regional de Rio do Sul.
Concluímos que o aluno com deficiência intelectual, através desta prática, conseguiu perceber a importância da
preservação e compreender a quantidade necessária de folhas recicladas para atingir a meta mensal.
Palavras-chave: Conscientização. Preservação. Meio Ambiente. Matemática Aplicada. Reciclado.

INTRODUÇÃO
No atual mundo globalizado discute-se a repercussão do aquecimento global que é a
elevação da temperatura do planeta, gerando sérias complicações como: furacões, secas,
enchentes, extinção de milhares de animais, vegetais, derretimento dos polos e vários outros
problemas que o homem não tem condições de enfrentar ou controlar. Pensando na
possibilidade de ajudar na preservação do meio ambiente e ao mesmo tempo contribuindo
com a sociedade, percebemos a necessidade de desenvolver um projeto que viabilize a
questão da conscientização dos alunos para esse fator, que ao mesmo tempo estimulassem os
processos mentais, aliando a matemática em sala de aula. De acordo com a reflexão de
Marcelo Rigonatto o atual papel da matemática na educação é formar cidadãos aptos para o
convívio em sociedade, respeitando as diferenças, agindo de forma crítica e reflexiva diante
das situações cotidiana. O objetivo é instrumentalizar o educando para a inclusão social com
práticas pedagógicas diferenciadas que estimulem a concentração, atenção, memória,
percepção, criatividade, raciocínio lógico e a autonomia, proporcionando atividades atrativas
e dinâmica são aprendizado do nosso aluno.
MATERIAL E MÉTODOS
Com o objetivo de preservar o meio ambiente e estimular o processo mental, no mês
de fevereiro iniciamos o projeto “Reciclar protegendo a vida”. Participam do projeto os
alunos das turmas de Iniciação para o Trabalho e a turma de Serviço de Atendimento
Educacional/Ocupacional da APAE de Rio do Sul. Para concretização do projeto a APAE de
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Rio do Sul conta com parcerias da UNIDAVI e da Maternidade do Hospital Regional de Rio
do Sul.
Percebendo a necessidade de contribuir no aprendizado para o desenvolvimento do
aluno, procuramos explorar um projeto que de alguma maneira fosse possível englobar meio
ambiente e a matemática aplicada as necessidades de vida diária do aluno com deficiência
intelectual. A Deficiência Intelectual, segundo a Associação Americana sobre Deficiência
Intelectual do Desenvolvimento, deficiências intelectuais ou cognitivas costumam apresentar
dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas (como as metáforas, a
noção de tempo e os valores monetários), estabelecer relações sociais, compreender e
obedecer a regras, e realizar atividades cotidianas - como, por exemplo, as ações de
autocuidado.
A preocupação com o meio ambiente deve fazer parte da vida de cada cidadão.
Todos nós podemos contribuir para diminuir os impactos ambientais em nosso planeta, com
atitudes que podem fazer a diferença, para tanto é preciso compreender a necessidade de se
preservar uma árvore.
No entanto o aluno necessita conhecer a origem do papel para que posteriormente
possa compreender a estimativa da quantidade das folhas recicladas para a confecção de um
cachepó, para que num próximo passo ele possa compreender a quantidade de folhas
recicladas necessárias para a confecção da meta mensal: 250 cachepós.
Nas atividades práticas primeiramente são recebidas doações da comunidade e da
instituição UNIDAVI como o papel reciclado e caixas vazias de leite. Em seguida são
classificadas e selecionadas. O papel só poderá ser utilizado se de um lado estiver branco,
para que o aluno possa colorir com giz de cera e lápis de cor. Logo é recortada e colada em
diversos formatos ou inteira, de acordo com habilidade e potencialidade de cada aluno.
Figura 1 - Contando o Arroz, Contagem Concreta e Registro das Operações

Fonte: Os autores (2016)

Nesta etapa, o cachepó está formado, necessitando da revisão, etiquetagem,
contagem embalagem e traslado do produto final para a Maternidade do Hospital de Rio do
Sul. Esta etapa quem conclui as atividades finais são os alunos da turma de Iniciação para o
Trabalho com orientação das professoras.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através de aulas expositivas, pesquisas na internet e interação professoras e alunos
obteve-se informações que uma árvore de eucalipto beneficiada rende em média 15 resmas de
papel A4 que resulta num montante de 7.500 folhas de acordo com Carvalho, 2004. Com base
nessas informações iniciais começou a conscientização dos alunos quanto a preservação do
meio ambiente e a inicialização das capacidades e potencialidades da compreensão lógicamatemática. Havendo a conscientização de que é necessário preservar o meio ambiente, nos
propomos a contribuir através de nossas ações pedagógicas na diminuição dos efeitos
causados pelo homem.
Observamos a necessidade de estipular a quantidade de cachepós ofertados por mês.
Para tanto, foi feita uma pesquisa de campo com a enfermeira responsável da Maternidade do
Hospital Regional de Rio do Sul. Concluiu-se com esta pesquisa que seriam necessários
entregar 3000 cachepós no ano, 250 mensais.
Para melhor assimilação do aluno, partimos da quantidade necessária de folhas
recicladas para a confecção de um cachepó. Através da prática percebeu-se que seria
necessária uma folha e meia para decopar uma caixa. Através da adição tentamos explicar ao
aluno que para confecção de 250 cachepós são necessárias 375 folhas de papel reciclado.
Observou-se neste momento a dificuldade de compreender esta quantidade através de uma
operação de matemática. Então partimos para atividade concreta utilizando grãos de arroz.
Por serem de menor volume, facilitaram o entendimento da turma. Através da orientação da
professora cada aluno pegou uma quantidade de grãos de arroz de acordo com sua idade. Em
seguida juntaram-se as quantidades de grãos de cada um, feita a operação matemática de
adição no quadro, os alunos concluíram a quantidade final. Com esta atividade facilitou o
entendimento de uma quantidade maior. Também trabalhamos a multiplicação para chegar à
quantidade anual de folhas utilizadas para a decopagem dos cachepós que serão ofertados
durante os 12 meses do ano, o que resulta num montante de 3000 cachepós, e 4.500 folhas
recicladas.
Para que os alunos consigam chegar a quantidade exata de cachepós oferecidos
mensalmente a maternidade são feitas filas de dez e dez, com isso fica mais fácil para
chegarem a quantidade final, após a contagem dos cachepós é feito o translado até o Hospital
Regional, aqui concluímos nosso projeto.
A parceria desse projeto é feita entre a instituição APAE, que confecciona os cachepós
e leva até a Maternidade do Hospital Regional, a instituição UNIDAVI fica com a
responsabilidade da semeadura das mudas das árvores em seu horto. E para finalizar esse
projeto o hospital Regional do Alto Vale do Itajaí distribui as mudas aos familiares dos
recém-nascidos que irão fazer a atividade final, o plantio das mudas. Com o objetivo que a
árvore e acriança cresceram juntas, desta maneira o meio ambiente estará sendo protegido e
mais respeitado. Com esta ação as instituições mostram aos alunos e comunidade que com um
simples ato de reutilizar, estamos possibilitando o plantio de novas árvores e contribuindo
com a preservação do meio ambiente.
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CONCLUSÕES
Concluiu-se que, conscientizando com ações pedagógicas a nossa instituição
instrumentalizou nossos alunos para a inclusão social oferecendo atividades através da
matemática aplicada. Tais conhecimentos necessitaram ser explorados de forma ampla. Para
tanto, foi importante que a Matemática desempenhasse, indissociavelmente, “[...] seu papel na
formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, [...] e atividades do
mundo do trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em outras áreas. ” (BRASIL,
1998, 25 p.). O presente projeto comprovou que, papeis usados em ambientes escolares,
fábricas, indústrias, escritórios seriam mais um problema ambiental. Com ações inteligentes,
nossas turmas desenvolveram soluções que diminuíram esse impacto.
Com atividades funcionais promoveu-se o desenvolvimento motor e cognitivo dos
alunos, pois mesmo aqueles que não compreenderam o todo por possuírem maior grau de
deficiência intelectual, não terminaram as atividades sem absorver algum conhecimento.
Percebeu-se que em grupo, obtiveram maiores estímulos para assimilar as operações de
adição e multiplicação e que através da pratica é possível resolver diversas situações do
cotidiano. Zargolin contribui com a nossa reflexão quando diz que a cidadania tem a ver com
a capacidade de lidar com situações novas e fatos rotineiros; porém o verdadeiro desafio é
aquele em que precisamos tomar decisões sobre algo inesperado, fazendo com que as pessoas
tenham criatividade e ética para decisões, e a matemática, nesse momento, torna-se uma
ferramenta importante para a solução desses fatos cotidianos, pois fornece instrumentos
necessários para as decisões escolhidas.
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RESUMOS EXPANDIDOS
EDUCAÇÃO INFANTIL

A MATEMÁTICA NA HORTA1
REICHERT, Esthefani2; RUSSI, João Vinicius Zimmermann3; RICHARTS, Joziméri4
RESUMO: A matemática na horta partiu da importância de incentivar as crianças a uma boa alimentação e ao
plantio e cultivo de verduras sem agrotóxicos, tendo como intuito a construção de uma horta suspensa para ser
utilizada em pequenos espaços, utilizando garrafas pet e também a construção de uma horta no solo para quem
possui mais espaços disponíveis. O objetivo deste trabalho é a utilização das noções simples de matemática para
a construção de nossa horta. Utilizamos noções de quantidade, tempo, espaço e o sistema monetário. Para
desenvolver o projeto realizamos o levantamento de dados sobre quais verduras as crianças mais gostavam de
comer. Elaboramos o gráfico com os respectivos resultados, trabalhamos ordenação e quantidade. Para o plantio
caminhamos até o Supermercado Pasqualini onde compramos mudas das verduras e efetuamos o pagamento com
o sistema monetário. No CEI realizamos o plantio, nossa horta é formada por formas geométricas: circulo e
triângulos.
Palavras-chave: Noções de quantidade. Sustentabilidade. Sistema monetário.

INTRODUÇÃO
Este trabalho surgiu a partir da importância de incentivar as crianças a terem uma boa
alimentação e a aprenderem a cultivar plantas. Será um trabalho dinâmico onde as crianças
participarão ativamente de todo o processo desde a escolha das mudas de verdura ao plantio.
A matemática estará presente em toda a construção de nossa horta, pois, realizaremos
a comparação de dados, trabalharemos com noções de quantidade ao comprar as mudas de
verdura, noções de espaço ao utilizarmos as medidas para o plantio das mudas de verduras e o
sistema monetário ao utilizarmos o dinheiro para o pagamento das mudas de verduras.
O principal objetivo do nosso trabalho é a utilização das noções simples de
matemática para a construção de nossa horta.
MATERIAL E MÉTODOS
O processo de construção de nossa horta iniciou-se com o levantamento de dados onde
cada criança escolheu a verdura que mais gostava de comer. Após o levantamento de dados
montamos o gráfico onde trabalhamos a ordenação das verduras e as quantidades. Após a
montagem do gráfico ficaram selecionadas para o plantio as seguintes verduras: brócolis,
cenoura, alface, beterraba, couve-flor e repolho, sendo seis qualidades de mudas de verduras,
pois o rabanete ninguém escolheu.
Brincamos com o jogo da memória das verduras com o intuito de observar se as
crianças realmente conheciam as verduras, as crianças precisavam associar pares iguais e
nomear as verduras das cartas viradas, assim trabalhamos o raciocínio lógico, a orientação
espacial e o estabelecimento de semelhança e diferença.
1

Categoria: Educação infantil; Modalidade: Matemática aplicada e/ou inter-relação com outras disciplinas;
Instituição: CEI Maria Terezinha Hammes Schmitz.
2
Aluna do Pré escolar II
3
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Professora Orientadora; CEI Maria Terezinha Hammes Schmitz; Ilhota; josericharts@hotmail.com
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Para ter certeza de que as crianças realmente haviam escolhido as verduras que
gostavam de comer realizamos a degustação das verduras. Neste momento as crianças se
serviram sozinhas, formamos uma fila indiana e cada criança colocou em seu prato as
verduras que queriam degustar. As crianças não só comeram as verduras que haviam
escolhido bem como as demais disponíveis.
Para o plantio caminhamos até o Supermercado Pasqualini para comprar as mudas e
sementes de verduras mais saboreadas pelas. Nesta etapa trabalhamos a quantidade ao realizar
a contagem oral das mudas de verduras a serem compradas, sendo que compramos quatro
dúzias de mudas de verduras. Trabalhamos também a soma de valores, pois cada dúzia custou
R$1,50, gastamos então um total de R$6,00. As crianças utilizaram moedas e notas de
dinheiro para o pagamento utilizando assim o sistema monetário brasileiro.
A semente de cenoura comprada posteriormente custou R$2,00, nosso gasto total com
a compra de mudas de verduras e sementes para nossa horta foi de R$ 8,00.
Nossa horta está localizada no lado direito do CEI, próximo a sala do pré-escolar.
Estabelecemos assim noções de orientação espacial.
Para plantar as mudas de verduras pesquisamos a distância do plantio entre uma muda
e outra. A pesquisa foi realizada na internet, consultamos as informações na revista digital do
globo rural onde concluímos que há mudas que devem ter 30 centímetros de distância uma da
outra e que há mudas que devem ter 40 centímetros de distância uma da outra. Então para
plantar as mudas na distância necessária utilizamos os seguintes métodos de medida:

Para representar 30 cm, a distância utilizada para as mudas de alface e brócolis,
utilizamos uma régua;

Para representar 40 cm, as distâncias utilizadas para o repolho e a beterraba utilizaram
uma medida confeccionada com palitos de churrasco.

Para plantar a cenoura montamos um canteiro mais alto onde fizemos uma vala rasa e
semeamos as sementes.
Nossa horta possui formas geométricas, sendo elas um círculo no centro e triângulos
ao redor, lembrando um mandala. Nos triângulos foram plantados: alface, brócolis, repolho,
cenoura e couve-flor. No círculo plantamos a beterraba.
Ao retornarmos para o CEI, com o auxílio de uma pá as crianças cavavam um pequeno
buraco, colocavam as mudas das verduras e as cobriam com terra ao redor, entre uma muda e
outra utilizávamos as medidas (régua e palito) para estabelecer a distância.
Para o plantio de nossa horta suspensa as crianças encheram garrafas pet com terra,
fizeram um pequeno buraco e colocaram as mudas. Após as mudas plantadas penduramos as
garrafas pet em um pallet. Com a horta suspensa trabalhamos conceitos de sustentabilidade,
pois podemos reutilizar materiais.
Para sabermos o tempo de colheita das mudas de verduras, consultamos as
informações na revista digital globo rural. No calendário realizamos a marcação do tempo
para a colheita das mudas de verduras. Realizamos o plantio no dia 10/08/16, as datas e meses
previstos para a colheita são:

Alface: 28/09/16, a colheita é feita entre 50 a 80 dias após o plantio;
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Beterraba: 07/11/16, a colheita é feita entre 90 a 100 dias para mudas transplantadas;
Brócolis: 23/10/16, a colheita é feita entre 75 a 100 dias após o plantio;
Repolho: 07/12/16, a colheita é feita em 100 dias;
Cenoura: 18/11/16, a colheita é feita entre 80 a 120 dias após a semeadura.

Todos os dias visitamos nossa horta para acompanhar o desenvolvimento e as
transformações de nossas mudas de verdura. Realizamos os cuidados posteriores ao plantio
como: molhar as mudas de verduras, adubá-las, capiná-las, observar e controlar os insetos.
Estamos aguardando ansiosamente o período para a colheita de nossas verduras, assim
que estiverem prontas iremos degustar deliciosas saladas.
Após o plantio exploramos a caixa surpresa com verduras, de olhos vendados, as
crianças retiravam as verduras da caixa surpresa e pelo tato e olfato nomeavam a verdura. As
crianças participaram com interesse e curiosidade desta brincadeira.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao realizar o levantamento de dados sobre as verduras que as crianças mais gostam de
comer obtivemos os seguintes resultados:
Tabela 1- Verduras que as crianças mais gostam de comer
RABANETE

0

COUVE-FLOR

1

REPOLHO

1

BETERRABA

2

ALFACE

3

CENOURA

5

BRÓCOLIS

5
0

1

2

3

4

5

6

Fonte: Alunos do pré-escolar (2016)

Para o plantio dividimos nossa horta em seis canteiros, visto que o rabanete não foi
escolhido, restando assim à seleção de seis tipos de verduras para o plantio. Nossa horta no
solo ficou assim representada com formas geométricas:
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ALFACE

BRÓCOLIS

BETERRABA

REPOLHO

CENOURA

COUVE
FLOR

O primeiro resultado prático de nossa horta será a colheita da alface, o tempo previsto
era entre cinquenta e oitenta dias. A colheita dos primeiros pés será realizada no dia 28/09/16
exatamente aos cinquenta dias após o plantio. Os pés menores de alface colheremos
brevemente. Com os cuidados posteriores de nossa horta nossas verduras estão se
desenvolvendo bem. Progressivamente observamos o crescimento da alface, beterraba,
brócolis, repolho, cenoura, couve flor.
CONCLUSÃO
Concluímos que o plantio de verduras é um ciclo, onde plantamos, cuidamos,
colhemos e comemos, desta forma se deu nosso trabalho e nossa experiência. Para as crianças
é significativo acompanhar este ciclo, fazer parte deste ciclo, dizer orgulhosamente eu plantei,
eu escolhi esta verdura.
Com esta experiência concluímos que a matemática se faz presente em todos os
momentos e acontecimentos de nosso dia a dia. Para a construção de uma horta a matemática
é fundamental, pois levantamos dados, delimitamos espaços, realizamos contagem oral,
realizamos a marcação de tempo para a colheita, utilizamos dinheiro para o pagamento das
mudas. As crianças percebem a importância da matemática para as ações do nosso cotidiano.
REFERÊNCIAS
MATHIAS, João. Cuidados. Disponível em<http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/
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DIVERTINDO-SE COM A ÁRVORE DA MATEMÁTICA1
VENTURA, Laís2; FERREIRA, Breno 3; FRONZA, Daniela4; JAHN, Amanda5
RESUMO: O projeto “Divertindo-se com a árvore da matemática”, foi desenvolvido com as crianças da préescola II, com objetivo de compreender, conhecer e utilizar nos jogos, a matemática como forma lúdica, bem
como a importância e os benefícios das árvores. Como proposta pedagógica, foram desenvolvidas situações de
aprendizagem, os jogos, nos quais, proporcionaram a eficácia da aprendizagem das crianças, estimulando a
curiosidade; pesquisa na biblioteca e de campo, passeios e fotografias, e atividades realizadas no dia-a-dia, foram
feitas sempre de forma contextualizada. Em alguns momentos do projeto foi promover a participação da família.
Os resultados obtidos foram muito significativos e contribuíram efetivamente com a aprendizagem. A
participação, a reflexão, a colaboração e o respeito permearam todo o trabalho.
Palavras-chave: Educação Matemática. Educação Infantil. Árvores. Jogos.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi realizado na turma do Pré II, do Centro de Educação Infantil
Titio Karan, com 21 alunos de 5 a 6 anos de idade. O objetivo deste trabalho foi aprender a
matemática brincando e divertindo-se com os jogos tendo como referência as árvores. A
problemática observada foi que no CEI não havia árvores plantadas. Através do diálogo entre
duas crianças, em que diziam uma para outra: “na minha casa tem uma árvore de laranja, mas
eu gosto mais de maçã e na sua tem qual? Na minha tem uma árvore de limão, mas também
gosto de maçã...”; uma delas virou-se para a professora que as observava e lhe perguntou: “o
prof., na nossa creche não tem árvore de fruta”?
Iniciamos fazendo pesquisas sobre a importância das árvores e seus benefícios, sobre
quais árvores as crianças tinham em suas casas, pesquisa de campo, para terem contato com
algumas árvores, também construindo uma oficina de jogos, aprendendo e brincando na
matemática!
Sendo a maçã a fruta predileta da maioria, através da manipulação apresentada na hora
do lanche, podemos observar noções de quantidade, forma, elaborando hipóteses quanto a seu
sabor e em seguida da degustação. Partindo disto iniciou-se a observação e registro com fotos
e imagens das descobertas das crianças quanto aos tipos de árvores que conhecemos em
nossos passeios. Todas as experiências foram acompanhadas e vivenciadas de forma alegre e
prazerosa.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada foi primeiramente a leitura do “Livro Matemática – Um jeito
diferente de aprender matemática” e no segundo dia assistimos o filme “O meu pé de laranja
lima” e uma roda de conversa sobre a importância das árvores e os jogos na matemática. `
1
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Foram trabalhados 6 jogos, feitos através de materiais reciclados, entre eles: Jogo da
Árvore; Boliche; Canaleta; Jogo da Memória; Dominó; Trilha (Jogo da Corrente);
No jogo da árvore foram feitos com pranchetas de e.v.a. tendo como objetivo de
aprendizado os conceitos matemáticos como adição e subtração. São três tabuleiros
(representados por árvores). As crianças jogam o dado, o número que sair é o número de
maçãs que devem ser anexadas no tabuleiro. O dado possui uma fruta, que caso a criança
jogar e cair nela, a criança deverá retirar todas as maçãs presentes na árvore. Há duas
maneiras de jogar esse jogo. As regras acima representam o modo de adição, mas também
existe o modo de subtração. As crianças iniciam o jogo com todas as maçãs no tabuleiro, e
conforme o dado é jogado, elas devem retirar as maçãs dependendo do número que cair.
Figura 1 - Jogo da árvore

Fonte: Arquivo pessoal (2016).

Fizemos o boliche com garrafas pet, e o número e a posição das garrafas é indiferente.
Nesse jogo, é preciso contar e registrar os pontos e afinar a habilidade com a bola.
Figura 2 - Jogo do Boliche

Fonte: Arquivo pessoal 2016

No jogo da canaleta foram usados rolinhos de papel higiênico e teve como objetivo
acertar a bolinha em algum número, sendo que o número correspondente deverá ser
relacionado com a quantidade de árvores.
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Figura 3 - Jogo da Canaleta

Fonte: Arquivo pessoal (2016).

No jogo da memória o objetivo é levar os pequenos a identificar figuras iguais,
desenvolver a localização espacial e a quantificação dos potes de Danoninho, por meio da
contagem; desenvolver o raciocínio lógico, atenção, concentração, a memorização e
principalmente a capacidade de observação; comunicar, questionar, interagir com os outros;
promover a socialização e o respeito mútuo entre as crianças;
Figura 4 - Jogo da Memória

Fonte: Arquivo pessoal (2016).

No jogo da corrente foi feito com e.v.a., e tem como meta não marcar o último elo. As
Regras: As equipes jogam alternadamente, sendo que cada equipe, na sua vez, pode colocar
sua marca no mínimo em 1 e no máximo em 4 elos da corrente. Os elos devem ser
preenchidos um após o outro, do início em direção ao último. Ganha a equipe que não colocar
a sua marca no último elo. Os objetivos foram desenvolver habilidades de raciocínio indutivo
e dedutivo, trabalhar técnicas de resolução de problemas, relacionar a estratégia vencedora a
uma operação matemática e promover o trabalho em equipe.
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Figura 5 - Jogo da Corrente

Fonte: Arquivo pessoal (2016).

Confeccionamos o dominó com caixa de leite tivemos como objetivos adquirir o
hábito de organizar o pensamento lógico; desenvolver a criação de estratégias; conhecer os
limites; estimular a cooperação e a competição positiva; experimentar atividades lúdicas
corporais que valorizem e cooperação respeito mútuo, solidariedade e outros valores humanos
de relevância social.
Figura 6 - Jogo Dominó

Fonte: Arquivo pessoal 2016
Figura 7 – Conhecendo algumas árvores

Fonte: Arquivo pessoal 2016

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As crianças começaram a interagir bem com as propostas das atividades, conforme
planejado. Pesquisamos sobre a importância das arvores e confeccionamos jogos, alguns com
materiais reciclados, tais como dominó, o jogo da árvore, boliche, memória, corrente e a
canaleta. Após explicar as regras dos jogos, nós dividimos a classe em 6 grupos e
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distribuímos os jogos entre eles. Sempre brincavam em grupos e se relacionavam bem.
Ficaram muito atentos aos jogos, sobre quais as melhores formas de colocar as peças no jogo,
a forma de como jogar o dado e o jeito de jogar a bola no boliche e na canaleta. Percebemos
que algumas crianças tiveram maiores dificuldades em associar as quantidades, e também
tiveram aquelas que não aceitaram muito bem a ideia de "perder" no jogo, e no geral, as
atividades surtiram efeito, e no terceiro dia de realização das atividades, estavam jogando com
bastante naturalidade. As experiências mais significativas foram com os passeios, que as
crianças puderam ter contato direto com as arvores. O tempo das atividades foram suficientes
para o entendimento da proposta. No que se refere à aprendizagem, utilizar a brincadeira
como um recurso é aproveitar a motivação interna que as crianças têm para tal
comportamento e tornar a aprendizagem de conteúdos escolares mais atraente. A brincadeira
proporciona à criança um contato com sentimentos de alegria, sucesso, realizações de seus
desejos, bem como o sentimento de frustração. Esse jogo de emoções a ajuda a estruturar sua
personalidade e a lidar com angústias. O brincar prepara para futuras atividades de trabalho:
evoca atenção e concentração, estimula a autoestima e ajuda a desenvolver relações de
confiança consigo e com os outros. Colabora para que a criança trabalhe sua relação com o
mundo, dividindo espaços e experiências com outras pessoas. Nenhuma criança brinca só para
passar o tempo, sua escolha é motivada por processos íntimos, desejos, problemas,
ansiedades. O que está acontecendo com a mente da criança determina suas atividades
lúdicas; brincar é sua linguagem secreta, que devemos respeitar mesmo se não a entendemos.
Os jogos não são apenas uma forma de divertimento, mas são meios que contribuem e
enriquecem o desenvolvimento intelectual". Para manter-se equilibrada com o mundo, a
criança precisa brincar criar e inventar. Os jogos se tornam mais significativos à medida que a
criança se desenvolve, porque através da manipulação de materiais variados, ela poderá
reinventar coisas, reconstruir objetos.
CONCLUSÕES
O trabalho realizado alcançou muitos objetivos, ganhou respeito e valor, sua
consciência para a preservação da natureza, e também seu potencial na criação de jogos
lúdicos, demonstrando a importância da árvore na matemática para nossa vida produzindo e
consolidando saberes e melhoramos a qualidade da educação.
REFERÊNCIAS
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páginas.
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MATEMATICANDO: APRENDENDO MATEMÁTICA BRINCANDO1
ALVES, Murilo P.2; HEILMANN, Andreas O. R.3; RAMOS, JESSICA C.4
RESUMO: O presente artigo apresenta um relato de experiência de aprendizagem significativa a partir de jogos
matemáticos como estratégia de ensino para crianças de educação infantil, turma do jardim da escola Professora
Francisca Borba de Balneário Piçarras, SC., buscando o aprimoramento e desenvolvimento das habilidades de
raciocínio lógico e conceitos matemáticos, partindo do concreto para o abstrato, através da ludicidade como
ponto de partida. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de estabelecer relações entre os
aspectos definidores de uma prática pedagógica referente ao trabalho matemático na Educação Infantil.
Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras. Habilidades matemáticas.

INTRODUÇÃO
A matemática está presente no cotidiano e a construção do conceito de número
começam muito antes da entrada da criança na escola. Ela encontra-se nas histórias, na arte,
na música, quando percebem distâncias, tamanhos diferentes, formas, repartem o lanche, nas
brincadeiras, e jogos infantis. Através do lúdico, com jogos e brincadeiras como aliados para
a sistematização de conceitos matemáticos na Educação Infantil busca-se despertar o interesse
da criança pela matemática de uma maneira prazerosa e motivadora.
O objetivo do projeto foi fazer o aluno vivenciar situações onde o uso e a prática social
da matemática estejam presentes, desenvolvendo a capacidade de estabelecer aproximações a
algumas noções matemáticas.
Os primeiros anos da vida de uma criança são de fundamental importância para o seu
desenvolvimento. Durante essa fase não pode ser deixado de lado, para um melhor
desenvolvimento o educar, o cuidar e o brincar, esses devem ser trabalhados junto com as
linguagens, constituindo elementos que formam a identidade da criança.
Os jogos e as brincadeiras são importantes para o desenvolvimento da criança
tornando-se um facilitador no processo de aprendizagem, pois através deles desenvolvem-se
contatos sociais, raciocínio lógico e desenvolvem as habilidades.
O desenvolvimento infantil se dá num cenário pedagógico onde se articulam
objetivos, áreas de conhecimento e propostas pedagógicas adequadas as
especificidades das diferentes faixas etárias, em um ambiente de oportunidades,
espontâneo e diversificado, no qual, observá-la e acompanhá-la em suas descobertas,
exige, sobretudo, um olhar atento e abrangente do professor (HOFFMANN, 2012, p.
126).

A escola é parte integrante do processo de aprendizados, experiências e descobertas
para as crianças, assim a mesma deve se adequar proporcionando um ambiente didático e
pedagógico que possui o intuito de formar cidadãos críticos e responsáveis por seu próprio
conhecimento, dessa forma deve apresentar procedimentos para um processo de ensino e
aprendizagem interessante e significativo.
1
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MATERIAL E MÉTODOS
A proposta de trabalho surgiu da necessidade de facilitar a compreensão de conteúdos
matemáticos junto à turma do jardim II da escola Profª Francisca Borba, com atividades que
proporcionaram a manipulação de materiais concretos a fim de desenvolver o pensamento
abstrato e proporcionar ações de seriação, classificação, ordenação e comparação de objetos.
Além de estabelecer noções de quantidades, conhecer os números, seus antecessores e
sucessores. Os jogos foram produzidos com materiais alternativos e recicláveis, e foi utilizado
dentro de uma proposta visando desencadear e resolver os problemas matemáticos com uma
aprendizagem significativa, na qual, a mesma não foi construída de forma mecânica, mas a
partir daquilo que tem significado para a criança e que está próximo à sua realidade. Nesse
sentido o planejamento esteve voltado a criar condições para que a criança alcance uma
aprendizagem enriquecedora, desenvolvendo suas habilidades com autonomia. O projeto está
em andamento no decorrer do ano letivo e estes foram alguns dos jogos trabalhados com os
alunos.

Jogo dos sorvetes, na qual os alunos recebem as casquinhas de sorvetes feitas de EVA
numeradas de um a cinco e as respectivas bolas dos mesmos de diferentes cores e por meio
deste devem ordenar conforme a cor e a quantidade. Com esta atividade os alunos aprendem
números, sequência, quantidades, seriação, cores;

Jogo das árvores, neste jogo os alunos recebem rolinhos de papel higiênicos
numerados de 1 a 10 representando o caule e também uma folha de EVA representando a
parte de cima da árvore com frutas de 1 a 10 onde os alunos devem associar o número a
quantidade de frutas da arvore. Com essa atividade os alunos aprendem números e
quantidades; sequência numérica;

Caixinha das cores: os alunos recebem uma caixinha onde há diversas aberturas
recortadas e pintadas com diferentes cores (verde, vermelho, amarelo, azul) e recebem
recortes de EVA das respectivas cores e devem associar colocando as cores nos locas
corretos, trabalhando assim classificação, cores e psicomotricidade fina;
Figura 01


Jogo: os vizinhos: Esse jogo foi feito com materiais reciclados onde dez potinhos de
danoninhos com um pequeno recorte na frente (do tamanho que caiba uma bolinha)
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numerados de 1 a 10 são colocados lado a lado, o aluno joga a bola e vê em que casa entrou
assim saberá quem são os vizinhos dos números (ex: caiu na casa 3 o que vem antes é o dois
(antecessor) e quem vem depois é o quatro (sucessor). Com este jogo é trabalhado: Diferentes
posições no espaço (ao lado de, mais perto, mais longe); Sequência, Reta numérica;

Dominó das formas geométricas: Feito com caixa de leite revestida com folhas
sulfites, trabalha as formas geométricas (círculo, triângulo, quadrado, retângulo) e cores
primárias, onde o jogador deve colocar a peça conforme a forma que está na vez. Ex: círculo
com círculo, triângulo com triângulo;
Figura 02


Jogo das tampas: este jogo trata-se de um tabuleiro com diferentes garrafas estas com
tampas diferentes, seja no tamanho ou nas cores. Para ser jogado, primeiramente é retirado
todas as tampas e os alunos devem associar conforme tamanho para organizar o mesmo.
Trabalhando: seriação; classificação, formas geométricas, cores, tamanhos;
Figura 03


Jogo da maçã: nesse jogo os alunos recebem as figuras de maçãs feitas de EVA
contendo os números de um a cinco e um recorte conforme a quantidade para que o aluno
consiga encaixar em seus dedos. Ex. número 1, um recorte, coloca-se um dedo em outra mão
coloca-se outro número 2, dois recortes, coloca-se dois dedos, para assim obter a soma 2 + 1:
3 (dedos). Trabalhando a ideia aditiva até 10

Parlenda: A Galinha do Vizinho: Por meio de um fantoche e através da oralidade
trabalha-se a sequência numérica, associando a quantidade de ovinhos que a galinha coloca.
(A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota
tudo de uma vez)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto iniciou a partir de conversa com as crianças sobre a importância de aprender
sobre a matemática. De uma maneira lúdica o projeto seguiu com jogos educativos para que
os alunos possam estabelecer conceitos matemáticos.
Após a aplicação dos jogos no decorrer do ano letivo percebi uma melhora
significativa quanto ao raciocínio lógico-matemático dos alunos da turma do jardim II.
Por meio dos jogos matemáticos cada aluno buscou sua aprendizagem própria
pesquisando, interagindo, trocando informações e através de diferentes possibilidades de
interpretação para alcance dos resultados possíveis.
Assim, foi perceptível que o uso de jogos pedagógicos como recursos aliados para o
ensino da matemática a partir de significados reais com atividades desafiadores para os
alunos, incentivando sempre os momentos de descobertas e o despertar da criatividade,
possibilita a construção do pensar critico, da autonomia e da cooperação coletiva, dentro ou
fora da sala de aula.
É importante pensarmos um “ambiente matematizador” que supere as formas
escolarizadas de trabalhar os conhecimentos matemáticos – voltados à memorização,
e à reprodução mecânica de números e numerais, do trabalho isolado e repetitivo
com o nome da cada uma das formas geométricas, do treino de conceitos
matemáticos em folhas xerocadas e de forma descontextualizadas (FARIA, 2012,
p.161).

Nesse sentido, cabe ao professor buscar recursos didáticos para envolver os alunos,
tornando os conteúdos interessantes, com objetivos, interdisciplinaridade e principalmente
consciência em relação a aprendizagem significativa, na qual, as crianças aprendem de
maneira séria, com motivação, e de maneira prazerosa, estimulando as capacidades motoras,
limites, conduta, e consequentemente a autonomia que vai sendo construída também através
das vivências.
CONCLUSÕES
Ao realizar este projeto de pesquisa, percebi que as práticas metodológicas
desenvolvidas através do lúdico são importantes, pois possibilitam ao educando uma
abrangência maior quanto ao desenvolvimento de sua aprendizagem.
Durante o processo de construção do conhecimento as crianças utilizaram das
diferentes linguagens e conseguiram exercer a capacidade de elaborar hipóteses e terem ideias
diante daquilo que pretendem descobrir. Tendo consciência de que os alunos de uma mesma
sala de aula possuem individualidades, onde pensam e agem de forma diferente, assim, a
evolução acontece de maneira diferente para cada um, proporcionando ao aluno que o mesmo
busque seu aprendizado com autonomia, ele vai evoluir em seu tempo.
A proposta de ensino por meio de jogos e brincadeiras como: dominó das formas
geométricas, caixinha das cores, jogos de número e quantidades, amarelinha, entre outros,
possibilitou o desenvolvimento de habilidades matemáticas a partir de situações lúdicas.
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CHOCANDO COM A MATEMÁTICA1
SCHLINDWEIN, Dafne Carolini,2; OLIVEIRA, Julia Eduarda Lassolli3;
DALCEGIO, Cinara Tachini4, DOERNER, Elaine Cristina Ricken5
RESUMO: O presente trabalho, chocando com a Matemática, tem por objetivo entrelaçar o conhecimento
científico da linguagem matemática aos valores sócios ambientais. Trabalho este desenvolvido com as turmas da
pré-escolar, da Escola de Ensino Fundamental Pe. Luiz Gonzaga Steiner. Para o alcance deste objetivo geral,
destacamos como objetivos específicos: Propiciar o conhecimento e o exercício dos valores sócios ambientais;
promover atividades interdisciplinares; relacionar número e quantidade de 0 a 10; reconhecer e escrever
numerais relacionando a sua quantidade; diferenciar e comparar algumas dimensões como grandes e pequenas,
pouco e muito; desenvolver o raciocínio rápido e lógico. Como metodologia de trabalho foi aplicada a sequência
didática e atividades de sistematização, atividades estas relacionadas a proposta de trabalho. O projeto teve
origem a partir da leitura da história da Galinha Choca de Mary França e Eliardo Neves França.
Palavras-chave: Jogos matemáticos. Valores. Conhecimentos.

INTRODUÇÃO
Visando a escola sustentável todo ser humano está envolvido em uma cultura de onde
são decorrentes suas crenças e com base nelas seus pensamentos e sentimentos, que culminam
nas atitudes. Acredita-se numa sociedade mais humana e justa, sem preconceitos, em que os
cidadãos atuem compromissados com o bem comum. Neste sentido a escola se tornaria vazia
e ineficiente se omitisse trabalhar certos valores "adormecidos", por vezes na consciência
humana.
Portanto, as práticas educativas devem levar em conta os vários aspectos humanos
quando o objetivo, é auxiliar as crianças a interpretar e compreender o mundo que os circunda
e a si mesmos. Nesse sentido, para provocar aprendizagem, é preciso fazer conexões e
relações entre sentimentos, ideias, conceitos, atitudes e ações.
A aprendizagem não pode ser vista simplesmente como a transmissão ou a reprodução
de conhecimentos. A aprendizagem somente será significativa se houver a elaboração de
sentido, e se essa atividade acontecer em um contexto histórico e cultural, pois é na vida
social, que os sujeitos adquirem marcos de referência para interpretar as experiências e
aprender a negociar os significados de modo congruente com as demandas da cultura. A
presença do outro ou pares e a coerência de interações com conflitos, debates, construções
coletivas são fonte privilegiada de aprendizagem.
Para tanto este trabalho nasce com esta compreensão e entendimento e para isto, será
tecido, tendo como tripé os valores sócios ambientais, as práticas sociais e culturais de
cidadania e conhecimento científico. O desafio será o de trabalhar as diferentes linguagens e
em específico a linguagem matemática.
Com base nas experiências diárias de educadoras, tem-se a consciência de que, uma
1
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aprendizagem significativa não se dá, simplesmente, através da transmissão mecanizada de
conteúdo, mas sim, através da mediação entre o conhecimento científico e a significância do
mesmo no âmbito cultural e social da criança. Em conformidade, Barbosa e Horn (2008, p.
28) destacam que os processos de aprendizagem são racionais, sensoriais, práticos,
emocionais, e sociais ao mesmo tempo, isto é, todas as dimensões da vida – a emoção, a
cognição, a corporeidade – estão em ação quando se aprende.
Muito discute-se, atualmente, acerca da importância da educação matemática para o
desenvolvimento pessoal e social da criança. Nesse contexto, uma finalidade apontada para a
educação matemática, segundo Miguel e Miorim (2004, p.70): “é fazer com que o estudante
construa, por intermédio do conhecimento matemático, valores e atitudes de natureza diversa,
visando à formação integral do ser humano e, particularmente, do cidadão, isto é, do homem
público.
Diante de todo o contexto apresentado, surgiram questionamentos como: qual seria o
caminho de aproximação entre as crianças e o meio ambiente? Como trabalhar esse contexto
em paralelo às habilidades programadas e definidas para a pré-escola? Qual seria o caminho
para a inserção de habilidades matemáticas nessa atividade?
Nesse sentido, nasce o desejo de realizar um trabalho cujo objetivo geral, visa
proporcionar as crianças, a integração social e cultural, sobre os diferentes valores sócio
ambiental, tendo por subsídio a exploração da linguagem matemática. Para o alcance,
destaca-se os seguintes objetivos específicos:

Propiciar o conhecimento e o exercício dos valores sócios ambientais;

Promover atividades interdisciplinares;

Desenvolver o gosto e o cuidado pelo fazer artístico e o respeito por suas produções;

Observar as cores primárias, ilustrações e representação visual;

Relacionar número e quantidade de 0 a 10;

Reconhecer e escrever numerais relacionando a sua quantidade;

Desenvolver a atenção e a concentração nas atividades realizadas;

Diferenciar e comparar algumas dimensões como grandes e pequenas, pouco e muito;

Desenvolver o raciocínio rápido e lógico, resolvendo pequenos desafios do dia a dia e
descobrindo o mundo que o cerca por meio de novas experiências.
MATERIAL E MÉTODOS
Para este trabalho, definiu-se, tecer o conhecimento científico da linguagem
matemática aos valores sócios ambientais, D’ Ambrósio (2005 p. 101) salienta que: “Na
sociedade globalizada há uma forte tendência para eliminar diferenças, promovendo uma
cultura planetária. Além do mais, explorou-se a interdisciplinaridade entre as diferentes áreas
do conhecimento.
Na linguagem plástico visual, serão exploradas as obras dos artistas brasileiros Mary
França e Eliardo Neves França, artistas estes que nos oferece através de suas obras a matéria
prima, para desenvolver as habilidades programadas e definidas para a pré-escola. A história
foi escolhida para o projeto que está sendo desenvolvido para o Sarau Literário que acontece
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em nossa escola todos os anos. Para este projeto surgiu à ideia de utilizar o galinheiro da
escola para observar o processo de como acontece o nascimento dos pintinhos, e contou com
a parceria da comunidade escolar. Galinheiro este que foi feito no ano anterior com chegada
de duas galinhas doadas por uma professora.
O projeto teve seguimento com o objetivo de acompanhar o processo do nascimento
dos pintinhos, as atividades propostas aos alunos são: a leitura da história A Galinha Choca; a
visita ao galinheiro e colocado três ovos galados embaixo dela; fizemos uma pesquisa na
internet para saber o tempo do nascimento dos pintinhos; observação dos ovos galados no
cartaz diariamente; foi feito um gráfico para a escolha do nome dos pintinhos; elaboramos um
texto coletivo sobre o processo do nascimento dos pintinhos; juntamente com as crianças
foram confeccionados vários jogos: uma amarelinha da Galinha Choca; jogo dos numerais
com ovos, onde a criança joga dois dados e faz a soma colocando os ovos no numeral
correspondente; a corrida dos pintinhos, o jogo deverá ter 4 jogadores ou menos, cada um
joga o dado de uma vez, após a jogada do dado a cor que cair será o pintinho que vai correr
uma casa por vez, quem chegar primeiro no número 6 é o vencedor. As crianças deveram
seguir a sequência dos números pulando sempre uma casa; jogo de encaixe com numerais e
quantidade, o primeiro jogador pede para o segundo jogador encaixar as metades dos ovos
correspondente ao número e a quantidade; círculo numérico dos pintinhos, o primeiro jogador
tira do pote uma fixa com o um numeral, em seguida pega o grampo correspondente ao
número, encaixando-o na mesma quantidade de ovos e assim sucessivamente; quebra cabeça
com numerais e personagens da história; também foi feita uma apresentação para a
comunidade escolar sobre o projeto; após ter observado os pintinhos nascerem no galinheiro,
utilizamos também uma chocadeira elétrica confeccionada com a ajuda das crianças para mais
uma experiência; em seguida, dando a importância ao meio ambiente, as crianças trazem para
a escola alimentos para o cuidado com as galinhas e seus pintinhos, alimentos esses que é
controlado com a ajuda de uma balança feita juntamente com as crianças.
Utilizando os ovos da galinha, exploramos uma receita de doces na qual fizemos
docinhos em sala de aula para a nossa merenda, com a intenção de trabalhar a quantidade de
cada ingrediente e também para distribuir como lembrança aos visitantes da feira de
matemática.
Além da atividade interdisciplinar desenvolvida com as crianças, o trabalho contou
ainda com uma pesquisa bibliográfica, que serviu como suporte teórico. Os principais autores
que fundamentaram essa atividade foram: Ubiratan D’ Ambrósio (2000 e 2005), Barbosa e
Horn (2013) e Miguel e Miorim (2004).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sabendo das dificuldades enfrentadas, nos dias atuais, por nossas crianças, em receber
além do conhecimento científico, instruções sobre a vivência em sociedade e sócio ambiental,
acreditamos que os resultados inicialmente apontarão para fatores como:

Compreensão e desenvolvimentos das habilidades matemáticas programados para a
pré-escola;

Interdisciplinaridade entre as diferentes linguagens e em específico a da matemática e
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artes visuais;

Mudanças interiores, proporcionadas através da abordagem de temas relacionados aos
valores inerentes ao meio ambiente;
Portanto, acredita-se que assim, consiga-se atingir e realizar os objetivos de forma
positiva, contribuindo para o desenvolvimento social e intelectual das crianças.
CONCLUSÕES
O projeto proporcionou uma reflexão sobre a importância de trabalhar atitudes
positivas para a conservação do Meio Ambiente e desenvolver conteúdos matemáticos ligados
ao tema transversal Educação Ambiental, percebendo assim a integração da Matemática com
outras áreas do conhecimento auxiliando a criança a construir uma prática educativa capaz de
promover a troca de experiências matemáticas com outras disciplinas.
Somente através da aquisição do conhecimento a criança poderá comprometer-se com
a proteção e a preservação do Meio Ambiente.
Assim, este projeto é entendido como uma estratégia de ensino-aprendizagem, na qual
as crianças transformam problemas de realidade em problemas matemáticos, possibilitando
trazer a realidade para a sala de aula, abordando problemas que estão relacionados ao
cotidiano das crianças, viabilizando a interação da matemática na sala de aula com aquela
existente na realidade.
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CONSTRUIR, BRINCAR E APRENDER MATEMÁTICA1
ALMEIDA, Gustavo Rocha de2; FONSECA, Marina Contesini3.
RESUMO: Com o projeto construir, brincar e aprender matemática pretendeu-se promover aprendizagens,
reconhecendo números e quantidades, proporcionando oportunidades para que possam se comunicar
matematicamente através dos jogos e das brincadeiras desenvolvendo o raciocínio lógico, estimulando o
pensamento, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Os alunos do segundo período participaram na
construção de um dado reconhecendo sua função para os jogos. Construíram jogos aprendendo suas regras como
jogo da velha, jogos de trilha, careca cabeludo, colheita de laranjas e ponto de ônibus. Esses jogos favorecem a
construção de saberes relacionados aos números, à troca de ideias, ao diálogo, resolução de problemas e
levantamento de hipóteses. O respectivo projeto apresenta ideias sobre utilização das brincadeiras como um
contexto significativo para a aprendizagem matemática, oportunizando diversificação de propostas, dos materiais
e das brincadeiras para que vivenciem novas experiências lúdicas, ampliando seu repertório de informações, de
linguagens e de possibilidades de aprendizagens.
Palavras Chave: Jogos. Matemática. Ludicidade.

INTRODUÇÃO
A elaboração deste projeto teve como intenção trazer a matemática para as crianças de
forma lúdica através de jogos, dinâmicas, brincadeiras, músicas e histórias proporcionando
oportunidades para que possam se comunicar matematicamente, desenvolver o raciocínio
lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver
problemas. Buscaram-se alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem,
desenvolver a autoconfiança, a organização, concentração, atenção, raciocínio lógico e o
senso cooperativo, estimulando a socialização e aumentando as interações das crianças com
outras pessoas. Segundo Piaget, a Matemática é resultado do processo mental da criança em
relação ao cotidiano, arquitetado mediante atividades de se pensar o mundo por meio da
relação com objetos. Dessa forma, não podemos pensar o ensino da Matemática de acordo
com o sistema tradicional de educação, caracterizado pela repetição e verbalização de
conteúdos. Dessa forma surgiu esse projeto, como uma ferramenta pedagógica eficaz para a
construção do conhecimento lógico matemático, visando conciliar a alegria da brincadeira
com a aprendizagem. Ao surgir o questionamento de como promover a compreensão de
algumas noções matemáticas presentes em seu cotidiano, como contagens, quantidades,
ordenação numérica e função social dos números de forma interessante, o projeto Construir,
Brincar e Aprender Matemática teve o objetivo de envolver as crianças nas brincadeiras,
jogos e desafios apresentados e construídos, como um recurso de aprendizagens matemáticas,
para o reconhecimento de números e quantidades, estabelecimento de diferentes
procedimentos de contagens e apresentação de resultados através de atividades lúdicas.
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MATERIAL E MÉTODOS
Realizamos uma pesquisa através de livros e blogs sobre quais jogos poderíamos
elaborar para que despertassem o interesse das crianças e que a aprendizagem se efetivasse, já
que desde o início do ano demonstravam muito interesse pelos números. Após a escolha dos
jogos e seleção dos materiais, iniciamos a confecção com a colaboração de toda turma.
Adaptamos um jogo de trilha que passou a ser chamado de Ponto de ônibus, onde
caixinhas de fósforos representam os ônibus e a cada casa avançada representa à parada e a
quantidade da jogada do dado representa o número de passageiros que vai dentro da caixinha,
ao chegar no ponto final todos os participantes retiram os passageiros de dentro do ônibus e
realizam a contagem, analisando quem foi o vencedor. Também surgiram novos jogos como o
“Careca cabeludo” utilizando grampos de roupas, que as crianças ajudaram com a pintura, e
um dado que construímos utilizando papelão, participam desse jogo duas crianças, cada uma
com seu prato, que representa o rosto de um boneco e uma dezena de grampos, conforme o
número que cair no dado se coloca ou retira a quantidade de grampos que estão no prato.
Outro jogo apresentado para a turma foi o “Colhendo laranjas” onde uma árvore foi
confeccionada sobre um papelão com vinte laranjas de papel cartão que ficam soltas sobre a
copa da árvore para que realizem a retirada das mesmas após lançar o dado, nesse jogo
participam dois jogares. Também ajudaram na construção do jogo da velha, pintando palitos
de picolé, criando hipóteses de montagem da estrutura, utilizando tampinhas de garrafas pet
para jogar. Painéis numéricos com peças de encaixe e palitos de picolés foram construídos
para ficar expostos na sala onde as crianças manuseiam sempre que sentirem necessidade,
fazendo correspondência entre número e quantidade.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Após a confecção de cada jogo, foram explicadas as regras na grande roda, depois
fizemos uma simulação de como jogar e logo a turma se organizava em duplas para
realizarem suas tentativas, sempre com a orientação da professora, ampliando a capacidade de
reconhecer cada vez mais os numerais, interagindo com os demais colegas e compartilhando
saberes.
A interação entre as crianças, a socialização de dados encontrados para solucionar uma
questão e a troca de informações durante o decorrer do projeto foram elementos
indispensáveis nas experiências com os jogos construídos. Enquanto brincavam, as crianças
foram incentivadas a realizarem contagens, comparações de quantidades, identificar
algarismos, adicionar pontos que fizeram durante a brincadeira, iniciando assim
aprendizagens matemáticas. “O jogo tornou-se objeto de interesse de psicólogos, educadores
e pesquisadores como decorrência da sua importância para a criança e da ideia de que é uma
prática que auxilia o desenvolvimento infantil, a construção ou potencialização de
conhecimento. ” (RCNI, 1998, p.210).
As crianças sentiram-se participantes deste ambiente, pois fez sentido para elas, e
assim foram engajadas em sua própria aprendizagem. O ambiente da sala de aula passou a ser
visto como uma oficina de trabalho de professores e crianças transformando-se num espaço
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estimulante, acolhedor, organizado e alegre, ou seja, um espaço escolar para estimular a
capacidade de aprender a gostar da matemática, com diversas maneiras através de
brincadeiras e jogos. Brincando, jogando, cantando, ouvindo histórias, as crianças
estabeleceram conexões entre seu cotidiano e a Matemática.
CONCLUSÃO
A matemática na educação infantil integra a primeira fase de um ciclo de
alfabetização, o qual serve para ampliar na criança as capacidades de analisar, comparar,
observar, tomar decisões e tirar conclusões. Neste projeto buscamos questionar, desafiar e
promover situações de incentivo às manifestações de autonomia, criatividade e verbalização,
lembrando também que cada criança tem seu tempo de aprendizagem, respeitando o limite de
cada uma, não forçando, e assim cada uma foi descobrindo um novo mundo, o mundo dos
números e dos jogos.
Os jogos e atividades desenvolvidas neste projeto levaram as crianças a pensar,
raciocinar, esperar a sua vez, respeitar a opinião do colega e a trocar ideias. Segundo Souza
(2012) “ o jogo possui valores educativos que o transformam em atividade séria, onde o aluno
constrói conhecimento através de um processo interativo”. Inicialmente, buscamos identificar
o conhecimento prévio que as crianças possuíam sobre a ideia de número, contagens e
quantidades.
Foi importante também observar as diferenças individuais e avaliar as possibilidades
de aprendizagem de cada um. Só depois disso iniciamos a elaboração do projeto, com
objetivos, experiências e atividades. As aprendizagens aconteceram através do diálogo entre
as crianças e a professora que aconteciam durante os jogos, essa troca de experiência
favoreceu muito na aprendizagem. Portanto o projeto se ajustou às necessidades das
crianças, bem como propôs atividades adequadas, auxiliando-as em suas aprendizagens,
experimentando, descobrindo e refletindo atribuindo sentido às experiências vividas. Tendo
em vista que as crianças nessa faixa etária estão em uma fase lúdica, na qual brincar é um
direito legítimo e uma maneira de desenvolver-se amplamente, as aprendizagens matemáticas
precisam ter espaço para jogos, brincadeiras, histórias, problemas, experimentos e tantas
outras atividades que compõem o universo infantil.
No final do projeto percebemos que as crianças aprendem com mais facilidade quando
os conteúdos são trabalhados de forma lúdica como os jogos apresentados e está
aprendizagem se torna muito mais significativa.
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O REI DA PIZZA1
BORBA, Ruan Carlos de2; GALOTTI, Miguel Eduardo Iuncek3;CATTONI, Eliete Corrente4;
PEREIRA, Cristiane Luana Fachini5
RESUMO: O objetivo deste trabalho é relacionar o jogo como forma de aprendizagem, desenvolvendo nas
crianças ludicamente a importância de regras para aprenderem a lidar com suas emoções, percebemos que
utilizamos os números desde muito pequemos no nosso dia-a-dia, e com o jogo podemos desenvolver conteúdos
matemáticos como somar, subtrair, contar quantidades e formas geométricas. Utilizamos o jogo da pizza como
ponto de partida, o roteiro das jogadas foi organizado em sala com cartaz. A partir da curiosidade de todos
reuniram-se informações sobre a história da pizza, ocorreu um dia especial para o dia da pizza onde cada criança
montou sua pizza, ali observamos formas e tamanhos e em seguida todos se deliciaram com a iguaria.
Concluímos que as crianças desenvolveram em si a capacidade de cooperar juntamente com a aquisição dos
conhecimentos matemáticos através dos jogos de forma prazerosa.
Palavras-chave: Jogos. Números. Lúdico.

INTRODUÇÃO
Partindo do princípio que a pizza surgiu no Egito e se propagou para o mundo através
da Itália, nos inteiramos da história real desta iguaria. Ao contrário de que pensamos os
italianos não foram os precursores. Os egípcios, os hebreus e os babilônicos já misturavam
água e trigo e assavam em tijolos quentes há mais de 5000 anos, além de ser alimento de
pessoas humildes.
O desenvolvimento da capacidade de ordenação numérica, contagem, adição e
subtração através da ludicidade com musicalização, parlendas e jogos com regras é o principal
objetivo deste jogo. Escolheu-se o jogo da pizza como base para o processo. As regras do
jogo estavam dispostas na Interne, e as modificamos, trazendo o faz de conta para a sala. Mas
porque o jogo da pizza? Porque a pizza apareceu como uma novidade em uma festa de
aniversário que participamos e gostamos muito.
Segundo Adriana Friedmann, (2012, p. 69). “Todas as brincadeiras e jogos de faz de
conta são excelentes para o desenvolvimento integral das crianças. Além de promover o
desempenho físico, cognitivo, afetivo, social e linguístico, eles estimulam a criatividade e
relevam ao educador a interpretação que a criança faz da realidade”.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido no Centro de Educação Infantil Conrad Heymanns, Barra
dos Lobos, Taió (SC). Os participantes foram os alunos do PRÉ- escolar I e PRÉ- escolar II
vespertino/2016, orientados por duas professoras. Este projeto foi realizado em Junho e Julho
1
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de 2016. A ideia surgiu a partir de um aniversário de uma das crianças. Na festa ficamos
surpresos com uma das guloseimas apresentadas: a mini pizza. Gostamos tanto que
resolvemos montar o jogo da pizza.
O objetivo deste novo jogo foi de conhecer os números, as regras, adição, subtração,
formas e quantidades com brincadeiras e jogos com regras onde é necessário aprender a lidar
com emoções e sentimentos em momentos de vitórias ou derrota incentivando a cooperação
como forma de solucionar esse problema. Passamos por dificuldades no início, aguardar a
vez, concordar em perder, aceitar a ordenação na fila, foram obstáculos e com o passar dos
dias, aperfeiçoamos muito a nossa caminhada.
Neste projeto foram utilizados: papel A-4, papel pardo, papel cartão, caixas de
papelão, tenaz, fita de parede, fita bebe, pincel, tinta guache, lápis de cor, lápis de escrever,
Eva em cores diversas conforme o que se pedia os ingredientes no jogo da pizza, giz de cera,
quadro/ giz, canetinha, pesquisas na Internet, aparelho de som, TV, forno elétrico para assar
as mini pizzas, fermento de pão, ovos, trigo, sal para as massas. Tomate, cebola, tempero
verde, milho, ervilha, calabresa, queijo, azeitona e orégano para a cobertura da pizza.
Também foi necessário a formulação de um questionamento para que tivéssemos
referências sobre o que conheciam da pizza e quais os seus ingredientes. Os dados foram
organizados em cartaz as quais serviram de subsídio para sanar a curiosidades a respeito do
assunto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao realizamos o debate para elencar o que colocar na pizza de ingredientes para o
recheio, principiamos com a história da pizza, de onde veio? Como era feita? Quais eram seus
ingredientes? Que país que aprimorou a pizza? Para isso utilizou-se o quadro, giz e a opinião
de todos em relação aos seus conhecimentos de recheio e de como fazer a massa.
Continuamos a atividades com recortes de revistas. Procuramos alimentos que são colocados
no recheio da pizza. Recortamos um círculo no papel pardo e pintamos na cor vermelha,
imitando o molho de tomate e a forma da pizza. Montamos a pizza de acordo com o gosto de
cada um. Após a colagem dos ingredientes nas pizzas confeccionamos um cartaz.
Organizamos os materiais para a realização do dia da pizza. Acompanhamos a
professora (coordenadora) Zilene na confecção da massa esperamos crescer, e logo esticamos
para cortar onde todos participaram ajudando a cortar observando as formas e quantidades,
depois de assada passamos o molho vermelho feito com tomates, cebolas, tempero verde e
extrato de tomate, sal a gosto e montamos as mini pizzas com calabresa milho, ervilha, queijo,
azeitonas e orégano e foram todas para o forno e fizemos o nosso lanche com as mini pizza e
suco de uva.
Cantamos a música da velha e dos números, rimas, par lendas nas organizações de
filas para saída de sala e nosso deslocamento para o parque, refeitório etc. pois acreditamos
que a música é elemento fundamental, transformador para a criança.
Segundo o Manual de Orientações Pedagógicas do Ministério da Educação.
(Brinquedo e brincadeiras nas creches, 2012, p.23). “A música é essencial para a formação do

101

ser humano. Auxilia o desenvolvimento do raciocínio lógico, traz envolvimento emocional e é
instrumento de interação”.
Ao abordar a música e o jogo como elemento motivador, percebemos que pode
contribuir elencar vários estilos. Desde o momento de agitação até a volta calma, pois a
musicalização proporciona descontração, atenção, para a nossa rotina diária.
Fizemos a releitura da música da velha e dos números em forma de um cartaz para o
conhecimento de todos instigando a curiosidade ao abrir a porta do número que estava sendo
trabalhado. Percebemos que ao elaborar o cartaz da figura 1 a euforia de todos, então
confeccionamos um livro com materiais reciclados fazendo a releitura da música para a
fixação da sequência numérica.
Abrir a porta do número 1...
Havia uma velha a dançar com um atum...
Que dança que é, que dança que é.
2- bois, 3- chinês, 4- sapato, 5- brinco,6- pinceis, 7- chiclete, 8- biscoito, 9- bigode,
10- pés.
Pintamos 10 portas e em seguida escrevemos os números nas portas com canetão,
recortamos e colamos no livrinho. Ao abrir a porta da casa a criança se depara com a
quantidade numérica dos números envolvidos na música cantada exp. 1-atum, 2- dois, 3chinês. Desenvolvendo assim a percepção de rima.
Juntamente com o livrinho anexamos atividades realizadas de fixação numérica com
coordenação motora e caligrafia, com atividades de pontilhado da Galinha Pintadinha e livres,
como podemos observar na figura 1.
Figura 1- cartaz da música da velha, e livro (releitura da música da velha e os números) confeccionado
com material reciclado pelos alunos do PRÉ I e PRÉ II do C.E.I. Conrad Heymanns.

Fonte: As autoras (2016)

Para o jogo da pizza organizamos uma roda de conversa e explicou-se como
funcionaria o jogo e suas regras.
Podemos observar na figura 2 os ingredientes escolhidos para o jogo da pizza que
foram a massa, o queijo, o tomate, o ovo, a cebola, a calabresa e o orégano.
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Figura 2- ingredientes escolhidos para o jogo pelos alunos do PRÉ I e PRÉ II do C.E.I. Conrad Heymanns

Fonte: As autoras (2016)

Regras do jogo:
1: Cada criança receberá uma fatia de pizza vazia;
2: Um dado com as cores azul e vermelha, sendo que a cor azul serve para somar
(adicionar, colocar) e a vermelha para subtrair (retirar);
3: Sai jogando a criança que retirar no dado o número maior, se houver empate entre
alguém jogasse o dado novamente até virar o maior número.
4: Os números 1 e 4 são vermelhos, devemos retirar essa quantidade de ingredientes
da pizza. E os números 2,3,5 e 6 são azuis, devemos colocar essa quantidade de ingredientes
na pizza.
5: Ganha quem conseguir colocar na pizza 2 ingredientes de cada, e em seguida ele
repartir com os demais os seus ingredientes sendo coroado como rei ou rainha da pizza, em
sequência aquele que tiver mais quantidades será o parceiro do rei ou da rainha, e por fim
contou-se os ingredientes de cada participante e ordenamos em uma lista no quadro os nomes
do maior para o maior em quantidades de ingredientes onde estes seriam os príncipes e
princesas.
Confeccionamos as regras no quadro e as organizamos em um cartaz conforme
ilustrado na figura 3.
Figura 3- cartaz de regras do jogo da pizza desenvolvido com os alunos do PRÉ I e PRÉ II do C.E.I.
Conrad Heymanns.

Fonte: As autoras (2016)

Depois da orientação fomos jogar.
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Kishimoto (2003) comenta que o uso do brinquedo/ jogo educativo com fins
pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento para situações de ensinoaprendizagem e de desenvolvimento infantil. Se considerarmos que a criança aprende de
modo intuitivo adquire noções espontâneas, em processos interativos envolvendo o ser
humano inteiro com suas cognições, afetividade, corpo e interações sociais, o brinquedo
desempenha um papel de grande relevância para desenvolvê-la.
Deste modo se pretendemos desenvolver o senso de cooperação juntamente com a
aquisição de conhecimentos matemáticos, a ludicidade se torna uma ferramenta atrativa e
facilitadora.
CONCLUSÕES
Neste trabalho objetivamos tornar as brincadeiras lúdicas diversas formas de
aprendizagem, desenvolver o conhecimento dos números, despertar o gosto pela matemática,
facilitar o processo de fixação na ordenação numérica, o contar, somar, subtrair de forma
atrativa a partir do princípio do jogo da pizza. Percebemos que é possível aprender números e
rimas brincando, todos colaboraram para um aprendizado significativo. Após jogarmos várias
vezes, percebeu-se que todos desenvolveram a capacidade de cooperar, aguardar sua vez,
dividir os seus ingredientes do jogo, aperfeiçoando o conceito de valores para sua vida em
sociedade.
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A MATEMÁTICA NA SUSTENTABILIDADE1
GÓMEZ, Joaquin Andrés Aranda2; THOMAZ, Mariana3; GRIMES, Silvana4;
LANA Daiana5.
RESUMO: O objetivo deste trabalho é relacionar a matemática no cotidiano das crianças, aprendendo
ludicamente conceitos de classificação, seriação, contagem, formas geométricas, cores, valores e o cuidado com
o meio em que vive. Além de separar o lixo, criamos uma fábrica de reciclados, na qual confeccionamos objetos,
jogos e brinquedos. As crianças que trabalham na construção ganham “seu pagamento”. Durante o projeto e as
propostas desenvolvidas, o “dinheiro” é guardado “numa poupança” e no final do mesmo será oportunizada uma
feira, onde com o seu “dinheiro” poderão adquirir o que mais lhe agrada. A partir de uma proposta não formal
iremos permitir que as crianças criem, explorem e inventem seus próprios modos de expressão e de relação com
o mundo. Queremos que as crianças descubram a importância da utilização do dinheiro e da sustentabilidade
para um mundo melhor, consumir menos, reciclar e reutilizar em prol de um futuro melhor.
Palavras Chave: Sustentabilidade. Matemática. Lúdico.

INTRODUÇÃO
Desde pequena a criança já se depara com alguns conceitos matemáticos nas suas
brincadeiras e interações em grupos. Essa percepção natural é desenvolvida através das mais
variadas formas e maneiras sob muitos aspectos como: grande, pequeno, leve, pesado, curto,
longo e tantas outras pequenas noções que a criança vai adquirindo gradativamente conforme
seus estímulos e amadurecimento.
O relacionamento da humanidade com a natureza, que teve início com um mínimo de
interferência nos ecossistemas, tem hoje culminado numa forte pressão exercida sobre os
recursos naturais. Dentro deste contexto, é clara a necessidade de mudar o comportamento do
homem em relação à natureza e ao mesmo tempo atender as necessidades das gerações atuais.
Para as DCM`s (2012, p. 74) “a criança, desde que nasce, começa a diferenciar-se na
relação eu, outro, pela linguagem, mediada pela cultura dos adultos e de outras crianças,
constrói conhecimentos [...]”. Assim, a sua formação remete a relação entre pensamento e a
linguagem simbólica, onde constrói e reconstrói conhecimento espontaneamente.
Ao ser inserido no espaço de Educação Infantil, a criança passa a compartilhar e
adquirir novas aprendizagens, construindo seu pensamento lógico sobre determinadas coisas e
objetos. Compreende que nesse espaço a criança aprende através de suas brincadeiras,
interações em grupos e experiências trazidas por ela, de uma forma tranquila e natural, sem
forçar seu amadurecimento, suas limitações, gradativamente ela cria sua independência, como
também seu conhecimento prévio sobre números, letras e cores.
Além de brincar, ouvir história, pintar, dobrar, cantar, jogar... São algumas atividades
que fazem parte do universo infantil. Mas, onde entra à matemática? Em todos os momentos
1
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de interações entre eles, seja contar, calcular, resolver problemas, são ações realizadas de
forma natural e intuitiva pelas crianças em seu dia a dia.
O objetivo deste trabalho foi de relacionar a matemática no cotidiano das crianças,
aprendendo ludicamente conceitos de classificação, seriação, contagem, formas geométricas,
cores, valores e o cuidado com o meio em que vive assim como o conhecimento da utilização
do dinheiro e da sustentabilidade para um mundo melhor.
O tema permite um trabalho interdisciplinar e percebemos que as crianças em
interações e brincadeiras utilizam à matemática. Então, viemos a pensar em propostas para o
Pré I B, onde pudéssemos fazer uma ligação com o projeto de “Sustentabilidade” e a
Matemática. Foi onde surgiu à ideia de criar uma fábrica de reciclados, na qual
confeccionamos objetos, jogos e brinquedos com materiais reciclados. Antes de construir é
preciso classificar o material e separá-lo: O que vamos precisar para criar? Quais materiais?
Quantos serão necessários? E assim por diante. As crianças que trabalham na construção
ganham “seu pagamento”, pois, de modo geral, o conhecimento prévio das crianças sobre
como se ganha dinheiro é o Trabalho, quem trabalha recebe. Quem recebe pode comprar o
jogo ou o brinquedo que mais gostou, ou seja, de forma lúdica desenvolvemos um trabalho
focado na sustentabilidade e na educação fiscal, onde a criança aprende o valor da natureza,
de onde tiramos à matéria prima, aprende o verdadeiro sentido de praticar a sustentabilidade e
aprende a ser um cidadão consciente, consumir somente o necessário.
MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto aplicado está acontecendo no Centro de Educação Infantil Paulo Tallmann,
com a turma de Pré I B, durante todo o ano de 2016, sendo este desenvolvido pelas
professoras Daiana Lana, Juliana Carneiro, Elizete Tomio Lemos e Ivoni M. L. Conti, tendo
como coordenadora do projeto Silvana Grimes.
A matemática está em todas as propostas e movimentos não só da Educação Infantil,
como também no nosso cotidiano, no CEI a linguagem matemática está presente na roda de
conversa, na chamada, na arte, na música, nas brincadeiras, nos cantos temáticos, em
histórias, nos jogos e na forma que organizamos nosso pensamento.
As crianças sozinhas aprendem muito da linguagem matemática, descobrem formas,
coisas iguais e diferentes, leves e pesadas, grandes e pequenas, conseguem organizar,
classificar, criam conjuntos, estabelecem relações... É de suma importância o olhar atento do
professor, o qual deve disponibilizar diversos materiais para as crianças a fim de possibilitarlhes tais descobertas.
Nos professores oportunizamos diversas situações que permitem as crianças a
desenvolver este processo de aprendizagem, tais como: chamada por crachá – quantas
meninas e meninos, a leitura do calendário diariamente, músicas com relações matemáticas,
propostas voltadas à organização e estímulos de pensamentos, culinária, brincadeiras com
blocos de madeira e peças de encaixe, além de jogos e histórias.
A turma do Pré I B, vem demonstrando grande interesse por alguns conceitos
matemáticos, situação na qual nós professoras observamos que através desse meio podemos
resolver alguns conflitos que acontecem, sendo trabalhadas com as crianças nas rodas de
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conversa algumas regras para o bom convívio em sala. Acreditamos que a partir de uma
proposta não formal – de apresentar graficamente o número e traçá-lo – iremos permitir que
as crianças criem, explorem e inventem seus próprios modos de expressão e de relação com o
outro e com o mundo.
Assim, é importante criarmos condições para que a matemática seja descoberta,
oferecendo estímulos e estando atentas às descobertas das crianças.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Este projeto iniciou-se através do projeto de sustentabilidade do CEI, onde
apresentamos a reciclagem, mas como podíamos ajudar, além de separar o lixo? Além do
projeto macro, através de observações, percebemos que as crianças em interações e
brincadeiras utilizam à matemática. Então, viemos a pensar em propostas, onde pudéssemos
fazer uma ligação com o projeto macro do CEI sobre “Sustentabilidade” e a Matemática.
Primeiramente em roda de conversa, esboçamos o conhecimento prévio das crianças
sobre: Lixo, reciclagem, natureza, meio ambiente e planeta. Conversamos sobre todos os itens
mencionados e suas importâncias. Apresentamos as lixeiras seletivas e seus respectivos lixos,
oportunizamos diversas propostas referente a isto: selecionamos os lixos, recortamos de
revistas, assistimos vídeos sobre os mesmos, criamos alguns objetos com os lixos, foi onde
percebemos o interesse das crianças em matemática: sempre estavam contando, separando e
ordenando por tamanho e formas. Foi onde surgiu a ideia de construir a fábrica do reciclado.
Na fábrica, muitas coisas foram confeccionadas: Chocalho, bilboquê, vai e vem,
bonecos, jogos de memória, quebra cabeça, jogos de quantidades, concentração e raciocínio
lógico. Mas, antes de construir é preciso classificar o material e separá-lo: O que vamos
precisar para criar? Quais materiais? Quantos serão necessários? E assim por diante. As
crianças que trabalham na construção ganham “seu pagamento”, pois, de modo geral, o
conhecimento prévio das crianças sobre como se ganha dinheiro é o Trabalho, quem trabalha
recebe, ou seja, durante alguns meses iremos arrecadar “dinheiro”, os quais são guardados em
“poupanças”.
Conforme as crianças vão trabalhando, vão juntando seu dinheiro e no final do ano
faremos uma feira do reciclado, onde cada um poderá comprar o que mais lhe agradou,
utilizando o seu “dinheiro” adquirido com a construção dos jogos e brinquedos. Enfim todos
estão aprendendo e brincando com a matemática.
Os jogos e brinquedos ficam a disposição das crianças na sala para que em qualquer
momento possam brincar e jogar. Além de criar os jogos e brinquedos, propomos a
conscientização de alguns animais em extinção ou não como a tartaruga e a abelha,
“estudamos” sobre elas e no fim um jogo relacionado a elas foi confeccionado.
Além de participarem no CEI das propostas as famílias também estão envolvidas no
projeto, confeccionando objetos utilizando apenas materiais reciclados.
Assim, se dará continuidade para o 2° semestre na construção de novos jogos,
brinquedos e aprendizagens.
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CONCLUSÃO
Relacionamos a matemática no cotidiano das crianças, aprendendo ludicamente
conceitos de classificação, seriação, contagem, pequenas contas de adição, formas
geométricas, fazendo ligação com o projeto de Sustentabilidade. Sendo assim, justifica-se a
escolha deste tema pelo fato da matemática estar presente no cotidiano das crianças, porém na
Educação Infantil a aprendizagem acontece espontaneamente, partindo do interesse de cada
um. Dessa forma, o estudo realizado contribuiu para que a criança elaborasse suas hipóteses,
num contexto norteado de significados.
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NOSSOS CALÇADOS: MUITOS APRENDIZADOS1
JACQUES, Guilherme Galvão2; GÖTZINGER, Guilherme Henrique3; TODT, Lorili Cirlene4
RESUMO: O projeto de pesquisa se refere à utilização dos calçados no dia a dia, a forma como podem ser
amarrados e como eles se apresentam, aos pares. Os calçados apresentam numerações diferentes e variadas que
foram estudadas através do conceito do que é par ou ímpar, de tabelas e gráficos, bem como através de grandezas
específicas como o tamanho pequeno, médio e grande. Os calçados são utilizados pelas pessoas até um certo
momento, pois com o tempo, ficam pequenos ou muito velhos, tornando-se um desafio dar o destino correto à
eles. Isso pode ser através de doação de calçados para quem precisa e utilizando-os para outros fins, como no
artesanato de vasos para flor. Destinar de forma sustentável os materiais que não utilizamos mais é uma forma de
preservar o planeta e sua biodiversidade.
Palavras-chave: Numeração par e ímpar. Tabela de calçados. Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
As crianças geralmente aprendem a amarrar os próprios calçados entre 3 e 5 anos de
idade. Nesse período, as crianças ainda estão desenvolvendo as habilidades motoras e amarrar
os cadarços é um desafio para elas. Quando a criança aprende a amarrar os sapatos ela está
dando mais um passo em direção à sua independência e autonomia.
A hora de amarrar o calçado é um momento de tensão, pois, muitos acabam por cair,
se machucar e por isso, não conseguem realizar essa ação. Desamarrado, então, o cadarço é
um vilão para todos e, por esse motivo, percebendo as dificuldades que as crianças da pré
escola estavam apresentando em realizar essa atividade com autonomia, iniciou-se o projeto
"Nossos Calçados: Muitos Aprendizados", objetivando auxiliar as crianças nessa tarefa, bem
como oferecer à elas, conhecimentos gerais e matemáticos sobre os calçados.
O calçado adequadamente preso, faz a diferença no instante em que é requisitado para
proteger o pé. Conforto e segurança ficam em evidência quando é feito um bom ajuste do
calçado ao pé e o cadarço é devidamente posto a exercer a sua função.
Cada criança tem o seu tempo para realizar essa atividade, na maioria das vezes, com
um pouco de treino e dedicação, ela conseguirá realizar essa operação com mais rapidez.
MATERIAL E MÉTODOS
Para que as crianças aprendessem a amarrar os seus calçados, foram confeccionados
sapatos de papelão, que foram decorados pelas crianças com tintas e lápis de cor. Os cadarços
foram trazidos de casa, com parceria dos pais. Dividindo a turma em pequenos grupos foi
possível orientá-los nessa atividade.
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O sistema de numeração surgiu em todos os momentos, favorecendo a contagem dos
numerais que foram aparecendo com a pesquisa sobre o tamanho de calçado que cada criança
estava usando. Essa pesquisa foi enviada para que os familiares ajudassem as crianças a
descobrir o seu próprio número.
O conceito de numeração par e ímpar foi explorada com a participação das crianças,
formando agrupamentos pares e observando quando sobrava uma criança o número era ímpar.
Foram utilizados os calçados das crianças para serem agrupados de dois em dois e o
flanelógrafo serviu de apoio para a compreensão desse conceito. As crianças colocavam e
retiravam as quantidades para visualizar quais numerais eram par ou ímpar.
Com a parceria das famílias, as crianças trouxeram os sapatinhos de quando elas eram
bebês. Visualizamos com clareza o tamanho pequeno, médio e grande. Uma exposição foi
feita na escola com a visitação dos demais alunos.
Uma campanha de conscientização foi realizada em sala para que as crianças e a
comunidade conhecessem as formas corretas de destinação dos calçados que não servem mais
ou os que não estão mais em condição de uso. Uma arrecadação de sapatos e roupas em bom
estado de conservação foi feita com as famílias da educação infantil e distribuídas à duas
entidades religiosas do bairro.
Para aprimorar os conhecimentos das crianças, uma palestra foi oferecida para elas
pela podóloga Gláucia. Ela orientou as crianças sobre os cuidados necessários para a boa
saúde dos pés e unhas. A palestra foi interativa, onde a podóloga demonstrou as formas de
higienizar os pés, cortar as unhas e como se deve escolher os calçados que compramos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto pesquisado apresentou resultados muito positivos em relação à vários
aspectos, como a noção dos conceitos matemáticos apresentados, numeração par e ímpar,
sistemas de grandeza e a consciência de inserir o tema sustentabilidade na vida cotidiana.
As atividades realizadas para ensinar as crianças a amarrarem os seus calçados,
propiciou momentos de alegria, tensão e autonomia. Os calçados feitos de papelão auxiliaram
muito na compreensão de como proceder ao dar o laço no calçado, como podemos observar
na figura 1.
Figura 1 - Aprendendo a amarrar o calçado

Fonte: A autora

A pesquisa realizada com as famílias para saber os números de calçados, foi essencial
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para a organização da tabela e gráfico das numerações. Com essa atividade, as crianças
visualizaram com clareza os tamanhos de calçados e quantas delas tinham o mesmo tamanho.
As crianças participaram ativamente de tudo o que foi apresentado e compreenderam que os
tamanhos de calçados são diferentes e que ao mesmo tempo podem ser iguais, pois
observaram o seu número era igual ao dos colegas. Na figura 2, as crianças estão
identificando os seus tamanho e quantidades iguais.
Figura 2: Tabela e gráfico dos tamanhos de calçados

Fonte: A autora

Um outro resultado obtido com o projeto, foi o conceito de grandeza: pequeno, médio
e grande, quando cada criança trouxe um calçado de quando era bebê, um sapato utilizado
com três anos e o calçado utilizado atualmente. Essa atividade aguçou a percepção e o
interesse das crianças em classificar outros objetos, como carrinhos, bonecas, lápis, cadernos
e tamanho das roupas.
As diversas atividades que foram aplicadas, apresentando o sistema de numeração par
e ímpar, propiciaram momentos de conhecimento, diversão e compreensão desses conceitos
matemáticos. Em diferentes situações do dia a dia, as crianças demonstraram conhecer
quando as quantidades eram pares, através da contagem dos alunos da sala, crianças faltantes
naquele dia.
A atividade com a caixa tátil, foi muito significativa, pois ao ser retirado o número de
dentro da caixa, as crianças classificavam-o em par ou ímpar, colocando-os nas respectivas
meias que serviam para fazer essa separação. Essa atividade está exposta na figura 3.
Figura 3: Caixa tátil

Fonte: A autora
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Para conhecer melhor a forma pela qual podemos destinar corretamente os calçados
que não usamos mais, assistimos o filme Wall– e, que apresenta diversos pontos relativos à
questão da destinação correta e sustentável do lixo, indo mais além, ao mostrar outras facetas
do consumismo e facilidades da vida moderna, tais como a alienação, comodismo, preguiça e
problemas de saúde. Muitos objetos podem ser reutilizados, inclusive, sapatos velhos, muito
bem ilustrado no filme. Uma frágil e pequena planta, cultivada em uma bota. As crianças da
pré escola plantaram em sapatos usados pequenas plantas. A figura 4 apresenta a atividade.
Figura 4: Flores plantadas nos calçados usados

Fonte: A autora

Os cuidados com a higiene pessoal são fundamentais para uma boa qualidade de vida.
Nesse sentido, as crianças assistiram uma palestra sobre os cuidados com os pés e levaram
esses conhecimentos para os seus familiares, que relataram estar muito satisfeitos com o
aprendizado dos filhos e com as informações que eles repassaram em casa.
Os calçados são feitos de diversos materiais, entre eles, pneus velhos. A utilização
desse material para essa confecção de calçados, torna-os produtos ecologicamente corretos.
Com o vídeo que foi assistido, sobre o processo de fabricação de calçados com pneus velhos,
o conceito de sustentabilidade ficou mais evidente para as crianças, bem como a destinação
correta de objetos usados. Os pneus que são retirados da natureza, auxiliam na prevenção de
doenças como a Dengue e Chikungunia.
CONCLUSÕES
Com a conclusão do projeto Nossos Calçados: Muitos Aprendizados, percebo o
avanço do desenvolvimento de cada criança, em relação aos conceitos matemáticos aplicados,
na forma correta em identificar a numeração par e ímpar nas atividades diárias, nas demais
atividades que desenvolvi com elas, como no jogo da caixa tátil, a adição do jogo dos dados e
registro em fichas das somas obtidas, verificando se o número era par ou ímpar.
A tabela e gráfico que eu utilizei para representar quantos calçados havia com cada
numeração, facilitou a visualização do tamanho maior e menor de calçado da turma do pré e
com esses dados, o gráfico confeccionado ajudou a identificar quantas crianças tinham o
mesmo número de calçado bem como a percepção do tamanho real do seu pé.
O objetivo do projeto foi atingido uma vez que, aprenderam com o uso dos calçados
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conhecimentos gerais e matemáticos, concluindo assim o tema pesquisado. Analisando minha
prática pedagógicaem relação ao meu objetivo, verifiquei os resultados que obtive me
deixaram animada por visualizar o encantamento das crianças em poder conhecer diversos
conceitos matemáticos ludicamente e principalmente, a satisfação delas em vivenciarem o que
aprendem no cotidiano.
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TEM MOSQUITO DA DENGUE NO PARQUE?1
PINHEIRO, Eduardo Kohl2; BUZZI, Ana Maria3; GOEDERT, Luciana4.
RESUMO: A origem desse projeto se deu a partir da afirmação de uma criança, do Jardim II A, de que havia
mosquito da dengue no parque do Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli, num momento em que
todos estavam neste local, pelo fato de haver insetos voando baixo. Esta afirmação motivou este projeto: Tem
Mosquito da Dengue no Parque. O qual teve o objetivo de pesquisar os diferentes insetos que poderiam estar
presentes no parque. Para isso, elaboramos coletivamente um livro de pesquisa que constou todos os estudos e
observações realizadas. Com isso reconhecemos que os insetos presentes no parque eram libélulas e não o Aedes
Aegypti. Através da pesquisa, além do conhecimento científico, aprendemos conceitos matemáticos como:
comparação, tempo, lista e, através dos jogos que construímos, adquirimos conceitos de: adição, subtração,
cores, noção de numerais, relação quantidade numeral e formas geométricas.
Palavras-chave: Livro de pesquisa. Mosquito da Dengue. Libélula. Jogos

INTRODUÇÃO
Este projeto foi desenvolvido com o Jardim II A que é composto por 16 crianças, com
idade entre 5 a 6 anos do Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli, a partir da
afirmação de uma criança quando brincava no parque: - Professora, tem mosquito da dengue
no parque!
O problema de pesquisa envolveu situações e afirmações pré-estabelecidas ao
conhecimento prévio representado pelas falas. Surgiu assim a problemática de descobrir com
a turma se realmente existia o mosquito no parque. Será que tem? O Mosquito que estava no
parque era realmente o transmissor da Dengue? Que mosquito era aquele?
Este projeto “Tem Mosquito da Dengue no Parque” foi também trabalhado como
pesquisa para a amostra científica da Afubra (Associação de Fumicultores do Brasil) do qual
nossa escola participa, tendo como objetivo principal conhecer melhor os insetos encontrados
no parque. Desenvolvemos estudos e pesquisas, uma iniciação para leitura e escrita de
palavras e também numérica, despertando conceitos matemáticos significativos e percebendo
o quanto estes são fundamentais na vida cotidiana, que envolveram noções de numerais,
quantidades, comparação, tempo, lista, noções de adição e subtração, cores e formas
geométricas.
Dentro do projeto, foram elaborados jogos, listas do registro do passeio, livro de
pesquisa fazendo comparações dos insetos estudados: anatomia, ciclo de vida, alimentação,
habitat, estações do ano, dia, mês e ano.
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...o jogo tem fortes componentes da resolução de problemas na medida em que
envolve uma atitude psicológica do sujeito que, ao se predispor para isso, coloca em
movimento estruturas do pensamento que lhe permitem participar do jogo. (...) O
jogo, no sentido psicológico, desestrutura o sujeito, que parte em busca de
estratégias que o levam a participar dele. Podemos definir jogo como um problema
em movimento. Problema que envolve a atitude pessoal de querer jogar tal qual o
resolvedor de problemas, que só os tem quando estes lhes exigem busca de
instrumentos novos de pensamento. (MOURA, 1992 (p. 53).)

Assim sendo, os jogos contribuíram para resolução de problemas e do pensamento
crítico e matemático das crianças da turma do Jardim 2A.
MATERIAL E MÉTODOS
Em um primeiro momento registramos, através de desenho, o conhecimento prévio
sobre o inseto que tinha no parque (Figuras 01, 02, 03, 04).
Percebemos que o nosso conhecimento inicial poderia ser aprimorado através da
pesquisa e elaboramos uma lista das curiosidades que possuíamos. Na rotina, todas as quartas
feiras, tínhamos o momento do vídeo, onde foram levantadas hipóteses com vários
documentários e pesquisas online, comparando os dois insetos estudados, a libélula e Aedes
Aegypit.
Com os registros das nossas curiosidades gerais, das relacionadas com a alimentação
produzimos um livro de pesquisa. Começamos com anatomia dos insetos e suas
características. Para trabalhar quantidades construímos o jogo denominado “Libélula: a
exterminadora de mosquitos” (Figuras 05 e 06).
Posteriormente fizemos um passeio pela comunidade escolar, conhecemos o habitat do
mosquito e observamos possíveis criadouros do Aedes Aegypit. Ao constatarmos que libélula
se alimenta de mosquitos, construímos o jogo: “Caçada da Libélula” (Figuras 07, 08 e 09).
Foi produzida uma lista dos possíveis criadouros de larvas. Houve pesquisa na internet e
observamos uma imagem do habitat da libélula com releitura, para a qual foram utilizadas
texturas com colagem, verificando cores e formas contidas na releitura (Figuras 10 e 11).
Diariamente fazíamos a roda de conversa, onde era trabalhado o calendário semanal e
mensal, a organização da rotina e das atividades referentes ao ciclo de vida e época vivida
pelos insetos. Já para acrescentar estudos do calendário e entender e relacionar quantidades
aos dias da semana, construímos o jogo da argola: Dias da Semana (Figuras 12 e 13).
Por último foi construído outro jogo, utilizando uma roleta magnética contendo
informações: siga estas dicas e não dê chance para a dengue, sendo que cada dica continha um
valor numérico (Figura 14).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O livro de pesquisa se constituiu um instrumento de estudo da anatomia, trabalhamos
formas geométricas e enumeramos as características dos insetos (Figuras 01, 02, 03 e 04).
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Figura 1-Tem mosquito da dengue no parque?

Fonte: acervo das Professoras.
Figura 2– Conhecimento prévio

Fonte: acervo das Professoras.
Figura 3- Livro de pesquisa Libélula x Aedes Aegypti

Fonte: acervo das Professoras.
Figura 4- Anatomia Aedes Aegypti x Libélula-quantidade

Fonte: acervo das Professoras.

O jogo “Libélula: a exterminadora de mosquitos” possibilitou efetuar adição e
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subtração. Houve pouca dificuldade em quantificar os mosquitos que havia no jogo, os que
restaram e as libélulas exterminadas, conforme figuras 05 e 06.
Figura 5 – Passeio procurando possíveis criadouros.

Fonte: Acervo das Professoras.
Figura 6 - Jogo Libélula: A exterminadora de mosquito.

Fonte: Acervo das Professoras.

Já no jogo, “A Caçada da Libélula”, conforme figuras 07, 08 e 09, todos apresentaram
facilidades em fazer relação numeral/quantidades e obter os resultados.
Figura 7- Jogo A caçada da Libélula

Fonte: Acervo das Professoras.
Figura 8- Registrando conhecimento adquirido

Fonte: Acervo das Professoras.
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Figura 9- Relação numeral/ quantidades

Fonte: Acervo das Professoras.

No passeio ficamos horrorizados em saber que o ser humano não está se relacionando
de maneira saudável com o meio em que vive, pois encontramos muito lixo, surgindo
questionamentos sobre o que vimos de errado. Em seguida, a professora foi nossa escriba,
para escrever a lista que citamos do que vimos de errado com o ambiente durante o nosso
passeio. Nesta lista foram citados lixos e entulhos encontrados. Em outro momento fizemos o
registro do lixo encontrado, relacionando a quantidade ao numeral.
Durante o passeio, vimos que no bosque tem um riacho, porém não encontramos
libélulas nele por não ser a estação que elas costumam voar. Em outro momento registramos
os possíveis criadouros através da escrita numérica, citando quantidades de criadouros onde a
fêmea do mosquito pode colocar seus ovos. Na releitura das imagens, também fizemos a
relação numeral/quantidade (Figuras 10 e 11).
Figura 10- Lista de criador de Aedes

Fonte: Acervo das Professoras.
Figura 11- Releitura da Libélula.

Fonte: Acervo das Professoras.
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O calendário anual, mensal, semanal e também das estações do ano que são
ferramentas do trabalho diário, serviram para melhorar o nosso entendimento da época de
vida dos insetos que levou à compreensão das quatro estações do ano. Foi também comparado
o tempo médio de vida dos insetos com a idade das crianças, explorando dias, meses e ano.
Aprendemos que esses insetos vivem nos meses quentes, mas isso não significa que acabou o
ciclo, se tem ovos eles podem desovar. Conseguimos compreender através das estações do
ano, que os meses quentes são a primavera e o verão, e que a somatória das duas estações são
6 meses (Figuras 12 e 13).
Figura 12- Calendário anual, mensal, semanal e estações do ano.

Fonte: Acervo das Professoras.
Figura 13- Jogo da argola: “Dias da Semana”

Fonte: Acervo das Professoras.

Conforme figura 14, jogamos a roleta magnética seguindo dicas para não dar chance a
dengue, sendo que cada rodada tinha uma pontuação servindo para uma maior noção de
adição, somando assim conhecimentos prévios aos adquiridos.
Figura 14- Roleta magnética para não dar chance a dengue.

Fonte: Acervo das Professoras.
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CONCLUSÕES
Através dos passeios, das pesquisas e das atividades desenvolvidas, concluímos que,
não eram mosquitos Aedes Aegypti e sim libélulas e não temos foco do mosquito da dengue
em nossa escola, somente possíveis criadouros. As pesquisas online, livro de pesquisa,
passeios, listas, jogos, calendário foram significativos para o nosso desenvolvimento do
conceito matemático e suas atribuições. Sendo assim, fomos estimulados de maneira lúdica a
participar de atividades criativas, dinâmicas, demonstrando prazer na aquisição do
conhecimento.
Consequentemente desenvolvemos um aprendizado gradual e contínuo com nossos
colegas. Percebemos que a matemática está inserida na realidade e está presente praticamente
em todas as nossas ações diárias e é fundamental no nosso dia a dia.
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LANCHEMÁTICA1
MENEZES, Heitor Furtuoso de2; STUDT, Rafaela Victória Massafra 3; SIMAS, Adriana4
RESUMO: Em razão do aumento no consumo de alimentos industrializados pelas crianças e dos altos índices de
obesidade infantil e problemas precoces de saúde dela decorrentes, o projeto buscou estratégias que visam a
contribuir para um crescimento saudável. Para isso, desenvolveram-se ações para estimular e incentivar o
consumo de alimentos saudáveis. As crianças foram orientadas acerca do consumo de alimentos nutritivos e de
boa qualidade. Para que o aprendizado se tornasse significativo, foram elaborados jogos que estimularam o
raciocínio lógico-matemático de forma que a criança aprendesse brincando. Com essas ferramentas, foi possível
abordar conceitos matemáticos diversos e pertinentes à faixa etária: quantidade, adição, subtração, maior/menor,
leve/pesado e sequência lógica. Os alunos colocaram em prática, também, algumas receitas saudáveis. Trabalhar
com jogos possibilitou o aprendizado e o desenvolvimento da criatividade, da sociabilidade, assim como lidar
com as situações-problema apresentadas.
Palavras-chave: Alimentação. Jogos. Raciocínio lógico.

INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje, as famílias procuram praticidade em todos os aspectos,
principalmente no que se refere à alimentação. Nesse quesito, há diversas opções de produtos
industrializados, saborosos, porém com alta densidade de sódio, gordura e glicose. E não são
apenas esses os vilões da alimentação infantil, que, a médio e longo prazo, acarretam sérios
problemas de saúde, os quais podem se tornar crônico e afetar, definitivamente, a forma de
viver desses indivíduos.
A escolha do tema surgiu diante das observações realizadas durante os horários de
lanche das crianças, nos quais se pôde notar a má qualidade de alimentos consumidos
diariamente. Partindo dessas observações, a escola lançou-se, juntamente com as famílias, no
desafio de incorporar gradativamente alimentos saudáveis na lancheira escolar. Sabendo-se
que nessa fase as crianças brincam, pulam, aprendem a ler e a escrever, entre várias outras
coisas, uma alimentação balanceada é imprescindível. É também nessa época da vida que se
formam os hábitos alimentares, ou seja, que se "aprende" a gostar ou não gostar de certos
alimentos. É inegável, portanto, a função social desempenhada pela escola nesse quesito. Se
essa tarefa puder ser realizada de forma lúdica, mais atrativa será ainda para as crianças. Isso
porque, além de atrair o interesse dos alunos, o jogo é uma forma de contribuir, ainda, para
desenvolver a autoconfiança, a organização, concentração, atenção e o senso cooperativo.
A educação lúdica contribui e influencia na formação da criança possibilitando um
crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto
espírito democrático enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. A
sua prática exige a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a
interação social e tendo em vista o forte compromisso de transformação e
modificação do meio (ALMEIDA, 1987, p. 41).
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Dessa forma, pretendeu-se trabalhar paralelamente o tema alimentação saudável e o
ensino da matemática, aliado a jogos em grupos. A realização deste projeto teve como
objetivo atrelar o desenvolvimento dos conceitos matemáticos à inserção de hábitos
alimentares saudáveis diariamente no lanche escolar. Da mesma forma, pretendeu-se que essa
modificação levasse à prática de hábitos saudáveis em casa.
Esse projeto foi desenvolvido com as turmas de jardim III matutino e vespertino do
Colégio Cultura, abrangendo 40 crianças na faixa etária de 4 e 5 anos.
MATERIAL E MÉTODOS
Após a seleção do tema, foram estabelecidas as etapas e o cronograma de
desenvolvimento do projeto com o intuito de atingir o objetivo principal.
A primeira etapa do projeto partiu das observações dos lanches que as crianças trazem
para escola. Com base nessas informações, elaborou-se um gráfico a fim de comparar a
quantidade de alimentos saudáveis e de não saudáveis. Diante da quantidade de alimentos não
saudáveis observada no gráfico, surgiu a necessidade de se realizar um trabalho de
conscientização e de estímulo aos hábitos saudáveis no lanche escolar. Essas informações
foram trabalhadas em sala de aula através da roda de conversa, em que se levantaram os
seguintes questionamentos: o que seria uma alimentação saudável para as crianças, por que
devemos ter uma alimentação saudável, e quais eram as frutas, verduras e legumes preferidos
delas. Com os relatos apresentados, foi elaborado um novo gráfico, no qual foi possível
perceber quais foram os alimentos mais votados e os menos votados, e contá-los. Foram
anotadas as opiniões das crianças a respeito do assunto. Nesse momento, foi ressaltada a
importância de se consumir todos os tipos de alimentos, pois cada um tem um diferente e
importante valor nutricional.
O passo seguinte foi informar as famílias sobre o projeto, ressaltando a importância de
se manter uma alimentação sadia. Por este motivo, a escola solicitou a colaboração das
famílias para que enviassem lanches mais saudáveis como uma fruta, bolachas e bolos sem
recheios, alimentos assados, sanduíches, sucos e iogurtes, a fim de se reverterem alguns dos
maus hábitos alimentares constatados.
Ainda preocupados com a má alimentação dos estudantes, já que a maioria não
consome frutas, o passo seguinte consistiu em sair a campo e ir ao Supermercado Archer com
o objetivo de comprar frutas para preparar uma salada de frutas. Chegando ao local, as
crianças foram direcionadas ao setor de hortifrúti, onde puderam explorar e observar aquele
espaço. Elas foram orientadas para selecionar a melhor fruta para o consumo, levando-a para
pesar em seguida. Retornando à escola e, após conferir a compra, por meio do "Jogo Circular
das Quantidades", as crianças puderam fazer a relação das frutas compradas com a quantidade
no tabuleiro. Nesse momento, também tiveram a oportunidade de pegar os alimentos nas
mãos. Assim, puderam perceber os alimentos leves e pesados, assim como, o maior e o
menor. Após toda essa percepção, as crianças foram convidadas a preparar a salada de frutas,
o que possibilitou contato direto com os alimentos comprados.
Na etapa seguinte, as crianças puderam relacionar a matemática com o assunto em
questão, sendo assim, puderam brincar com o “Quebra-cabeças” de legumes e verduras que

122

elas mesmas elencaram e que puderam observar no gráfico feito anteriormente. Todos os
quebra-cabeças foram marcados com o nome de cada alimento, o que fez com que a criança
pudesse perceber a escrita correta deste, assim como a quantidade de letras. Com o "Jogo da
Sequência Lógica", as crianças puderam desenvolver o aspecto cognitivo e o raciocínio
lógico, assim como a atenção e a percepção. Logo, as crianças foram convidadas a
confeccionar o jogo "Hortamática", com o objetivo de trabalhar a subtração através dos
legumes e verduras. Jogaram o "Bingo da Adição", por meio do qual tiveram de resolver a
conta apresentada na cartela sorteada e anotar o resultado final nas próprias cartelas. Em outro
momento, os alunos saborearam um bolo de cenoura e um suco de maracujá com couve,
sendo que participaram ativamente do momento culinário. Por fim, fez-se uma roda de
conversa para verificar se houve efetivamente mudanças nos hábitos alimentares que
demonstravam antes e depois do projeto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao iniciar o projeto, muitas crianças apresentaram resistência a aceitar certos
alimentos, porém, com estímulos constantes e através das experimentações, passaram a provar
alguns alimentos novos e outros que, embora conhecessem, não demonstravam "coragem"
para experimentar.
Considerando-se que, na infância, a alimentação é voltada para o crescimento de
ossos, pele, músculos e órgãos e que nessa fase muita energia é necessária para todas essas
atividades, o projeto abordou o tema de forma prática, dinâmica e interativa. Haja vista o fato
de que escola tem extrema importância na formação dos hábitos alimentares de seus alunos,
propostas envolvendo jogos, brincadeiras e desafios é uma forma não apenas de despertar o
espírito de equipe nas crianças, mas também a curiosidade delas para provar alimentos novos.
Após a realização do projeto, foi possível perceber o quão significativo foi para as
crianças compreenderem a importância de manterem uma alimentação sadia, com receitas que
envolvam alimentos saudáveis. A sessão de culinária possibilitou que elas preparassem pratos
com alimentos com os quais não estavam habituadas, e atuou como uma “porta de entrada”
para uma alimentação mais diversificada e balanceada.
No que tange ao ensino da matemática na Educação Infantil, cabe ressaltar que,
segundo Smole (2000), o conhecimento matemático deve ser compreendido, levando em
consideração suas ações e também o pensamento sistemático da criança. Dessa forma, uma
proposta de trabalho de matemática para esse segmento de ensino deve propiciar a exploração
de uma grande variedade de ideias matemáticas, a fim de que a criança possa desenvolver e
conservar o prazer e a curiosidade sobre a disciplina.
As etapas de desenvolvimento do projeto “Lanchemática” permitiram que as crianças
explorassem o ambiente e o tema com a máxima potencialidade. Durante a realização dos
jogos, as crianças usaram estratégias, reestabeleceram planos, descobriram possibilidades para
desenvolver o raciocínio lógico, estruturaram o pensamento, a criatividade e a capacidade
para resolver problemas. Da mesma forma, os jogos propostos permitiram desenvolver a
organização, concentração, atenção e senso cooperativo.
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Além disso, a elaboração desse projeto aproximou as crianças da ideia de que a
matemática está em tudo. Assim, elas puderam perceber os números como símbolos,
diferenciando-os definitivamente das letras, e compreender que eles possuem outras funções
como as de expressar grandezas, codificar, ordenar e quantificar.
CONCLUSÕES
Conclui-se que o projeto se mostra muito significativo para as crianças, já o grupo se
envolveu e participou com entusiasmo das propostas oferecidas. Fica evidente a importância
da conscientização sobre as consequências dos hábitos alimentares. Da forma como foi
realizado, o projeto oportunizou que as crianças aprendessem os benefícios de se manter uma
alimentação sadia. Através dos jogos realizados, elas adquiriram novos conhecimentos,
aprendendo de forma lúdica alguns conceitos matemáticos.
Pode-se afirmar que este trabalho foi de fundamental importância para a construção e
a ampliação do conhecimento do grupo. Após o término do projeto, o assunto continuou a ser
abordado diariamente na hora do lanche, como forma de estimular as crianças a manterem os
progressos alcançados.
Ressalta-se que a matemática fez parte, naturalmente, do dia-a-dia das crianças, por
meio dos jogos e atividades lúdicas. Noções de quantidade, de peso, de medida, resolução de
operações matemáticas (adição e subtração) foram explorados semanalmente.
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RESUMOS EXPANDIDOS
ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS

APRENDENDO TABUADA COM JOGOS E MATERIAIS
CONCRETOS1
DEZINI, Nicoly Estephani2; SCHUMANN, Victor Miguel3; RICHTER, Elma4.
INTRODUÇÃO
O trabalho foi desenvolvido a partir de diagnósticos aplicado aos alunos, onde pode-se
observar que muitos têm dificuldades com relação à tabuada e cálculos. Introduzimos uma
maneira de aprendizagem de tabuada diferenciada e dinâmica com brincadeiras, simulações e
métodos inovados com interação, para amenizar o trauma de aprendizagem da tabuada. O
objetivo assim é despertar o interesse dos mesmos para a necessidade da compreensão e
apreensão das tabuadas nas 4 operações fundamentais, ou seja, aprender não só a tabuada,
mas a sua aplicação em problemas envolvendo atividades do nosso dia-a-dia, de modo a
melhorar seu raciocínio matemático e o seu uso social.
Sabemos que o estudo da tabuada é um dos conteúdos que faz parte do currículo de
Matemática dos Anos iniciais do Ensino Fundamental, básico e fundamental, na escola e por
isso mesmo um dos mais populares e controversos é o ensino da tabuada. Muitos costumam
ter recordações ruins de suas experiências escolares, quando tinham que apenas decorar a
tabuada, sem entender o processo, a construção e o porquê de chegar ao resultado final de
cada fato básico.
Uma pergunta que surge frequentemente é: “Como memorizar todos os resultados da
tabuada?” Para respondermos, é necessário que se faça uma explicação: em algum momento
dos Anos Iniciais do ensino fundamental, os alunos devem produzir respostas instantâneas
para o repertório aditivo (tabuada da adição). Entretanto, apesar de muitos esforços,
determinados alunos nunca memorizam todo o repertório, o que nos leva a situar cada pessoa
(adulto ou criança), entre dois grupos: os memorizantes e os reconstrutores. Os memorizantes
conseguem armazenar na memória todo o repertório da tabuada, enquanto os reconstrutores
armazenam apenas uma parte dos resultados e deles se utilizam para chegar a outros. Por
exemplo, ao ser questionado sobre o resultado de 7 + 8, o memorizante responde de maneira
reflexa: 15. O reconstrutor talvez se lembre de que 7 + 7 = 14 e, então, faça 14+1=15. Ou: 7+
3 = 10 e 10 + 5 = 15. O que propomos é que esse processo deva e pode ser apresentado ao
aluno de forma a ser compreendida em sua estruturação e formação dos fatores aritméticos
básicos e logicamente, o resultado destes, o que permite este processo ser mais prazeroso e
significativo.
Mas afinal, o que são as tabuadas que se estudam na escola? Uma tabuada é um tipo
especial de tabela, usada na escola para organizar e consultar fatos aritméticos. Apesar de o
termo ser comumente associado à tabela de multiplicação, é possível construir e consultar
tabelas tabuadas de adição, subtração, divisão, e outras relações numéricas. Ela é importante
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para uma aprendizagem mais sólida de outros conceitos e técnicas aritméticas, como os
algoritmos da multiplicação e da divisão.
Saber a tabuada de cor deixa o aluno livre para se preocupar com outros desafios do
problema. Porém antes de decorá-la, o aluno deverá compreendê-la por meio de atividades
que mostrem a relação entre os números e as propriedades da multiplicação, como a
proporcionalidade e a comutatividade – sem que para isso seja necessário apresentar a
definição delas.
MATERIAL E MÉTODOS
Embora muitas pessoas ainda pensem que as tabuadas precisam ser decoradas de
modo mecânico, o fato é que tabuadas são tabelas, que como tais existem para serem
consultadas, não para serem decoradas ou reconstruídas a cada momento. Se as atividades de
construção e consulta forem significativas, é grande a probabilidade da maioria dos alunos
memorizarem naturalmente. Para desenvolver o trabalho iniciamos com a investigação com
perguntas, onde usamos a tabuada? Para que serve? Ela é difícil? Que conta eu uso? Como
você faria para resolver os cálculos? Como você faz para decorá-la?
Enquanto os alunos ainda não tiverem memorizado os fatos da multiplicação,
passamos pela etapa da construção da tabuada. É importante reafirmar aqui a diferença entre
memorizar e decorar. Para que o ensino da tabuada seja bem-sucedido, o aluno precisa
memorizá-la, ou seja, entender a compreensão de cada passo de uma atividade, apreendê-la
por meio do uso em situações significativas que partam de seu universo e dos seus saberes e
não simplesmente decorá-la, sem que isso tenha qualquer significação para ele. É possível
obter respostas rápidas da maioria dos alunos, mas é ilusório achar que todos consigam
alcançar esse nível. Conforme avançam na sua escolaridade, os alunos conseguem memorizar
mais e mais resultados. Por outro lado, resultados que são pouco utilizados, podem ser
esquecidos por alunos que antes o conheciam. Podemos tentar garantir o máximo de sucesso
através de passos importantes como a repetição através de atividades e jogos, pois memorizase com mais facilidade aquilo que se compreende. Ao memorizá-la, ele pode resolver
problemas mais facilmente, não apenas na sala de aula, mas também no cotidiano e nas
atividades profissionais pelo resto da vida. Diante disso é que se considera o jogo como
importante elemento no processo pedagógico, Schmitt (2007) coloca:
O jogo na Educação Matemática tem uma intencionalidade: ele deve estar carregado
de conteúdo. O conteúdo matemático não está só no jogo, mas no ato de jogar. Por
isso, que o educador tem um papel importante não só como juiz, mas como jogador
que conhece as regras e as reinventa com seus companheiros de equipe, os alunos.
Um jogo tem seu desenvolvimento próprio. Ele não pode ser a matemática
transmitida de brincadeira, deve ser a brincadeira que evolui até o conteúdo
sistematizado.

Após toda essa investigação inicial passamos para a atividade prática de explorar as
tabelas pintando os números de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6, 7 em 7, 8 em 8, e de 9
em 9.
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Em seguida utilizamos material concreto para as crianças compreenderem o processo
de construção da tabuada, introduzindo o seguinte jogo: Jogo dos Copos. Consiste em: 1
dado com números, 1 dado com desenhos de copos e palitos de picolé. Como isso acontece:
jogam-se os dados e faz na prática. Exemplo: dado de números igual a 2, dado de copos igual
a 5. Representa-se assim: coloca 5 copos e em cada copo 2 palitos, que resulta na adição de
parcelas iguais, que é igual a 10 palitos.
Para deixar a tabuada divertida introduzimos o jogo Batalha da Tabuada. Material:
Cartas do baralho - “As” (que vale um), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Objetivo: Memorizar e
aprender a tabuada. Número de participantes: 2. Regras do jogo: Embaralhar as dez cartas e
distribuir cinco para cada participante. Com as cartas viradas para baixo, a dupla dá o
comando falando “já” e viram uma das cartas ao mesmo tempo. Assim que as cartas estão
viradas os participantes devem multiplicar uma pela outra, dizendo o resultado rapidamente.
Quem disser primeiro e acertar o resultado, fica com as cartas. Se responder errado e o outro
participante também não sabe o resultado, a dupla deve colocar as cartas da rodada de lado,
não as computando para nenhum dos participantes. Ganha o jogo quem tiver mais cartas.
Podendo ter a variação de 2 jogos de cartas.
Num outro momento desenvolvemos o jogo Pega-pega Tabuada, também com o
objetivo de compreensão de memorização da tabuada. Os materiais são: 42 cartelas de
resultados, 1 sorteador, 2 bolinhas, 2 a 4 participantes. As regras são: Coloque o sorteador no
centro da mesa de forma que todos possam ver o resultado. Coloque as duas bolinhas no
sorteador e de um peteleco nas bolinhas, elas irão girar e parar em dois números que serão os
indicados para responder. Ex: 4x9 ou 9x4 = 36.
Aprender por meio do jogo é um direito de todas as crianças, assim como indica (
Bettelheim, 1987): “O mundo lúdico das crianças é tão real e importante para elas como para
o adulto é o mundo do trabalho e, como consequência, dever-se-ia conceder a mesma
dignidade”.
Após os jogos, realizamos atividades no livro didático e atividades impressas para a
compreensão dos fatos aritméticos da multiplicação, explorando contextos e situaçõesproblemas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente trabalho foi desenvolvido com toda a turma do terceiro ano (3º Ano) do
Ensino Fundamental, Anos Iniciais, durante um período de noventa dias. Nesse tempo
conseguimos atingir o objetivo de compreender a tabuada e saber onde usá-la. Além do
aspecto lúdico e prazeroso do ato de jogar, as relações propiciadas pelo jogo de regra
favoreceram a aprendizagem de conceitos. O jogo representa um recurso de ensino e
aprendizagem de ideias e conceitos matemáticos. Para alcançar seus objetivos, o jogador tem
de se inserir no grupo; adequar-se ao contexto; compreender as regras; comunicar-se;
coordenar diferentes pontos de vista; levantar hipóteses e fazer antecipações e desenvolver
estratégias.
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É percebível que os jogos não constituem a aprendizagem em si, mas é um excelente
meio que permite o diagnóstico, a intervenção e até mesmo a transmissão de conteúdos
conceituais e procedimentos sem que os alunos percebam o processo.
CONCLUSÕES
O que se espera é que os educandos sejam capazes de utilizar sua compreensão sobre
os fatos, ideias, conceitos e ferramentas matemáticas para resolver problemas do mundo real,
do seu dia-a-dia, de suas coisas, de seus afazeres, de sua casa e de sua escola, ou seja, uma
realidade que tenha significado para eles e que faça sentido. No decorrer do trabalho
conseguimos observar que quanto mais utilizamos a prática e os jogos melhor foi à
compreensão da tabuada e ela não é difícil, e que é preciso utilizá-la no cotidiano. Percebemos
ainda que, conforme avançam nas diferentes atividades, maturidade e escolaridade, os alunos
conseguem memorizar mais e mais resultados.
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APRENDENDO MATEMÁTICA COM A PONTA DOS DEDOS1
FELGER, André Kauan da Silva2; GUTZ, João Vitor 3; SILVA, Tatiane Correa da4;
DOBRANTZ, Luciana Felker 5;
RESUMO: Neste trabalho aborda-se a importância de atividades adaptadas para aquisição dos conceitos
matemáticos para alunos com deficiência visual. Nota-se falta de recursos pedagógicos nas instituições de ensino
para se trabalhar com esta deficiência. Sendo assim escolheu-se a turma do 3° ano matutino da escola C.E
Pombinhas, pois nesta encontra-se um aluno com DV. Enfatiza-se a importância da utilização de recursos
específicos e da adaptação de materiais, sempre pensando em como oferecer atividades que possam ser
realizadas com o apoio dos outros sentidos. A partir disso utilizou-se do material dourado, tangran, história
infantil, jogos matemáticos, escrita Braille, materiais táteis, geoplano, soroban, entre outros. Possibilitando ao
aluno DV maior domínio dos conceitos matemáticos e tornando possível o contato com atividades que foram
desenvolvidas para videntes. Com atividades adaptadas percebe-se que a aula fica descontraída e interessante,
onde todos são capazes de aprender se o educador atuar com amor dedicação e criatividade.
Palavras-chave: Deficiência Visual. Conceitos Matemáticos. Atividades Adaptadas.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho partiu de uma necessidade do cotidiano do aluno DV, devido à
falta de recursos pedagógicos encontrados na unidade escolar. Diante da situação foi
necessária a adaptação de matérias para que ele pudesse assim participar de todas as
atividades em sala de aula, sentindo-se assim incluído e capaz de acompanhar a turma, sendo
capaz de identificar formas geométricas; reconhecer números e relacionar com a quantidade;
ter noção de tempo e espaço; realizar cálculos (adição, subtração, multiplicação e divisão);
participar de jogos matemáticos (bingo, trilha, jogo da velha, etc.).
Trabalhar conceitos matemáticos não é uma tarefa fácil, ainda mais com alunos que
possuem deficiência visual, sendo que muitas vezes estes não são incluídos no cotidiano
escolar. Partindo deste princípio e sabendo da deficiência do aluno, criamos atividades onde o
aluno possa aprender os conceitos matemáticos a partir das experiências táteis, olfativas e
auditivas. E na matemática o recurso didático mais eficiente no caso do aluno DV é o tato, por
isso deve ser explorado o material concreto, pois permite a manipulação tátil como ferramenta
de aprendizagem.
Trabalhando com esses materiais adaptados, criando estratégias diferenciadas permite
o aluno com deficiência a visual a formação de conceitos matemáticos, além disso, contribui
de forma significativa para a inclusão escolar.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido na escola Centro Educacional Pombinhas, estrada geral
1
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Pombinhas, Pouso Redondo (SC). Os alunos participantes deste projeto foram os alunos do
3°ano do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais/ 2016, orientados pela professora
regente Luciana Felker Dobrantz e pela segunda professora Tatiane Correa da Silva. Este
projeto está sendo realizado no decorrer do ano letivo durante as atividades desenvolvidas na
sala de aula.
As atividades propostas em sala de aula pela professora regente foram adaptadas de
acordo com a dificuldade do aluno com deficiência visual. Para realização dessas atividades
foi utilizado os seguintes materiais: EVA cola de artesanato, folhas próprias para escrita
Braille, tesoura, régua, sucatas, botões, material dourado, ábaco.
Conforme Sá, Campos e Silva, “[...] é indispensável que os recursos didáticos
possuam estímulos visuais e táteis que atendam às diferentes condições visuais. Portanto, o
material deve apresentar cores contrastantes, texturas e tamanhos adequados para que se torne
útil e significativo”.
Para que seja possível o aprendizado do aluno DV faz-se necessário a utilização de
materiais adaptados com texturas, espessuras, ou seja, algo concreto que ele possa
compreender a atividade assimilando assim o conteúdo estudado na turma.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sabendo que para trabalhar com alunos com DV, é necessário à adaptação de
atividades que permitam o aluno compreender o conteúdo estudado em sala de aula. Portanto
todas as atividades trabalhadas com os alunos videntes do ensino regular, a metodologia
precisa ser repensada para que o aluno com DV consiga realiza-la com sucesso, permitindo
assim a aquisição do conhecimento matemático.
Para que o aluno se apropriasse dos conteúdos estudados no 3° ano do Ensino
Fundamental Anos Iniciais, são utilizadas as seguintes metodologias:
Escrita e leitura dos números: se apropriou primeiramente do Sistema Braille, para em
seguida relacionar a quantidade ao numeral. Para isso foi necessário desde o início, ano de
2013 quando ele iniciou o pré-escolar, que se fizesse um trabalho diferenciado para que ele
aprendesse o Sistema Braille, onde a professora aprendia e posteriormente o ensinava.
Quando ele já estava praticamente alfabetizado isso no ano de 2014, cursava o 1° ano, teve
acesso à máquina para a escrita. Diante os conteúdos estudados em sala de aula: relacionar
numeral a quantidade, cálculos matemáticos, formas geométricas entre outros, a necessidade
de atividades adaptadas aumentava a cada dia, pois só a fala não o fazia compreender por
completo o assunto exposto pela professora regente.
Desde lá muitos jogos e atividades utilizadas para videntes são adaptadas para o aluno
DV de nossa escola, agora vamos citar alguns recursos utilizados, suas características e
funções.
Dominó tátil: Um jogo simples utilizado para se divertir e se apropriar ainda mais dos
números de 0 á 9. Neste jogo são aplicados os números de 0 á 9 em braile, que são os mesmos
códigos que representam a sequência alfabética da letra A até a letra J e o que diferencia letra
e número é o código que compõe os pontos (3,4,5 e 6) de uma cela braile.
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Trilha matemática: Nesta o aluno irá se apropriar das operações básicas (adição,
subtração, multiplicação e divisão). Joga-se o dado e o número indicado pelo mesmo irá
representar a quantidade de casas que o aluno irá avançar, sendo que na casa que cair terá uma
operação em que o aluno deverá resolver mentalmente para poder seguir a trilha, caso
contrário ficará parado na mesma casa, aguardando a próxima rodada. Esta trilha matemática
foi usada com todos os alunos da turma.
Bingo da multiplicação: Cartelas com números para distribuir aos alunos, e uma
cartela em Braille para o aluno DV. A professora regente sorteia uma operação de
multiplicação e os alunos resolvem mentalmente, os alunos que tiverem o número que
representa o resultado da operação marcam na cartela. Ganha o aluno que irá resolver todas as
operações corretas preenchendo toda a cartela.
Geoplano: Um suporte pedagógico dinâmico e manipulativo que foi construído
juntamente com a turma. O geoplano foi utilizado para ajudar principalmente o aluno DV a
desenvolver as habilidades de exploração espacial, discriminação de formas geométricas e a
transformação das formas geométricas. Nele utilizam-se os elásticos desses para amarrar
dinheiro e formamos as formas desejadas.
Soroban: Este recurso é utilizado somente com o aluno DV, pois o ajuda desenvolver
a concentração, coordenação motora, atenção, memorização, cálculo mental principalmente
até porque o aluno é responsável pelos cálculos e não o instrumento é como uma espécie de
calculadora para deficientes visuais. A prática do soroban possibilita o aluno representar
números e cálculos em meio concreto, aumentando assim a compreensão dos procedimentos
envolvidos e exercitando a mente. O aluno se adaptou muito bem com este instrumento, pois
a leitura dos numerais é realizada da mesma forma que o braile, pelo tato facilitando bastante
à realização de cálculos de adição e subtração.
Relógio braile: este recurso surgiu da necessidade de compreensão das medidas de
tempo (hora, minutos e segundos). Neste relógio também confeccionado pela turma, fizemos
os números em braile e os ponteiros em EVA para permitir a manipulação e compreensão de
como devemos contar as horas de um dia.
História do dobro e do triplo: Utilizamos a história para os alunos compreenderem
os conceitos de dobro e triplo englobando também a multiplicação, confeccionamos junto
com os alunos em sala o livrinho da história encontrada na internet (Menino do dobro e
menina do triplo), e um livro ampliado em braile que o aluno DV pudesse fazer a leitura e a
compreensão das imagens e quantidades a partir do tato. Desta forma tornou-se uma tarefa
prazerosa, e de muito aprendizado, levando os alunos de modo lúdico a compreensão dos
conceitos pré-estabelecidos.
CONCLUSÕES
Conforme a realização do projeto, percebemos que é possível o ensino de matemática
para alunos portadores de deficiência visual. Os alunos cegos podem e devem participar de
todas as atividades escolares inclusive as de matemática, com os recursos manipuláveis
disponíveis e os adaptados, sendo assim capaz de formar conceitos e construir conhecimentos.
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Observou-se também que para o aluno DV se apropriar de conhecimentos e conceitos
é preciso que família e escola estejam unidas entorno desse processo e cabe ao professor
adaptar recursos didáticos que possibilite compreender as atividades propostas, ultrapassando
as barreiras encontradas por sua deficiência no ambiente escolar e possibilitando de estar
inserido na sociedade para que possa enfrentar os desafios encontrados em sua vida.
Constatamos que o aluno DV que nos levou a desenvolver o projeto em nossa unidade
escolar é altamente habilidoso, se apropria fácil dos conceitos matemáticos, tem bom calculo
mental, apresenta interesse nas atividades propostas.
Todas as atividades desenvolvidas no decorrer do projeto foram bem-sucedidas, pois o
aluno conseguiu adquirir os conceitos pré-estabelecidos, alcançando assim os objetivos
propostos pelas professoras. Com isso podemos constatar que sempre haverá a necessidade de
uma metodologia diferenciada, utilizando materiais pedagógicos adaptados e apropriados para
que o aluno possa continuar progredindo em seu processo de ensino aprendizagem.
REFERÊNCIAS
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ROLETA MATEMÁTICA1
TESKE, Gabriel Rescarolli2; REITZ, MariaHelena3; SANTANA, Tiala Santos Leite4
RESUMO: O projeto “Roleta Matemática” possibilitou aos alunos do primeiro ano do ensino fundamental uma
experiência que promoveu, de maneira divertida e desafiadora, o conhecimento dos conteúdos matemáticos para
esta fase de desenvolvimento (seis e sete anos). O objetivo do projeto foi despertar o interesse e a compreensão
da matemática, mas estritamente aliada à ludicidade, a fim de promover a aprendizagem de forma dinâmica e
interativa. Os alunos participaram do jogo da roleta, no qual tiveram de resolver situações-problema e
demonstrar conhecimentos fundamentais desta disciplina trabalhados no decorrer do ano letivo: escritas
numéricas e sua organização segundo as ordens crescente e decrescente, interpretações de problemas, adição e
subtração, formas geométricas, seriação, medidas, unidade e dezena. Para tanto, foi adaptada uma roleta para a
exploração, a ampliação e o fortalecimento dos conteúdos. O resultado foi promissor, evidenciando a efetividade
dos desafios elaborados para essa faixa etária.
Palavras-chave: Roleta. Desafios. Diversão. Interação.

INTRODUÇÃO
A ideia de um projeto envolvendo uma roleta surgiu a partir da observação do
entretenimento propiciado por tal objeto aos alunos e suas famílias na festa junina na escola.
Após ter percebido que as crianças ficaram fascinadas com o giro da roleta, a professora
imaginou que trazê-la para a sala de aula seria uma forma de aprender-brincando, sobretudo
se fosse aliada ao ensino dos conteúdos matemáticos.
Dentro desse contexto, os desafios propostos por meio de uma brincadeira de roleta
conseguem não apenas instigar a participação de todos os estudantes da turma, mas também
fortalecer seus conhecimentos matemáticos. Vale lembrar que o modo interativo e dinâmico
de se brincar com uma roleta permite, ainda, valorizar as individualidades de cada estudante.
De fato, jogar e brincar são ações que favorecem a ampliação das potencialidades, tanto
cognitivas como emocionais, ao mesmo tempo em que possibilitam às crianças o
desenvolvimento de capacidades diversas, tais como observar, argumentar, explorar, resolver
problemas, ler e cooperar.
Nesse quesito, é valido considerar, ainda, o fato de que a própria ação do estudante
durante a brincadeira provoca espontaneidade, o que faz com que o aluno ultrapasse a si
mesmo, bem como o estimula a enfrentar sem medos os desafios postos diante dele.
O presente projeto teve como principal objetivo despertar o interesse e a compreensão
da matemática atrelada à ludicidade, mediante a proposição de desafios variados e
condizentes com a faixa etária. Pretendeu-se valorizar, da mesma forma, a troca e a interação
social.
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MATERIAL E MÉTODOS
Após a seleção do tema do projeto, foram estabelecidas etapas para uma melhor
organização da temática, que foi vivenciada no segundo semestre deste ano letivo. O primeiro
passo foi organizar a roleta, adaptando-a às necessidades deste jogo. Feita a adaptação, em
sala, a turma utilizou diferentes tipos de papéis, além de tesouras, colas de diferentes tipos,
tintas, canetas, canetinhas, lápis, “EVAs”, tecidos e pincéis. Na sequência, os alunos tiveram
de produzir os desafios, projetando e colocando suas ideias no papel, desenhando, escrevendo,
recortando, colando, enfim, confeccionaram todo o material a ser utilizado na roleta. Em
seguida, fez-se a divisão da roleta para que nela fossem inseridos todos os tipos de desafios
elaborados.
A próxima etapa consistiu na criação, adaptação, confecção e produção dos jogos
propriamente ditos.
O primeiro jogo elaborado foi o da Adição com os grampos. O desafio criado para
este jogo foi o de somar as quantidades de miçangas coladas em cada grampo.
Na sequência, foi confeccionado o jogo do Calendário com tampinhas de garrafas
com desafios a serem respondidos conforme observação do calendário do mês de setembro. A
produção desse jogo envolveu conteúdos diversos, dentre os quais se destacam: dias da
semana, sequência numérica, antecessor e sucessor, números ordinais, colunas e linhas, dúzia
e dezena.
Outro jogo criado foi o de seriação e organização com a Cômoda de caixas de
fósforos gigantes. Neste, as crianças recortaram peças de roupas em EVA para serem
organizadas na cômoda e também para criarem sequências (por cores e modelos).
O quarto desafio foi o do relógio de EVA. O propósito central desse jogo consistia no
reconhecimento das horas.
Foi construído também um jogo com o objetivo de trabalhar o reconhecimento do
nosso sistema monetário e as várias possibilidades de representar as quantidades em reais: O
Jogo da compra.
O sexto jogo criado foi o Jogo do tapa, o qual continha o número em algarismo e o
numeral (por extenso). O objetivo aqui foi relacionar nome e número.
Em seguida foi criado o jogo Distribuindo as quantidades, com copinhos de
plásticos e palitos, com o intuito de que as crianças distribuíssem de modo exato as
quantidades estipuladas no painel.
O oitavo desafio elaborado foi o Jogo das formas geométricas que, além do
reconhecimento delas, permitiu a criação de desenhos, com regras estabelecidas por
tamanhos, cores e formas.
O jogo Subtraindo quantidades possibilitou aos alunos realizarem a subtração de
quantidades concretas, a partir de desafios criados.
No Jogo das maçãs, bem como no Jogo do desenho, as crianças tiveram a
oportunidade de relacionar número e quantidades de zero a trinta, sem uma preocupação com
a ordem deles neste momento.
Com o Jogo das Camisas, foram explorados conhecimentos como ordem crescente e
decrescente, maior e menor e sequência de pares.
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A partir de então, os alunos experimentaram o funcionamento do jogo. Vale destacar
o quanto foi divertido e curioso observar os alunos se envolvendo na produção e no próprio
ato de jogar o que produziram. Dessa forma, os alunos foram motivados a perceber que são
capazes de produzir e adaptar seus próprios jogos, com suas regras, a partir de diferentes
materiais que lhes são disponíveis.
A etapa seguinte surgiu a partir da ideia de promover uma interação com outras
crianças, oportunizando também a elas o acesso a esses saberes matemáticos, bem como ao
jogo criado. Igualmente, seria uma oportunidade de possibilitar aos alunos do primeiro ano
novos elos de amizade, aproximando diferenças culturais e valorizando a diversidade de
pensamentos e estratégia para se chegar a um mesmo resultado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Depois da confecção de todos os jogos e dos momentos de uso da roleta, foi evidente
a aceitação desta por parte dos alunos. Dessa forma, a variedade de jogos propostos permitiu
que uma mesma criança participasse diversas vezes do jogo sem que os resultados pudessem
ser previsíveis ou sem que a brincadeira se tornasse repetitiva, haja vista a gama de opções
que dispunham ao girar a roleta.
Vale ressaltar que, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), é por meio
de jogos e de brincadeiras que a criança usa estratégias reestabelece planos, descobre
possibilidades para desenvolver o raciocínio lógico, estrutura o pensamento, a criatividade e a
capacidade para resolver problemas. Do mesmo modo, quando começaram a jogar e a
resolver as situações-problema apresentadas, os alunos passam a adquirir mais confiança
diante do “erro”.
Após jogarem, os alunos do primeiro ano matutino e vespertino puderam expressar sua
percepção sobre os jogos realizados. O resultado dessa enquete é apresentado no gráfico de
barras a seguir.
Gráfico 1: Percepção dos alunos do primeiro ano sobre os jogos realizados
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Igualmente, os alunos demonstraram predileção por determinados jogos em relação
aos demais. Dos 12 desafios propostos, o que mais despertou o interesse das crianças foi o
Jogo das maçãs (60% de aprovação), seguido do jogo Distribuindo as quantidades (20% de
aprovação). Os desafios prediletos elencados pelos alunos seguem abaixo demonstrados num
gráfico de setores.
Gráfico 2: Jogos matemáticos preferidos pelos alunos do primeiro ano

Como resultado mais significativo, a realização deste projeto possibilitou perceber a
ampliação do saber matemático das crianças das turmas do primeiro ano da escola: no início
do projeto havia crianças com algumas dificuldades no reconhecimento dos números, na
relação número-quantidade, na compreensão das dezenas, e também escrita espelhada e outras
dificuldades inerentes à fase em que se encontravam. Com o desenvolvimento do projeto, os
alunos puderam aprimorar seus conhecimentos de matemática. O avanço foi observado
também nas representações em desenhos das crianças, que no início apresentavam formas
menos definidas. Percebeu-se, ainda, uma melhora na coordenação motora, em consequência
das atividades de recortar, desenhar e colar.
A forma de aprender brincando deu-se de maneira tão significativa que o grupo
concordou em dividir os conhecimentos e essa vivência com outras crianças. Assim, surgiu a
ideia de levar o jogo para outro ambiente, externo ao escolar, mas no qual houvesse crianças
de várias idades, porém com possibilidades de vivenciarem um jogo que não fizesse parte
daquele contexto, então organizamos através de uma solicitação formal a autorização para
levarmos nossa roleta à praça sesquicentenário em um domingo e convidamos nossos alunos
do 1º ano e familiares. Feito isso, os alunos puderam conhecer novas crianças e aprender
juntos, valorizando o conhecimento e a cultura de cada um. Neste caso, o projeto desenvolveu
nos alunos a capacidade de interpretar sua realidade, utilizando os conhecimentos
matemáticos como forma de interação social.
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CONCLUSÕES
O projeto abordou diversos conteúdos matemáticos, os quais foram trabalhados de
forma lúdica e criativa, dentro de um único jogo: “a roleta”. A ludicidade representou, neste
projeto, uma das diversas formas de organização do ensino da matemática. Essa experiência
comprovou resultados importantes, em que as dificuldades se transformaram em desafios a
serem superados, de maneira simples, mas significativa, para o aluno. Sem contar que, de
modo geral, os jogos representam um excelente veículo de aprendizagem e comunicação,
possibilitando que as crianças, envolvam com a própria aprendizagem e participem
ativamente de todo o processo educativo.
Por conseguinte, o fato de a roleta atrair o interesse dos alunos, contribuiu, ainda, para
desenvolver a autoconfiança, a organização, concentração, atenção, o senso cooperativo,
estimulando a socialização e interações.
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BRINCANDO COM ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO USANDO O ÁBACO
E CARTAZ DE VALOR-LUGAR1
SOBRAL, Kayky Gabriel da Silva2; OLIVEIRA, Anna Julia de3;
DELFINO, Eliane Raimundo4.
Resumo: Para aplicar o projeto, fiz uma sondagem com os alunos e percebi as dificuldades. No diagnóstico
averiguei que muitos não sabiam a montagem de um cálculo, sendo ele em uma situação problema ou na
colocação em unidade, dezena e centena. Para sanar este problema usei o lúdico, confeccionei um ábaco de
latinhas e os alunos pintaram palitos de picolés, para diferenciar as unidades, dezenas, centenas e milhares. Fiz
um cartaz de valor-lugar para cada um, para que aprendessem a posição do lugar do número corretamente. Em
seguida, fiz cinco jogos gigantes com adições, subtrações e situações problemas para que eles pudessem interagir
entre si. Percebeu-se então que os alunos aprenderam, tiveram autonomia, se ajudaram e alcançaram o objetivo.
As atividades foram desenvolvidas em grupo, tendo o professor como mediador para que o processo de ensino
aprendizagem fosse concluído com êxito, e brincando foi alcançado o aprendizado.
Palavras-chave: Ábaco. Adição e Subtração. Situações problemas. Quadro valor-lugar. Aprendizado.

INTRODUÇÃO
Um aprendizado significativo da matemática durante os primeiros anos de
escolarização é vital para desenvolvimento futuro da criança, as bases aprendidas durante a
primeira infância governam sua linha de pensamento lógico para os anos seguintes. O que é
feito no princípio de seu letramento matemático reflete nos anos posteriores, assim como suas
dificuldades que podem estender-se ao longo de sua vida escolar.
Kauark, diz:
É, a aprendizagem, o objetivo de toda e qualquer escola, seja qual modalidade for,
trabalhe sob definições de quaisquer dos níveis escolares existentes e determinados
por lei, tenha seus alunos a faixa etária que tiver e sob qual intencionalidade existir
(2008, p. 265)

E a dificuldade na matemática é muito comum na primeira infância, uma vez que o
pensamento lógico, abstrato e reflexivo de números é relativamente recente para os alunos,
que estão a aprender as operações matemáticas básicas. O primeiro passo é sempre o mais
difícil por isso, considerando a importância do aprendizado significativo da matemática para
alunos dos anos iniciais, o projeto visa oportunizar um exercício prazeroso no entendimento
de operações simples, buscando superar a dificuldade dos alunos em realizar os cálculos
matemáticos posicionando corretamente os valores relativos (unidade, dezena, centena),
através de atividades e trabalhos lúdicos.
A aprendizagem é um processo de desenvolvimento intelectual, que se dá por meio
das estruturas de pensamento e está estritamente relacionada à ação do sujeito sobre
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o meio, partindo do princípio de interação de Vygotsky², e acontece em etapas:
assimilação, acomodação e equilibração (PIAGET, apud KAUARK, 2008, p. 265).

O aprendizado se dá por fases no desenvolvimento escolar, sendo assim o intelectual
do discente busca relacionar o meio e sua vivência com o prazer para alcançar o objetivo
desejado. A partir do relacionar suas experiências com o aprendizado a criança passa a
utilizá-lo no seu dia a dia de uma forma mais natural pois, aquilo que aprende com prazer
torna-se uma ferramenta que o habilitara a uma convivência mais natural com a matemática.
MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto de matemática da Escola Municipal Professora Eladir Skibinski, iniciou com
uma sondagem para identificar as dificuldades que impediam o processo de aprendizagem dos
alunos. O diagnóstico revelou que muitos não sabiam a estrutura da operação (adição ou
subtração) para realizar um cálculo, sendo ele em uma situação problema ou simplesmente
copiando do quadro.
Com o resultado do diagnóstico, optou-se pela construção de um ábaco.
A construção deste deu-se a partir da utilização de latinhas, palitos de picolé e tinta
guache.
Os alunos participaram da atividade pintando as latinhas e palitos com cores diferentes
para identificar a posição relativa dos números (unidade, dezena e centena) e com a orientação
da professora construíram o ábaco.
Para os alunos saberem como utilizar corretamente foi feito um quadro de valor-lugar
onde cada um deveria posicionar corretamente os algarismos iniciando com a resolução de
adições, subtrações simples e situações problemas sem reservas e depois usando a reserva e
recursos.
Após estes estímulos, foram confeccionados cinco jogos gigantes com adições,
subtrações e situações problemas para que eles pudessem interagir entre si.
Neste projeto foram feitas avaliações diagnósticas; pintura das latinhas para ábaco;
construção do ábaco; atividades utilizando o ábaco, cartaz valor-lugar; e dinâmicas com
jogos.
Todas as atividades foram desenvolvidas em grupo, tendo o professor como mediador.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observando as atividades desenvolvidas pelos alunos pode-se verificar num primeiro
momento que apresentaram dificuldades em utilizar o ábaco por não conheciam este
instrumento, porém, a partir da construção do ábaco com a pintura das latinhas e palitos de
picolé e brincando, os discentes alcançaram através de exercícios se familiarizaram com o
objeto que se tornou um facilitador da aprendizagem.
Segundo Pereira (2009, p. 64),
O lúdico vem tomando espaço nas discussões teóricas como um instrumento
importante no processo de ensino e aprendizagem. As reflexões teóricas mostram
que os jogos e brincadeiras fazem parte do ambiente sociocultural dos alunos e,
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neste sentido, é preciso respeitar e valorizar os jogos já de conhecimento dos alunos,
sejam os tradicionais, ou aqueles que vão sendo culturalmente criados. Dessa forma,
o educador aprende observando e ouvindo seus alunos, as formas como brincam e
desenvolvem suas atividades lúdicas.

É com tal importância que foi utilizado o lúdico como foco no ensino aprendizagem,
pois proporciona ao educando o desenvolvimento de seu senso crítico através de ambientes
diferenciados, alegres, significativos levando a aluno a uma realidade diferente, para aprender.
AVALIAÇÃO
A avaliação do projeto foi feita através da observação. Durante a realização e
intervenção e aplicação do conteúdo, foram analisadas as habilidades de aprendizagem e
participação dos educandos, quanto ao respeito, ao compartilhamento dos jogos que será a
última etapa.
Observei que os discentes aprendiam com mais facilidade ao manusearem o ábaco
como instrumento que estava subsidiando e motivando o aprender e para constatar o nível de
conhecimento que o educando adquiriu foi aplicada a última etapa, os jogos gigantes.
Espera-se que o aluno resolva problemas expressos por situações orais, textos ou
representações matemáticas e utilize conhecimentos relacionados aos números, às
medidas, aos significados das operações, selecionando um procedimento de cálculo
pessoal ou convencional e produzindo sua expressão gráfica. Ao finalizar este ciclo,
os diferentes significados das operações não estão consolidados; por isso, os
problemas devem abordar os significados que já foram apropriados pelos alunos,
priorizando as situações de adição e subtração (Brasil, 1997, p. 53).

Nos tabuleiros de jogos os alunos demonstraram todo o conhecimento adquirido
durante o processo de aplicação de projeto, que se constituiu um conjunto de ações para a
consolidação do processo ensino aprendizagem.
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A MATEMÁTICA DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS 1
RODRIGUES, Lya Filastro2; JEREMIAS, Arthur Vieira 3;
MORONA, Diana4; GUIZZO, Maria Albertina5.
RESUMO: Atualmente, o principal desafio para os professores é estimular o interesse pelo aprendizado da
matemática. Diante disso, é necessário elaborar projetos e metodologias que auxiliem os alunos no
desenvolvimento de habilidades de raciocínio. Este projeto buscou discutir o ensino dos conceitos matemáticos
relacionados às frações, operações matemáticas, figuras geométricas planas (quadrado, retângulo, triângulo e
hexágono), simetria, ângulos, área e perímetro, através da história e do processo de fabricação dos revestimentos
cerâmicos do município de Cocal do Sul, SC. Trabalhado com os alunos do Clubinho de Matemática da rede
municipal de Ensino, envolvendo alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Entre os resultados obtidos
com o projeto foi a troca de experiência entre os alunos dos conceitos matemáticos, o aprendizado deles de uma
forma diferente e lúdica e o conhecimento da história do município e da empresa de revestimentos cerâmicos,
que é a principal fonte de renda do município.
Palavras-chave: Matemática. História. Aprendizado.

INTRODUÇÃO
Ao interagir com a realidade os alunos serão motivados para os estudos e observarão
de uma forma mais clara o ambiente a sua volta, podendo construir novos conceitos
matemáticos. Baseado neste contexto desenvolveu-se o presente projeto, com o objetivo de
estudar os conceitos matemáticos relacionando à história e o processo de fabricação dos
revestimentos cerâmicos do município de Cocal do Sul, SC. O intuito é proporcionar uma
nova maneira de compreender conceitos matemáticos, a partir do contexto em que alunos
estão inseridos.
Cocal do Sul é um município brasileiro do Estado de Santa Catarina, com área de
78,547 km². Localiza-se na região AMREC6, com uma população estimada em 16.158
habitantes. O crescimento do munícipio está relacionado com a história e o processo de
fabricação dos revestimentos cerâmicos, sendo esta atividade sua principal fonte de economia
já que possui instalada a maior empresa de revestimentos cerâmicos do Brasil, fundada em 21
de março de 1954, por Maximiliano Gaidzinski.
Processo de fabricação dos revestimentos cerâmicos compreendem as etapas de
preparação da matéria-prima, formação das peças, tratamento térmico e acabamento. Durante
todo esse processo estão envolvidos diferentes conceitos matemáticos. Trabalhar história,
processo de fabricação e matemática de uma maneira lúdica e contextualizada tornou-se um
desafio para as professoras. Um desafio para despertar o aprendizado e minimizar o
pensamento dos alunos de que a matemática é uma vilã na sua vida escolar.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Materiais Instrucionais e/ou Jogos Didáticos;
Escola Ensino Fundamental Demétrio Bettiol, Cocal do Sul – SC;
2
Aluno do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Ensino Fundamental Demétrio Bettiol.
3
Aluno do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Ensino Fundamental Demétrio Bettiol.
4
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Durante todo o estudo bibliográfico sobre o município, empresa de revestimentos
cerâmicos e o processo de fabricação optou-se pelos seguintes conceitos matemáticos a serem
trabalhados: aritmética (adição, subtração, multiplicação e divisão), geometria plana (plano,
figuras planas, área, perímetro, ângulos, simetria) e a estatística (gráficos, tabelas e
porcentagem). A escolha deste conteúdo foi baseada, após conhecermos o processo de
fabricação dos revestimentos cerâmicos durante uma visita à fábrica, e também da curiosidade
dos alunos, questionarem o porquê da não existência de pisos cerâmicos no formato circular.
Cabe destacar ainda que a escolha dos conteúdos levou em consideração que o projeto foi
trabalhado com alunos do 4º ao 9º ano, assim, buscou-se atender todos os níveis.
Ensinar conceitos matemáticos partindo da curiosidade dos alunos, e buscando
contextualizar com o seu meio, auxilia o aluno na aprendizagem, desenvolvimento a
autoconfiança, organização, concentração, estimulando a socialização e aumentando as
interações do aluno com seu meio. Segundo Oliveira (2007, p. 5),
Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento
independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Nós, como
educadores matemáticos, devemos procurar alternativas para aumentar a motivação
para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, a concentração,
estimulando a socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras
pessoas.

Baseado neste contexto desenvolveu-se o seguinte problema de pesquisa: De que
maneira pode ser ensinado e aprender os conceitos matemáticos através da história e da
principal atividade econômica do município de Cocal do Sul? Partindo deste problema de
pesquisa as professoras do Clubinho de Matemática, da rede municipal de ensino, elaboraram
o presente projeto para os alunos do 4º ao 9º ano, do Clubinho de Matemática, em 14 aulas.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi desenvolvido em quatro etapas, utilizando os seguintes materiais: quadro
branco, caneta de diferentes cores, folhas de papel A4, laboratório de informática, editor de
planilha eletrônica, projetor de multimídia, livros didáticos, régua, transferidor, compasso,
lápis de cor, tesoura, cola branca, caderno, lápis, borracha, rejunte, pedaços de madeira,
pastilhas de revestimentos cerâmicos e verniz fosco.
A primeira etapa se fundamenta numa pesquisa bibliográfica e de campo. Para a
pesquisa bibliográfica adotou-se a seleção de livros e artigos citados nas referências
bibliográficas. Para completar foi realizada uma visita a principal empresa de revestimentos
cerâmicos localizada no município, onde os alunos e professores tiveram a oportunidade de
conhecer de perto o processo de fabricação de revestimento cerâmico e a história da empresa.
Durante a visita os alunos constataram que só existiam revestimentos cerâmicos dos seguintes
formatos geométricos: retangular, quadrado e hexagonal.
Além de todo o levantamento bibliográfico foi realizada uma pesquisa de campo, com
nove perguntas, elaborada pelas professoras do Clubinho de Matemática e entregue para os
alunos para junto com seus familiares.
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Figura 1: Visita ao showroom da empresa de revestimento cerâmico.

Fonte: Autores (2016).

Na segunda etapa foi realizada a tabulação e criação dos gráficos dos dados obtidos.
Os alunos contaram com auxílio de um editor de planilhas eletrônicas no laboratório de
informática, conforme figura 2. Após a criação dos gráficos e tabelas os alunos, com ajuda
das professoras, realizaram a interpretação. Durante o processo de tabulação e criação dos
gráficos, as professoras discutiram os conceitos introdutórios de fração e porcentagem.
Figura 2: Tabulação e criação dos gráficos da pesquisa de campo

Fonte: Autores (2016).

Na terceira etapa, com os dados da pesquisa de campo, da pesquisa bibliográfica sobre
o município e empresa de revestimentos cerâmicos, as professoras desenvolveram uma lista
de problemas matemáticos, envolvendo diferentes conceitos matemáticos. Esta atividade,
além de trabalhar os conceitos matemáticos, possibilitou trabalhar a interpretação e resolução
de problemas (figura 3).
Figura 3: Trabalhando problemas matemáticos

Fonte: Autores (2016).

Na quarta etapa, buscou-se trabalhar os conceitos de figuras geométricas planas, área,
perímetro, ângulos, simetria, preenchimento de regiões planas através de mosaicos. Para
facilitar a construção dos mosaicos foram ensinados os conceitos e características de algumas
figuras geométricas planas bem como sua construção através da régua e do compasso (figura
4).
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Figura 4: Construção das figuras geométricas planas.

Fonte: Autores (2016).

Na sequência foi apresentado os conceitos de simetria, plano e construção de mosaicos
com o auxilio de projetor de multimídia, através de vídeos e slides. Após isso, os alunos
começaram a construir os seus mosaicos numa folha de papel A4 com auxílio do lápis,
borracha, régua, compasso e lápis de cor. Com todos os trabalhos criados foi feita uma
exposição nas escolas e com elas uma explicação do que seria a simetria e plano, conforme
figura 5.
Figura 5: Exposição de mosaicos com figuras geométricas planas.

Fonte: Autores (2016).

Na sequência, foi realizada a construção de mosaicos usando pastilhas de
revestimentos cerâmicos doadas por uma empresa (figura 7). Para a montagem destes
mosaicos, os alunos realizaram a separação das pastilhas por cor e tamanho, conforme a
figura 6. Após os mosaicos concluídos foi feito uma exposição na escola.
Figura 6 e 7: Separação das pastilhas cerâmicas e montagem dos mosaicos

Fonte: Autores (2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto conseguiu atingir seu objetivo principal e responder ao problema de
pesquisa, que era estudar os conceitos matemáticos se baseando na história e no processo de
fabricação dos revestimentos cerâmicos do município de Cocal do Sul, SC. Durante todo o
desenvolvimento do projeto as professoras buscaram sempre trabalhar os conceitos
matemáticos em diferentes maneiras e avaliando de forma gradativa o aprendizado dos
alunos.
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Entre os pontos positivos podemos destacar a visita à empresa, onde os alunos tiveram
a oportunidade de conhecer o processo de fabricação dos revestimentos cerâmicos de perto,
showroom e o memorial da empresa. Com a visita, eles também puderam verificar que a
criação do nosso município se deu pelo fato da existência desta empresa, como sendo a fonte
principal de renda. Outro ponto positivo foi o aprendizado, dos alunos, nos conceitos
matemáticos propostos e motivação deles em realizar as atividades propostas. Constatamos
que pelo fato de ser uma rotina diferente de aprendizado, o projeto despertou o interesse dos
alunos, nos quais faziam muitas observações e indagações.
Outra vantagem foi de unir alunos de diferentes níveis de ensino, o que facilitou a
troca de experiências e do aprendizado, já que o Clubinho de Matemática atende alunos do 4º
ao 9º ano. Com isso, foi possível constatar em algumas situações a troca de informações entre
os alunos. Como por exemplo, os alunos do 4º e 5º ano auxiliavam os alunos do 8º ano ou do
9º ano a resolver contas sem o auxílio de calculadora. Enquanto os do 8º e 9º ano auxiliavam
os do 4º e 5º ano na interpretação dos problemas matemáticos. Pode-se destacar também que
os alunos entenderam porque apenas algumas figuras planas conseguem preencher o plano e
porque só existem revestimentos cerâmicos em alguns formatos geométricos. Entre os pontos
negativos, destaca-se o fato de que nem todos os assuntos puderem ser trabalhados de uma
forma mais profunda, devido ao curto período de realização do projeto. Todas as atividades
realizadas
com
os
alunos
neste
projeto
foram
registradas
no
blog:
http://clubinhomatematica.blogspot.com.br/ e no Facebook Clubinho de Matemática.
CONCLUSÃO
Os tempos mudaram, e o processo de ensino passou a exigir o uso de novas
estratégias, para possibilitar uma formação significativa ao aluno. Neste projeto baseado na
história e da principal atividade econômica do município de Cocal do Sul, elaboraram-se
diferentes atividades que desenvolveram o aprendizado dos alunos de forma gradativa,
contínua e lúdica. Atingindo o objetivo principal de estudar os conceitos matemáticos no meio
em que o aluno está inserido através de um projeto de ensino. Nas palavras de Moço (2011),
“um bom projeto é aquele que indica intenções claras de ensino e permite novas
aprendizagens relacionadas a todas as disciplinas envolvidas”. Fica a certeza que ensinar
matemática está além ensinar conceitos, ensinar para vida.
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A ECONOMIA COMO PRINCÍPIO DA RIQUEZA1
ROSA, Rafael Henrique da2; FERREIRA BODNER, Vinícius3; LENZI, Sadi Benito4
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, bem como o consumo consciente e o equilíbrio financeiro foi a
linha mestre do 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 o sistema monetário; para isso utilizamos
diferentes metodologias e estratégias a fim de contribuir com a aprendizagem dos conteúdos
matemáticos, sempre os associando ao dia a dia. Levando em consideração também, a
preocupação de fazer com que os alunos desenvolvessem as habilidades necessárias para o
bom manuseio e uso do dinheiro, bem como, da necessidade de economizar. Proporcionandolhes 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 compreender,
reconhecer, saber fazer o bom uso do dinheiro e refletir sobre a necessidade de economizar.
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
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: EMEF Marcos Emílio Verbinnen.
2
Aluno do Ensino Fundamental: 4º ano, esc.mev@terra.com.br
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1

147

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 ao Ambiente
Tecnológico Educacional para realizar pesquisas acerca das diferentes moedas que circulam
e/ou circularam oficialmente no Brasil e em outros países. E depois de algumas discussões a
cerca das 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, 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/juntar 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 para a escola e juntos efetuamos a venda do mesmo, que foi revertida em dinheiro
para o cofrinho. Cada criança recebeu o valor de acordo com a quantidade de material que
trouxe para a escola e desta forma, o lixo virou dinheiro no cofre.
As famílias também participaram com as informações repassadas nos questionários
que foram enviados para casa. As perguntas abordavam os seguintes temas: 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, p. 183), “a Matemática é indispensável para a formação
cultural e técnica do homem socialmente atuante, porque ela – [...] permite responder de
modo claro, preciso e indiscutível, perguntas que, sem o auxílio dela, continuariam sendo
perguntas ou se transformariam em palpites, opiniões ou conjectures. ” Desse modo, a
matemática apresenta-se como um caminho para a compreensão e investigação do mundo que
nos cerca.
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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 (2016)

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.
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Figura 2 – Análise e comparação de preços no supermercado

Fonte: Os autores (2016)

Falar sobre o dinheiro com as crianças foi uma oportunidade de incentivá-los 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 (2016)

A divisão do dinheiro arrecadado ocorreu 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)?
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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 (2016)

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 dinheiro.
Com o término do trabalho proposto pudemos observar, diante dos resultados, 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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JOGOS E DESAFIOS MATEMÁTICOS NO PENOA1
LEORATTO, Estefani2; PETINI, Julia Maria de Camargo3;
GUARESKI, Janaina de Campos Trindade4
RESUMO: O Projeto JOGOS E DESAFIOS MATEMÁTICOS NO PENOA têm por objetivo sanar as
dificuldades dos alunos que frequentam o programa PENOA, através da construção de jogos didáticos buscando
o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, fixando a multiplicação, a adição, a subtração, a divisão e o
cálculo mental. O professor escolheu e confeccionou os jogos relacionando-os com os assuntos nos quais
apresentavam maiores dificuldades, incluindo também alguns desafios relacionados com o cotidiano. Foram
utilizados materiais recicláveis e também alguns comprados. Em relação à aprendizagem, pode-se afirmar que os
jogos permitiram aos alunos o desenvolvimento do raciocínio. Durante a aplicação do projeto, observou-se o
envolvimento dos alunos com as atividades, demonstrando assim maior interesse e melhorando a aprendizagem
na realização das quatro operações, cálculos mentais e memorização da tabuada.
Palavras-chave: Jogos. Raciocino. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
O Programa Estadual Novas Oportunidades de Aprendizagem (PENOA) institui-se
como mais uma possibilidade, entre as muitas ofertadas pela Secretaria de Estado de
Educação (SED), de o estudante da Educação Básica (EB) lograr efetivo êxito em sua
aprendizagem das habilidades de leitura, produção textual e cálculo e, consequentemente,
com a consolidação dessas, lidar com o conhecimento nas diferentes áreas. A criança que,
tendo frequentado O Ciclo do acesso à Alfabetização ou o Ciclo da Consolidação da
Alfabetização e submetida à avalição diagnóstica, ainda não estiver lendo, escrevendo e
calculando frequentará o PENOA. Todo o projeto JOGOS E DESAFIOS MATEMATICOS
NO PENOA, foram desenvolvidos pensando no aluno que frequenta o programa PENOA.
Esse trabalho tem por objetivo operacionalizar a construção de jogos didáticos,
buscando o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, fixando a multiplicação, a
adição, a subtração, a divisão e o cálculo mental. Os objetivos específicos consistem em
desenvolver o raciocínio lógico-matemático; fazer com que a criança relacione os símbolos
(números) e quantidade; estimular a memória e a coordenação motora; oportunizar contato
com as quatro operações de modo divertido; vivenciar momentos de descontração e alegria e
assim adquirir o gosto pela matemática; desenvolver cálculos mentais, fixar a multiplicação, a
adição e a subtração; desenvolvimento de estratégias de jogo; estimular a observação e a
concentração; confeccionar jogos matemáticos, observando seu uso como recurso pedagógico
para ensinar Matemática de maneira lúdica; analisar a importância de se trabalhar com jogos
para melhorar a capacidade de aprendizagem aplicar os conhecimentos adquiridos neste
projeto em futuras experiências de sala de aula bem como no cotidiano da fora da escola; e
expor os jogos e desafios na feira multidisciplinar da escola.
Ensinar Matemática envolve desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; E.E.B. Dom Felicio C. Da Cunha Vasconcelos
Aluno expositor;
3
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independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Nós como educadores,
devemos procurar alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a
autoconfiança, a organização, a concentração, estimulando a socialização e aumentando as
interações do indivíduo com outras pessoas.
Portanto, questiona-se: É possível propor uma metodologia que evidencie com sucesso
a aplicação de desafios e dos jogos com vistas ao processo de ensino aprendizagem da
matemática em sala de aula?
MATERIAIS E MÉTODOS
Para fins didáticos e de apresentação, cada proposta de jogo contém: objetivos;
número de jogadores aconselháveis; regras; material utilizado para a confecção.
Segue relação de jogos confeccionados e trabalhados no PENOA durante o projeto:
bingo da multiplicação, cubra e descubra, ASMD (adição, subtração, multiplicação e divisão),
jogo das retas cruzadas, batalha da multiplicação, roda a roda matemática, dominó
matemático, corrida da matemática, jogo das varetas, cartinhas da matemática...
Para construção dos jogos utilizamos os seguintes materiais: cartolina, dados, EVA,
lápis de cor, marcadores, cola relevo, pregos, motorzinho de carrinho, caixa de madeira, caixa
de papel, papel para encapar, tabela de tabuadas, tabela com nomes da turma, cronometro,
palito, tinta, lápis de escrever, caneta, pilhas, copos descartáveis, papel Paraná, fita adesiva,
(...). Toda a construção e o desenvolvimento do projeto aconteceram nas aulas do PENOA, as
quais se realizam duas vezes por semana.
Apresentamos, a seguir, passos realizados para a elaboração do projeto: conversa
exposição e explicação do projeto para os alunos e desafio da confecção dos jogos; pesquisa
com a família sobre um jogo que possa ser utilizado na matemática; confecção dos jogos;
desenvolvimento das regras e objetivos dos jogos; trabalhos com os jogos confeccionados,
conforme a necessidade do conteúdo, No decorrer das atividades de matemática trabalhou-se
com os alunos: regras, limites, exposição dos jogos na FEIRA MULTIDISCIPLINAR da
Escola, por consequência na feira de regional de matemática.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Acreditamos que a busca pelo material, a pesquisa com os familiares sobre o jogo, a
própria construção de um material ou jogo, dentro de um conteúdo que está sendo estudado,
faz com que o aluno aprendamos de forma mais eficaz e prazerosa.
Participamos da confecção de alguns jogos, foi um bom estímulo para que a prática de jogos
em sala de aula ficasse mais interessante e significativa para nós. Com o desenvolvimento do
projeto JOGOS E DESAFIOS MATEMÁTICOS no PENOA aprendemos brincando os vários
conteúdos matemáticos trabalhados de forma lúdica e prazerosa, e percebemos que é possível
aprender Matemática de forma lúdica, recreativa e divertida, tendo maior aprendizagem em
relação aos conteúdos estudados, bem como contribuindo para o aumento da criatividade,
criticidade e inventividade no ensino da Matemática.
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O uso de jogos e desafios no ensino da Matemática tem o objetivo de fazer com que
os alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e
despertando o interesse do aluno envolvido. A aprendizagem através de jogos, como
labirintos, roletas, dominó, quebra-cabeça, desafios, memória e outros permite que o
aluno faça da aprendizagem um processo interessante e divertido (STAREPRAVO,
A.R. 1999).

Através do jogo, temos a possibilidade de abrir espaço para a presença do lúdico na
escola, não só como sinônimo de recreação e entretenimento, mas também de
desenvolvimento da criatividade, da iniciativa e da intuição, do prazer, elemento
indispensável para que ocorra aprendizagem significativa, do raciocínio lógico, estimulando o
pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Nós como
educadores, devemos procurar alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem,
desenvolver a autoconfiança, a organização, concentração, atenção, raciocínio lógicodedutivo e o senso cooperativo, a socialização e aumentando as interações do indivíduo com
outras pessoas. Os jogos, se estrategicamente planejados, são um recurso pedagógico eficaz
para a construção do conhecimento matemático.
Para o desenvolvimento do projeto JOGOS E DESAFIOS MATEMÁTICOS no
PENOA, levamos em consideração as dificuldades de cada um, tendo como ponto de partida a
pesquisa e a elaboração de jogos e desafios matemáticos para o ensino da matemática.
CONCLUSÃO
É notório que metodologias alternativas são bem-vindas ao processo ensinoaprendizagem. Percebemos que a construção destas metodologias por meio de jogos e
desafios matemáticos, além de ter sido uma novidade que teve efeitos positivos nas práticas
pedagógicas do PENOA.
Observamos que ao mesmo tempo em que aprendíamos, desenvolvíamos, divertíamos,
buscando novo saberes, trabalhamos os jogos e expomos nossas dúvidas quando necessário.
Acreditamos que com a apresentação dos jogos, na FEIRA MULTIDISCIPLINAR,
aberta a comunidade em geral possibilitou a divulgação de novas metodologias no ensino da
disciplina de matemática e proporcionou aos professores, a percepção de sua capacidade de
elaborar a construção do conhecimento utilizando: situações problemas, desafios, ou jogos
matemáticos.
Em relação à aprendizagem podemos afirmar que os jogos permitiram desenvolver o
raciocínio lógico-matemático. Além disto, muitas das falhas de aprendizagem, verificadas no
desenrolar das jogadas, puderam ser prontamente sanadas com a intervenção do professor.
Para isso foram utilizados, muitas vezes, os movimentos nos tabuleiros e também explicações
no quadro negro. Ao final da aplicação dos jogos, observamos o envolvimento da turma com
as atividades, demonstrando assim maior interesse e segurança na realização das operações.
Com a proposta deste projeto, buscamos despertar o espírito de cooperação e o
trabalho em grupo, onde através do mesmo percebemos que têm aumentado sua autoestima,
além de participarem mais durante as aulas de matemática, através de comentários com os
amigos ou respondendo as questões propostas.
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Os resultados obtidos indicam que é possível o uso de jogos em sala de aula como
recurso para o ensino da Matemática, considerando-se o trabalho em grupos que podem ser
atendidos pelo professor, em diferentes momentos. Destacamos ainda que o comportamento
dos alunos pode ser melhorado com o ambiente de colaboração encetado com a introdução
dos jogos. Dois alunos que inicialmente ficavam apenas conversando e atrapalhando os
demais colegas, no decorrer dos jogos, ficaram motivados e passaram a realizar as atividades
com interesse. Em geral, houve melhoria também no comportamento da turma, que passou a
respeitar condutas e normas pré-estabelecidas para os jogos e estenderam essas condutas para
a sala de aula.
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DESAFIO: O MISTÉRIO GEOMÉTRICO1
SABINO, Patrick²; SCHMITT, Vitória³; BILK, Ketlin Bianca4.
Resumo: O desafio do mistério geométrico busca despertar o interesse do aluno para o ensino da matemática.
Esse tema tem por objetivo explorar os conteúdos matemáticos de forma mais lúdica e interativa. Utilizando
apenas quatro polígonos os alunos poderão aplicar os conceitos matemáticos de áreas, perímetros e ângulos dos
triângulos e quadriláteros. O desafio faz com que os alunos consigam entender de maneira clara e objetiva as
formas geométricas, bem como o seu número de lados, perímetros, áreas e ângulos. O uso do lúdico para as aulas
de matemática, além de ensinar, desperta nos alunos um maior interesse em aprender e compreender a
matemática de uma forma muito mais prazerosa e divertida. Considera-se que o desafio do mistério geométrico é
um recurso lúdico eficaz para consolidar conceitos e para promover a motivação, o raciocínio lógico e o
aprendizado da matemática, pois facilita muito a sua compreensão.
Palavras-chave: Mistério. Geométrico. Matemática.

INTRODUÇÃO
A matemática é uma ciência exata que trabalha com números, símbolos, figuras
geométricas, etc. Ela ajuda nos raciocínios lógicos. Pode-se dizer que quase todas as
atividades humanas têm algum tipo de relação com a matemática.
Geometria é uma palavra de origem grega que significa: “geo”, terra, e “metria”, que
vem da palavra “métron” e significa medir. Sendo assim, a Geometria é uma ciência que se
dedica a estudar as medidas das formas de figuras planas ou espaciais, bem como sobre a
posição relativa das figuras no espaço e suas propriedades.
O desafio do mistério geométrico permite que os alunos consigam entender de maneira
clara e objetiva as formas geométricas, bem como o seu número de lados, os perímetros, as
áreas e os ângulos dos triângulos e quadriláteros.
Esse desafio é um recurso lúdico e eficaz para consolidar conceitos e para promover a
motivação, o raciocínio lógico e o aprendizado da matemática, pois facilita muito a sua
compreensão e entendimento.
Esse tema tem por objetivo explorar os conteúdos matemáticos de forma mais lúdica e
interativa, desenvolvendo o raciocínio logico, entender a diferença de área e perímetro e ter a
ideia de ângulo.
MATERIAL E MÉTODOS
Além dos conceitos matemáticos de área, perímetro e ângulo, o desafio do mistério
geométrico tem por finalidade propiciar um momento prazeroso, onde todos os alunos
participam de forma interativa, tornado o aprendizado mais significativo.
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição:
Colégio Galileu.
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Esse é um daqueles desafios que dá nó na cabeça, faz parecer que é algo surreal, mas
pode confiar que tem uma solução e uma explicação.
O primeiro passo que analisamos, nesse caso é o estudo de figuras geométricas
planas, desde as mais simples como: quadrado, triângulo, retângulo.
Polígonos são figuras fechadas formadas por segmentos de reta, sendo caracterizados
pelos seguintes elementos: ângulos, vértices, diagonais e lados.
O cálculo do perímetro de qualquer figura geométrica plana é feito pela soma de
seus lados, vejamos um dos exemplos mais triviais:
Sabemos que o quadrado tem quatro lados, logo o perímetro do quadrado é dado pela soma
desses quatro lados, geralmente representamos da seguinte maneira: P = L' + L'' + L''' + L'''',
onde P é o perímetro e L representa cada lado. Na verdade, o perímetro trata-se do contorno
de uma dada superfície seja ela uma figura geométrica regular ou não. A unidade de
comprimento utilizada para o cálculo do Perímetro é a mesma do que a atribuída ao lado já
que estamos realizando a operação soma para obter o perímetro.
O Cálculo da área já nos exige um pouco mais de conhecimento, pois não se trata do
contorno da região, mas sim de toda sua superfície, para isso devemos conhecer as formulas
que cada uma das figuras geométricas tem para o devido cálculo. A área geralmente
representamos pela letra A. A área do quadrado por exemplo é dada pela seguinte fórmula: A
= l², onde A é a área, e l a medida do lado (o quadrado possui os quatro lados iguais). A
unidade de área como trata-se de multiplicação, sempre será a unidade adotada por um lado
elevada ao quadrado já que a operação é o produto. Vejamos a seguir algumas fórmulas de
área:
Retângulo A = b x h A área é igual a base vezes altura (b = base e h = altura).
Triângulo A = b x h / 2.
Denominamos ângulo a região do plano limitada por duas semirretas de mesma
origem. As semirretas recebem o nome de lados do ângulo e a origem delas, de vértice do
ângulo.
Figura 1 – Modelo de ângulo

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/matematica/angulos.htm

A unidade usual de medida de ângulo, de acordo com o sistema internacional de
medidas, é o grau, representado pelo símbolo º.
O objeto capaz de medir o valor de um ângulo é chamado de transferidor, podendo ele
ser de “meia volta” (180º) ou volta inteira (360º).
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Figura 2- Imagem de transferidores

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/matematica/angulos.htm

Vimos também que todo quadrado é também um retângulo. Porém nem todo retângulo
é um quadrado. Tanto o quadrado bem como o retângulo são paralelogramos (quadriláteros
convexos que possuem dois pares de lados paralelos) que possuem propriedades comuns a
ambos: Todos os ângulos internos e externos são retos (90°); as suas duas diagonais são
congruentes (têm medidas iguais); os lados opostos são congruentes (têm medidas iguais).
Para que um retângulo possa ser caracterizado como um quadrado, deve cumprir pelo menos
uma das seguintes característica: Primeira: as suas diagonais internas são perpendiculares
entre si e segunda: todos os seus lados são congruentes entre si.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação do desafio do mistério geométrico foi de grande importância para os
alunos e professora nas aulas de matemática. O lúdico e a manipulação das peças fez com que
os alunos percebessem e entendessem os conceitos de área, perímetro e ângulo de modo
prazeroso e significativo.
Segundo Freire (2002) "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção." Assim o professor pode ter
um meio através do lúdico de proporcionar essa construção e a produção do conhecimento
pelas crianças.
Percebeu-se que o tema desafio do mistério geométrico, aumentou a curiosidades nos
alunos, fez com que houvesse uma interação e socialização das suas descobertas, pois como
que com quatro polígonos é possível montar um grande quadrado cuja área é formada por 64
quadradinhos. Porém, com os mesmos polígonos, também se forma um retângulo com 65
quadradinhos de área?
Como é possível que as mesmas formas geométricas formem polígonos com áreas
diferentes? Especialmente quando falamos de transformar um quadrado perfeito, de 8×8, com
64 quadradinhos, numa forma de área ímpar.
Essas questões intrigaram os alunos e eles tiveram que ter um raciocínio lógico para
conseguir achar uma resolução, tiveram que ir atrás do mistério que envolvia esse desafio para
conseguir as respostas para desvendá-lo.
Além disso, o estudo oportunizou a representação da área e do perímetro dessas
figuras, onde proporcionou o cálculo desses conceitos e ainda ter a noção de ângulos.
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Para calcular o perímetro da figura foi necessário descobrir quanto mede cada lado da
figura e somar as medidas. E para calcular a área ocupada foi preciso multiplicar os lados
dessas figuras.
Na resolução pode-se perceber que o mistério acontece, pois quando foi mudado do
quadrado para o retângulo, as peças não se encaixam perfeitamente, deixando um espaço entre
elas. Isso faz com que somando esse espaço tenha-se uma soma de 1cm.
Ao perceber que o mistério era fácil, os alunos ficaram muitos satisfeitos com a
descoberta e notaram que aprender matemática pode ser muito divertido e prazeroso.
CONCLUSÕES
Considera-se que a utilização do lúdico contribui com o desenvolvimento do
raciocínio lógico e consequentemente, com o aprendizado da matemática.
O desafio do mistério geométrico é capaz de atrair o interesse dos alunos por meio da
curiosidade, favorecendo a autonomia no aprendizado.
Com esse desafio pode-se notar que os alunos aprendem com facilidade e acabam
levando os saberes para o seu dia a dia.
Através deste trabalho conseguimos aprender, observar e analisar que os conceitos
matemáticos são de simples entendimento e que podemos aprender matemática nos divertindo
e interagindo com os colegas.
É de suma importância que o professor organize atividades desafiadoras que
despertem nos estudantes o prazer em aprender.
Fazendo atividades lúdicas pode-se criar um ambiente alegre, descontraído e de grande
aprendizagem, pois houve uma troca de conhecimento.
Durante as atividades lúdicas o aluno aprende a agir e a se relacionar com o ambiente
físico e social que a rodeia, um mundo de objetos, relações e sentimentos que pouco a pouco
vai se ampliando e facilitando a compreensão de mundo, além de abranger o seu
conhecimento e raciocínio lógico.
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100% DESCARTÁVEL1
NASATTO, Luara Batista Santos 2; BARBETTA, Nicole3; CABRAL, Alexandre Alencar4
RESUMO: O projeto apresentado tem como objetivo buscar formas alternativas para embalagens, a fim de
causar menos impacto na produção de lixo, minimizando gastos e poluição ambiental. Estimativas feitas pelos
alunos com dados coletados na prefeitura municipal de Laurentino apontaram grandes gastos com o descarte do
lixo em nosso município, gastos que vão além da nossa cidade. Uma alternativa para combater o problema na
raiz, foi criar embalagens que se decompõem rápido e sem agredir o meio ambiente. A embalagem compostavél
criada através de fibra de vegetais permite uma decomposição mais rápida e sem agressão ao meio ambiente
contribuindo também com a adubação do solo. Para criar as embalagens pesquisamos matérias orgânicas como
folhas e bagaço de cana para produzir papel. Com o papel pronto calculamos a área cubica a fim de descobrir
qual formato de embalagem tem maior capacidade de armazenamento evitando o desperdício da matéria prima.
O resultado mostrou que é possível produzir embalagem com fibras naturais. Esse tipo de material decompõe de
maneira rápida e eficiente podendo ser jogada no quintal de casa para virar adubo.
Palavras-chave: Lixo. Embalagem biodegradável compostavél. Meio ambiente.

INTRODUÇÃO
Para onde vai o lixo produzido em nossa cidade? Em média quantos quilos de lixo são
produzidos por habitante em Laurentino? O Que é feito com todo o lixo que descartamos em
nossas casas? Essas perguntas serviram como aquecimento para nosso projeto. Em uma
pesquisa para levantar dados para o projeto revelou que a cidade de Laurentino produz em
média 85 toneladas de lixo por mês. O lixo coletado na cidade é levado para um aterro em
Otacílio Costa, onde toneladas de lixo são despejados todos os dias. Mas há um outro
problema, a coleta é feita somente na área urbana sendo que a população da área rural precisa
ficar responsável pelo descarte do lixo produzido. Assim muitos acabam queimando o lixo ou
jogando em ribeirões, poluindo o meio ambiente.
Separar e reciclar o lixo é uma maneira correta e sustentável de resolver essa questão.
O lixo reciclado coletado pelo município poderia ser vendido para empresas que fazem a
reciclagem minimizando assim os gastos com a coleta sobrando mais recurso para o
município, além de evitar que mais e mais toneladas de lixo acabem em aterros ou em locais
que afetam nosso meio ambiente. Reciclar é muito importante, mas algumas alternativas
podem ajudar a minimizar ainda mais o impacto do lixo para com o meio ambiente. Diante
deste problema produzir embalagens biodegradáveis pode ser uma solução.
Não é de hoje que o ser humano usa plantas para a fabricação de papel e o 5º ano se
empenhou em uma pesquisa para descobrir que tipo de material pode ser usado para produzir
um papel de fibra vegetal. Qual seria o tamanho ideal de uma embalagem para armazenar a
maior quantidade de material, utilizando menos matéria prima? Arte, matemática, ciências
humanas e ciências da natureza estiveram entrelaçadas durante o projeto. Através de dados os
alunos calcularam uma média de quantos quilos de lixo cada habitante produz por dia, mês e
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-Relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Escola Municipal Honorata Stédille, Laurentino.
2
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3
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4
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ano. Quantos reais são gastos para aterrar o lixo produzido. Como calcular uma área cubica de
uma embalagem. A pesquisa despertou certa preocupação com nossa responsabilidade social
referente ao lixo que produzimos. Coletar matéria prima orgânica como folhas e capins para
fabricar embalagens promoveu o contato com o meio ambiente explorando suas
possibilidades. Para produzir as embalagens requer um pouco de habilidades artísticas, assim
a interdisciplinaridade enriqueceu nosso trabalho promovendo uma integração de saberes.
MATERIAL E MÉTODOS
O documentário “lixo extraordinário” do artista Vik Muniz despertou os alunos para a
reflexão sobre o descarte do lixo. Após a exibição do documentário uma roda de conversa se
fez para discutir sobre o documentário. Qual dos relatos chamou mais atenção? Como é o
ambiente no aterro? Para onde vai o lixo produzido em nossa cidade? Durante a conversa os
alunos fizeram seus comentários e um deles chamou a atenção, pois na área rural da cidade
não tem coleta de lixo e alguns moradores queimam o lixo e outros descartam em ribeirões
poluindo o meio ambiente.
Após a conversa o professor mostra os dados obtidos através da prefeitura municipal
de laurentino e faz as problematizações: O município de laurentino produz uma média de 85
toneladas de lixo por mês. Em média quantos quilos de lixo cada habitante produz por mês,
sendo que a coleta é feita somente na área urbana que tem aproximadamente 4.374
habitantes? Após calcular a média mensal de lixo produzido por mês por habitante, os alunos
calcularam a média diária de lixo produzida por habitante. Outras problematizações que
surgiram foi: Sendo que 1.630 habitantes moram em área rural quanto produz em média de
lixo cada habitante da área rural? Os alunos tiveram de usar seus conhecimentos anteriores de
conversão de medidas para resolver as situações. O município paga R$ 409,00 por toneladas
de lixo coletado. Quanto gasta por mês sendo que é feito uma coleta de aproximadamente 85
toneladas por mês?
O próximo passo foi aprender como é feito o papel reciclado. Os alunos picaram papel
e deixaram de molho por 24 horas. Depois disso o papel foi batido com cola em um
liquidificador; na sequência despejamos a mistura triturada em uma bacia com água; uma
moldura de madeira de 30 x 40 com uma tela esticada foi mergulhada na água para pescar o
papel e quando retirada o papel moído ficou preso na tela, a tela funciona como uma peneira
que retém o papel aglomerando-o; em seguida a tela é virada sobre um pano esticado e o
papel solta-se da tela e fixa no pano que é pendurado em um varal até secar.
Depois que o papel ficou pronto às arestas foram cortadas para ficarem no esquadro e
todas com o mesmo tamanho. Agora em grupo, os alunos transformaram o papel reciclado em
uma embalagem simples. Medindo as margens, cortaram e dobraram-nas formando uma
espécie de recipiente num formato de paralelepípedo, com uma das faces abertas. Cada grupo
escolheu o tamanho de sua margem que será a altura da embalagem. Após as embalagens
prontas os alunos mediram altura, largura e comprimento para calcular sua área cúbica. Qual
grupo conseguiu criar a embalagem que suporta a maior quantidade de material? Depois dos
cálculos o professor encheu com arroz e pesou cada embalagem na sala de aula.
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Após, os alunos descobriram quais as medidas para fazer uma embalagem que ocupe
melhor a área do papel tendo maior volume de armazenamento. Na sala de informática iniciase a pesquisa sobre embalagem biodegradável compostável. Para começar os testes da
pesquisa, os alunos saíram pela escola catando folhas secas pelo chão e capim, o professor
levou também bagaço de cana e folha de bananeira. Para a experiência inicialmente
colocamos cada material coletado para ferver. Enquanto isso na sala de informática é feito
mais uma pesquisa sobre antimicrobianos naturais para ser utilizado na conservação de nossa
embalagem e descobrimos a canela e o cravo.
Figura 1- Material coletado para testes da fabricação do papel.

Fonte: Arquivo pessoal

Quando fervido os materiais coletados fizemos o mesmo processo do papel reciclado
moendo a matéria no liquidificador e adicionando cola junto com a canela e cravo como
agentes antimicrobianos, adicionamos também sementes de plantas às embalagens. Com o
papel pronto verificamos qual apresentou maior resistência e o papel feito com o bagaço da
cana teve um melhor resultado. Agora cada aluno produziu e decorou sua embalagem feita a
partir do bagaço de cana.
Figura 2 – Processo de produção de papel com bagaço da cana.

Fonte: Arquivo pessoal.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A atividade desenvolvida para descobrir o cálculo da área cubica despertou interesse
por parte das crianças, que ficaram curiosas para saber quem conseguiu fazer a embalagem
que tem capacidade para armazenar maior quantidade de material. Nesta etapa a maioria
conseguiu calcular, poucos tiveram dificuldade.
Para descobrir a média mensal de lixo produzido por habitante os alunos tiveram de
converter toneladas em quilo para resolver a questão. Primeiramente deixei que fizessem o
cálculo sem interferir, nenhum dos alunos fez a conversão dos valores, a maioria dividiu o
número de habitantes que é de 4.374 por 85 toneladas. Depois fiz a mediação recorrendo
também a ilustrações no quadro para ajudar na interpretação. Então deixei que fizessem
novamente os cálculos em um rascunho. Houve muita confusão para dividir números tão
altos, os alunos inventaram contas para tentar simplificar e não conseguiram chegar ao
resultado correto. Já prevendo isso, deixei que agora os alunos usassem a calculadora. Cada
habitante produz uma média de 19.433Kg de lixo por mês, cerca de 647g por dia. Na área
rural é produzido cerca de 31.675,79 toneladas de lixo por mês, levando em consideração os
dados levantados na área urbana.
Outra atividade foi fazer os cálculos de gastos com o descarte do lixo em nosso
município, que é de R$ 409,00 por tonelada de lixo coletado. Em média 85 toneladas de lixo é
recolhido por mês em nossa cidade, ou seja, o município gasta em torno de R$ 34.765,00 por
mês com a coleta de lixo.
CONCLUSÕES
Descobrir o quanto nosso município gasta por mês pelo descarte do nosso lixo foi uma
maneira interessante de chamar a atenção para essa questão. A cada dia que passa nosso
planeta vem sofrendo com a poluição.
Criar as embalagens biodegradáveis compostável podem ser uma solução para o futuro
do planeta. Uma embalagem que se decompõe em 180 dias e ainda vira adubo para o solo é
sem dúvida uma boa maneira de evitar danos ao meio ambiente. Outro fator interessante é que
se algum animal ingerir a embalagem não afetará seu organismo, pois será de fácil digestão.
As embalagens criadas pelos alunos atendem maneiras sustentáveis e alternativas de
produção, além de se decompor rapidamente, as sementes agregadas à embalagem podem
germinar e dar origem a uma planta.
Propostas simples e muita pesquisa podem ser a chave para instigar a mente
imaginativa e criadora de uma criança. Pequenas soluções podem ser adotadas para resolver
grandes problemas, evitando desperdício e gastos. Se adotássemos medidas e novos hábitos
sustentáveis poderíamos evitar ainda mais a poluição e pouparíamos o dinheiro público
podendo investir mais em benefício da população.
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PROJETO HORTO MEDICINAL, RELÓGIO DO CORPO HUMANO1
NASCIMENTO, Emanuela do2; STASSUN, Nicolas 3; JAKOBOWSKI, Alires Teresinha
Sadzinski4
RESUMO: Realizou-se com uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental a Construção de um Horto Medicinal
de garrafas pet, em forma de círculo, tendo como base o relógio do corpo humano. O tema surgiu com o objetivo
de incentivar os alunos a utilizarem plantas medicinais para promover a educação em saúde, reconhecer a
localização e o funcionamento dos órgãos do corpo humano como uma reflexão sobre os hábitos de vida. Para
que o trabalho se realizasse, o Horto Medicinal fosse construído, várias atividades foram desenvolvidas, entre
elas: estudos de conteúdos matemáticos, de conteúdos da disciplina de ciências, viagens de estudo, parceria com
a família dos estudantes, para obtenções das ervas medicinais, dentre outras. Assim desenvolvemos o Horto
Medicinal e os estudantes além de aprenderem conteúdos matemáticos na teoria e na prática, aprenderam a
consumir menos medicamentos e utilizar chás como uma forma de medicação, como era no tempo dos avós.
Palavras-chave: Horto Medicinal. Circunferência. Ângulos. Sistema de Medidas. Plantas Medicinais.

INTRODUÇÃO
Sabemos que existem várias plantas medicinais, que antigamente nossas avós e
passadas gerações usavam na cura de várias doenças.
Essas plantas medicinais ainda existem, mas são pouco utilizadas em nosso meio, e
poderiam acabar com alguns males na saúde sem precisarmos da utilização de remédios. Para
que isto aconteça precisamos auxiliar nossos alunos a resgatarem a história dessas plantas e
sua utilização no nosso dia a dia.
Sabendo utilizar essas plantas medicinais, e para que tratamento do corpo humano são
utilizadas, os alunos além desses conhecimentos estarão identificando as partes do corpo
humano.
Para dar mais sentido ao nosso projeto descobriremos que os chineses já antes de
Cristo relacionavam doenças e plantas medicinais para seus tratamentos. Estes
conhecimentos, passados de geração para geração persistem no tempo e são conservados pela
população.
Este projeto vai gerar interesse dos alunos principalmente pelo motivo de pesquisarem
e de terem seus avós como parceiros e também aumentando seus conhecimentos na utilização
das plantas medicinais quando forem necessárias.
Além de terem seus avós como parceiros, os alunos realizarão viagem de estudos para
a EPAGRI (da cidade de Itajaí), onde eles observarão os tipos de plantas medicinais, que nos
fazem bem e as que prejudicam nossa saúde. Também poderão observar como é extraído o
óleo dessas plantas medicinais para a fabricação do medicamento e essência para a fabricação
de balas, como por exemplo a hortelã e a menta, a camomila para a fabricação de shampoo.
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Visitarão também o Revitacentry, que é um Centro Trinitário de Revitalização, que
trabalha com tratamentos naturais em meio a natureza, proporcionando diversos tipos de
terapias, dentre elas a fitoterapia, isto é, que trabalha com plantas medicinais. Sendo que neste
local eles possuem diversas plantas medicinais. Ao decorrer destas visitas os alunos terão o
estudo destes conteúdos, tais como: na disciplina de matemática, o estudo da circunferência,
ângulos, sistema de medidas e gráficos, língua portuguesa (texto informativo), ciências (partes
do corpo humano e plantas medicinais), geografia (identificação dos países no mapa), história
(rever os descendentes da nossa região) e ensino religioso (solidariedade e cooperação).
Envolvendo assim a interdisciplinaridade.
Depois de terem todo o conhecimento os alunos colocarão em prática os conteúdos
estudados, principalmente os conteúdos de matemática, que serão necessários para a
construção do Horto Medicinal, que ficará à disposição da comunidade, havendo qualquer
dúvida podendo entrar em contato com os alunos responsáveis pelo projeto (5º ano).
MATERIAL E MÉTODOS
Para transmitir o conhecimento e passar o maior número de informações e contemplar
a curiosidade dos alunos a respeito do tema estudado, foram selecionados alguns materiais e
estratégias para ajudar na aprendizagem dos alunos de forma prazerosa e interdisciplinar.
Iniciamos o projeto a partir de uma curiosidade dos alunos sobre o que é um horto
medicinal. Partindo desta curiosidade fomos até a sala de informática para pesquisarmos o
que é horto medicinal. Tendo a resposta os alunos montaram uma pesquisa para ser feita com
seus avós sobre os tipos de chás que conheciam. Quando a pesquisa voltou aos alunos, em
círculo colocaram suas respostas, socializando sua pesquisa e em seguida construíram um
gráfico com os tipos de ervas medicinais mais conhecidas pelos avós.
Figura 1 – Gráfico realizado pelos alunos sobre os chás.

Fonte: acervo pessoal (2016).

Para melhor compreender o que era o relógio cósmico e do corpo humano, os alunos
confeccionavam na folha de papel sulfite os dois tipos de relógio: o de ponteiro e o do corpo
humano. Para a confecção do relógio do corpo humano os alunos deveriam conhecer cada
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parte do corpo que era citada no relógio. A professora levou um cartaz do corpo humano para
tirar todas as dúvidas.
Tendo a pesquisa dos avós (com os tipos de ervas medicinais), o relógio do corpo
humano, os alunos selecionaram e escreveram a que órgão do corpo humano essas plantas
beneficiavam. Com um certo conhecimento, os alunos foram até a EPAGRI para conhecer
melhor algumas das plantas medicinais e suas utilidades. Ao retornarmos da EPAGRI, os
alunos tinham muitas coisas para contar e pôr em prática.
Figura 2 – Visita a EPAGRI.

Fonte: acervo pessoal (2016).

Mas isto foi apenas o começo para desenvolvermos todo o trabalho. Dando
continuidade, os alunos estudaram sobre retas, ângulos, polígonos e circunferência. Para
aprofundar os conhecimentos e colocá-los em prática, os estudantes foram até o pátio da
escola, escolheram um local para construir o horto medicinal. Primeiro fizemos um quadrado,
com o lado de 3m. Em seguida acharam o centro geométrico do quadrado, fazendo em
seguida uma circunferência circunscrita ao quadrado.
Com o centro geométrico conhecido os alunos utilizaram garrafas pet (que eles
trouxeram) para cercar e colocar barro e adubo orgânico para ser feito o plantio das ervas
medicinais. Feito o terreno, precisavam dividir a circunferência em 12 partes iguais. Os
estudantes calcularam e viram que, 360°÷12=30°, isto é, cada parte teria um ângulo de 30°.
Novamente os alunos dividiram a circunferência e colocaram garrafas pet.
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Figura 3 – Divisões dos ângulos

Fonte: acervo pessoal (2016).

Voltaram para a sala e fizeram placas, em pedaço de forro de PVC e varetas de bambu,
para identificar as horas e que parte do corpo humano seriam utilizados aquelas ervas
medicinais. Fizeram também outras placas menores com o nome das ervas medicinais, que os
mesmos trouxeram.
Figura 4 – Divisões dos ângulos

Fonte: acervo pessoal (2016).

Mais uma dúvida surge: como é feito o chá, qual a sua dosagem, contraindicação e
cuidados com a sua utilização?
Essa dúvida foi sanada com a visita no Revitacentry. Lá as irmãs franciscanas
orientaram e explicaram corretamente as medidas para fazer o chá, sua utilização, isto é, a
dosagem.
Para fazer o chá os alunos utilizaram: 200 ml de água fervida e 3 folhas de hortelã. A
água foi colocada em um copo e colocado dentro dele as folhas de hortelã, em seguida
tampado com um pratinho de vidro e esperado 5 minutos até que o chá ficou pronto. Depois
servimos e cada um tomou um pouco para sentir o seu gosto. Este chá é bom para o estômago.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Horto Medicinal para os nossos alunos foi de grande importância, assim eles
conseguem agora repassar para suas famílias e conhecidos a utilização adequada das ervas
medicinais.
Envolvendo a família, os alunos realizaram uma pesquisa para saberem se eles
conhecem algum tipo de erva medicinal. Com o resultado construímos o gráfico, ondem
puderam analisar qual a erva medicinal mais conhecida na comunidade, que é a hortelã.
Com as viagens de estudos para a EPAGRI e o Revitacentry os alunos acompanharam
o processo de preparo dos chás, usando uma dosagem recomendada. Com isto os mesmos
conseguem identificar e aplicar as medidas de capacidade.
Após as pesquisas e trabalhos realizados os alunos conseguiram aplicar a matemática
no seu cotidiano. Sabendo reconhecer e aplicar ângulos, circunferência, as medidas de
capacidade e de tempo.
Para avaliar se realmente houve a aprendizagem, os alunos construíram o Horto
Medicinal, aplicando a construção de circunferência e ângulos.
Para melhor entender o relógio, que é a base para a construção do Horto Medicinal os
alunos tiveram que estudar sobre os órgãos do corpo humano e os tipos de ervas medicinais
que beneficiam cada um e seus horários.
Nos relógios de ponteiros aparecem apenas 12 horas, enquanto no relógio do corpo
humano são representadas as 24 horas em 12 ângulos. Sendo cada 2h representadas por um
ângulo de 30°.
Este projeto além de ser trabalhado na escola é aberto também para toda a
comunidade, onde os próprios alunos do 5º ano, explicam sobre a funcionamento do Horto
Medicinal, a necessidade e a importância das ervas medicinais para uma melhor qualidade de
vida. Como diz Biazzi (1999): “As plantas que nascem, muitas vezes de forma gratuita, em
nossos quintais ou pelos caminhos operam milagres de bem-estar, recuperação e alívio.
Aproximando-nos das plantas, procurando conhecê-las, estaremos enriquecendo a vida com
companhia, beleza e saúde”.
CONCLUSÕES
O Horto Medicinal foi muito significativo para os alunos, pois, além de aprenderem os
conteúdos matemáticos na teoria e na prática, eles sabem reproduzir uma circunferência em
qualquer espaço, também medir diâmetros e ângulos, conseguem interpretar um relógio de
ponteiros e saber as horas. Sabem quais são as medidas de capacidade padronizadas e não
padronizadas.
Com o projeto eles se conscientizaram e prenderam a consumir menos medicamentos,
utilizando assim os chás como uma forma de medicação, como era no tempo dos avós.
O projeto teve como diferencial o envolvimento da família e da comunidade escolar na
sua construção e utilização no seu dia a dia, pois eles possuem acesso ao Horto Medicinal,
podendo usufruir das plantas medicinais.
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A MATEMÁTICA NAS EMBALAGENS1
FISCHER, Eduarda2; CORREA, Leonardo Lanser 3; REINKE, Daniela Esther Nass4
RESUMO: Diária e constantemente nos deparamos com informações matemáticas, seja durante o café da
manhã, a caminho do trabalho ou fazendo compras. A matemática está em todo lugar, e é tão importante quanto
a Língua Portuguesa. Para ser letrado em Matemática, é necessário não apenas conhecer os numerais e símbolos,
mas compreendê-los em seu contexto. O presente projeto objetiva desenvolver a percepção da quantidade de
informação matemática presente nas embalagens, seja nos rótulos, no preço ou na unidade de medida. Tal
conhecimento possibilita aos educandos interpretar o produto que adquirem, preparando-os para uma autonomia
frente ao consumo. Os diversos conceitos estudados auxiliam nesse processo. Por meio da realização de
trabalhos escritos, manuais, confecção de cartazes, pesquisa, digitação, observação, cálculos, saídas de estudo,
entre outros, os alunos foram coautores da aprendizagem. Os objetivos iniciais foram alcançados e outros foram
criados no decorrer do estudo, devido interesse e curiosidade dos educandos.
Palavras-chave: Embalagens. Matemática. Ordem. Sistema monetário. Unidades de medida.

INTRODUÇÃO
A matemática, para que seja compreendida de fato, precisa fazer sentido, ser parte do
contexto e da vivência dos indivíduos. Para que houvesse a percepção da quantidade de
informações matemáticas presente nas embalagens e que se pode descobrir a partir delas
houve um processo, que foi desenvolvido gradual e sistematicamente, observando-se não
somente os objetivos a serem alcançados, ademais o interesse e espontaneidade dos alunos.
Este conhecimento favorece a autonomia dos alunos, por intermédio da compreensão das
unidades de medidas de massa e capacidade e do sistema monetário.
O estudo foi realizado em etapas e de diferentes maneiras: trabalhos escritos, manuais,
confecção de cartazes, pesquisa, digitação, observação, cálculos, entre outros. Diversas
atividades foram realizadas individualmente, em duplas, grupos ou coletivamente: separação e
classificação das embalagens, sequência (ordem crescente e decrescente), discussão de
hipóteses, jogo e cálculos com o sistema monetário. Estudaram-se diversos conceitos e
nomenclaturas.
Fazer saídas de estudos, além de atividade prazerosa e díspar, oportuniza observações
e conhecimentos de maneira amplificada e pragmática. Desafiar as crianças a pesquisar e
comparar preços, objetivando descobrir qual vale mais a pena comprar, deixar que comprem
seu próprio lanche, todavia, precisando calcular o valor de cada item a fim de descobrir se
poderão pagar por sua compra, são experiências que ficarão para toda a vida, fazendo-os
perceber o valor dos produtos e que é preciso selecionar o que adquirir.
Criar e resolver situações-problema, contrariamente a apenas resolver situações
fornecidas pelo professor, aumenta o interesse pelo desafio, além de colocá-los em posição de
autores. Autores também na pesquisa e análise comparativa de unidades de medida e na
incorporação desses saberes na criação de sequências crescentes e decrescentes. Tudo isto,
1
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conhecendo as nomenclaturas e símbolos utilizados em cada situação.
Reiterando, os objetivos desse estudo são: a) desenvolver a percepção da quantidade
de informação matemática presente nas embalagens; b) compreender o sistema monetário; c)
conhecer as unidades de medida de massa e capacidade; d) adquirir autonomia na análise das
informações de um produto; e) aprender novos conceitos.
MATERIAL E MÉTODOS
Para iniciar os trabalhos de pesquisa, foi solicitado aos alunos que trouxessem
embalagens diversas, as quais foram analisadas, verificando as informações que cada uma
delas contém, observando caraterísticas semelhantes e diferentes. Aproveitamos para discutir
quais as funções da embalagem e de que materiais são feitas.
Estudamos o conceito de validade, fazendo o cálculo para saber qual a durabilidade de
determinados produtos. Classificamos as embalagens de acordo com a unidade de medida
presente: unidade de medida de massa ou unidade de medida de capacidade. Aprendemos que
dentre as unidades de medida de massa estão as gramas e quilogramas e os litros e mililitros
são maneiras de medir a capacidade de um produto. Relacionamos cada conceito ao símbolo
utilizado para identificá-lo. Para reforçar os conhecimentos adquiridos, montamos cartazes
separando as embalagens de acordo com a unidade de medida.
Para saber sobre a produção da embalagem visitamos uma empresa que produz
embalagens plásticas. Conhecemos a matéria-prima do plástico e todo o processo de
fabricação até a finalização da embalagem. Passeamos em todos os setores da empresa,
observando cada etapa do processo.
Descobrimos que os produtos podem ser vendidos de acordo com sua massa ou
capacidade, mas também podem ser comprados por unidades, dúzias, metro, etc. Fizemos
uma saída de estudos até um supermercado da cidade. Lá pesquisamos o preço de
determinados produtos, colocando-os em ordem crescente de valor. Após, cada um comprou
algo para lanchar, com o dinheiro que os pais haviam enviado. Para isso, precisavam calcular
o preço dos produtos e verificar o que conseguiriam pagar. Observamos os componentes do
cupom fiscal, realizando o cálculo pra saber se o troco recebido estava de acordo com a
compra realizada. Após, verificou-se quem foram os alunos que mais gastaram e os que
souberam administrar melhor suas finanças, ordenando tais valores.
Com o catálogo que receberam no supermercado, criaram duas situações-problema,
que foram digitalizadas e impressas e resolvidas pelos colegas. Analisamos o cupom fiscal
recebido na compra para saber se o troco recebido era condizente com a compra e o dinheiro
pago, verificando o gasto e/ou economia de cada aluno.
Aprendemos a entender a capacidade das embalagens utilizando garrafas de CocaCola de diferentes tamanhos e capacidade e analisando imagens de determinados produtos,
concluindo que a capacidade de volume em um recipiente pode ser diferente do que aparenta.
Utilizando embalagens, cada aluno construiu algo, desde brinquedos a objetos de decoração.
Todos construíram um bilboquê para brincar durante o recreio ou em momentos livres na sala.
No entanto, não há apenas informações matemáticas nas embalagens. Vimos que, uma
informação bem importante presente nas embalagens é a logomarca, e que ela pode ser
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seguida por um slogan. Após estudar tais conceitos, cada família criou sua logomarca e seu
slogan.
Discutimos sobre o descarte das embalagens, a importância de comprar produtos com
embalagens recicláveis e separá-las de maneira adequada. Para isso, percorremos a Samae,
local onde as embalagens recicláveis da cidade são separadas, preparadas e vendidas.
Descobrimos que o resíduo orgânico de nossa cidade é encaminhado ao aterro sanitário de
outra cidade, juntamente com o resíduo úmido de mais oito municípios.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Proporcionar aos alunos o aprendizado da matemática pela construção de significados,
de maneira concreta, autônoma e interdisciplinar, é um constante desafio para o professor em
sala de aula. O aprendizado significativo ocorre quando o aluno é capaz de descobrir novos
saberes, através da pesquisa, da experimentação, da observação e da construção. Nesse
processo, o professor é mediador do processo, conforme ressalta a proposta curricular:
A função do professor, enquanto mediador no processo ensino-aprendizagem,
comprometido com a construção da cidadania do aluno, consiste em criar, em sala
de aula, situações que permitam estabelecer uma postura crítica e reflexiva. Perante
o conhecimento historicamente situado dentro e fora da Matemática. (SANTA
CATARINA, 1998, p. 107)
Figura 1 – Confecção com embalagens.

Fonte: Arquivo pessoal (2016)

O professor deve auxiliar os seus alunos a terem boas experiências com a Matemática
escolar, o que contribui para construir atitudes positivas em relação a essa disciplina. Por
semelhante modo, a cultura popular trazida pelos alunos à escola faz com que o processo
educativo seja enriquecido, dá mais possibilidades ao ensino, abre portas para o aprendizado,
torna o aluno útil e faz permanecerem vivos os saberes acumulados ao longo das gerações.
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Figura 2 – Saída de estudos ao supermercado Mocam

Fonte: Arquivo pessoal (2016)
Figura 3 – Conhecendo a produção e descarte das embalagens

Fonte: Arquivo pessoal. (2016)

As grandezas e medidas são conteúdos curriculares devido sua forte relevância social,
com evidente caráter prático e utilitário. A matemática desempenha papel decisivo na
compreensão do mundo, pois permite ao indivíduo resolver problemas da vida cotidiana e
transformar sua realidade. Afirmando assim o registro nos Parâmetros Curriculares Nacionais,
onde afirma que “(...) do mesmo modo, interfere fortemente na formação de capacidades
intelectuais, na estruturação do pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo do aluno”
(BRASIL, 1997, p. 15.)
Tabela 1 – Unidades básicas do Sistema Internacional.

Grandeza
Comprimento
Massa
Tempo
Corrente elétrica
Temperatura
Quantidade de matéria
Intensidade luminosa

Unidade
metro
quilograma
segundo
Ampère
kelvin
mol
candela

Símbolo
m
kg
s
A
K
mol
cd

Fonte: Site Info Escola (2016)
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Figura 4 – Alunos estudando a capacidade das embalagens

Fonte: Arquivo pessoal. (2016)

Entre os objetivos do estudo das grandezas e medidas estão as habilidades de
interpretar, mensurar e expressar informações relativas a comprimento, massa, capacidade e
tempo, bem como aprender a selecionar uma unidade pertinente, determinando quantas vezes
ela cabe no objeto que se pretende medir.
CONCLUSÕES
Ao analisar todas as etapas do projeto e as descobertas feitas, conclui-se que há muita
matemática presente nas embalagens, e que, com um material tão simples e comum é possível
aprender diversos conteúdos propostos para esta faixa etária. Sabendo-se da importância de
relacionar diferentes conteúdos, o projeto traz ramificações, de maneira que um conteúdo
puxa outro, e assim sucessivamente, ampliando significativamente as áreas de saberes.
Como principal resultado, aponta-se para a aplicabilidade dos conceitos matemáticos
apreendidos no cotidiano do aluno, de forma que possam refletir e agir de maneira mais
segura e autônoma, auxiliando-os nas situações e tarefas do cotidiano. A percepção do preço
das coisas é um aprendizado para o presente e o futuro, fazendo-se uma reflexão acerca da
vontade de comprar em contraposição à real necessidade.
O projeto atingiu seus objetivos e, foi além do proposto, estudando também
logomarcas, produção e descarte das embalagens. As famílias participaram de todo o projeto,
enviando embalagens de produtos diversos, através da confecção com materiais recicláveis,
apoiando as atividades extraclasses e criando a logo da família. As crianças se envolveram
ativamente na execução das atividades e discussões e demonstravam grande interesse durante
todo o projeto.
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FAMILIA E ESCOLA: UM CÁLCULO PERFEITO1
NASCIMENTO, Emile Kotelak do2; KOHUT, Junior3·; ALVES, Márcia4
RESUMO: O presente projeto tem como objetivo ressaltar a importância do acompanhamento familiar e escolar
em nosso processo de ensino aprendizagem. Realizado na Escola de Ensino Fundamental Waldomiro Colautti,
no interior do município de Rio do Campo, em uma turma de 5º ano em que há 13 alunos com idade entre 10 e
12 anos em conjunto com nossos pais e ou cuidadores, também 10 educadores da mesma instituição de ensino.
Fez-se pesquisas para saber o que os pais pensam acerca desse assunto como também a escola, a falta de
participação de alguns pais durante eventos realizados na escola, os fatores que levam a essa ausência e as
consequências dessa falta de participação. Fez-se o uso da matemática para construção de gráficos
demonstrativos de pais dos alunos do 5º. ano, refletindo sobre como a participação efetiva da família interfere no
processo de desenvolvimento de seus filhos. Constatou-se que muitas crianças realmente se incomodam com o
fato dos pais não demonstrarem muito interesse pelas atividades que desenvolvem tanto em casa como na escola.
Palavras-chave: Matemática. Família. Escola.

INTRODUÇÃO
Na atualidade muitas famílias têm delegado à escola muitos papéis, inclusive o de
passar a educação familiar. Levando em conta diversos fatores estudados, nota-se que o papel
da escola foi ampliado e precisa atender novas demandas da família e da sociedade e negar
esse fato é agir fora da realidade, pois as mudanças estão presentes nos dois ambientes sociais
e refletem diretamente no rendimento escolar das crianças. A participação dos pais no
cotidiano escolar dos filhos é um fator determinante para o desempenho do aluno na escola,
tornando a família a instituição muito importante no processo ensino-aprendizagem. Bhering
e Siraj-Blatchford (1999) destacam que a participação de pais na escola não só colabora com
o processo escolar, como também na melhoria do ambiente familiar, provocando uma melhor
compreensão do processo de crescimento e aprimoramento das reações. No Brasil, não há
regiões e nem classes econômicas que fuja desse problema. A matemática integra números
naturais, números fracionários e cálculo com porcentagem gráfica e tabelas. Outras
disciplinas foram integradas durante o desenvolvimento do projeto.
Segundo a LDB a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Durante a fase de desenvolvimento escolar os filhos veem em hábitos simples como
conversas, passeios, refeições em família e realização da lição de casa uma forma de
incentivo, proteção e interesse por parte dos pais. Ao realizar uma tarefa mandada pela escola
junto com seus filhos é possível interagir e acompanhar o nível de aprendizagem de seus
filhos. Contudo, sabe-se que muitas famílias não participam efetivamente do cotidiano escolar
dos filhos e, consequentemente, influenciam negativamente no desenvolvimento do aluno em
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-Relação com
Outras Disciplinas; Instituição: E.E.F. Dr. Waldomiro Colautti, Rio Da Prata, Rio do Campo.
2
Aluna do 5º.ano vespertino
3
Aluno do 5º.ano matutino
4
Professor Orientador, E.E.F. Dr. Waldomiro Colautti, Rio da Prata, Rio do Campo,
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sala de aula. Os educadores buscam estratégias para que os pais se envolvam mais no
processo de aprendizagem através de reuniões, que são utilizadas para relatar o que acontece
na escola e com o aluno e/ ou promovem atividades de integração entre pais e filhos. Apesar
dos esforços, nem sempre os pais comparecem nestes eventos, frustrando as expectativas da
escola.
Para que os pais participem do cotidiano escolar dos filhos é necessário que a escola
tome a iniciativa de convidá-los, visto que muitos pais não têm o conhecimento de como é o
processo de aprendizagem ou mesmo, como podem auxiliar nas dificuldades encontradas na
instituição.
Por isso, uma das formas mais utilizadas pelas escolas para que os pais participem do
aprendizado dos filhos, é o dever de casa, que é uma forma para que possam perceber as
dificuldades e o rendimento do filho.
Planejado como parte complementar do processo ensino-aprendizagem, o dever de
casa não somente afeta o trabalho do docente, mas a vida dos estudantes fora da escola e sua
rotina familiar, uma vez que a conexão entre as atividades de sala de aula e de casa promovem
a aproximação familiar, em apoio as atividades escolares. Portanto, como fundamental
componente da interação família–escola, o dever de casa ocorre através de uma política
simples, ampliada por famílias e escolas, a uma política formal que profere os esforços
educativos destas instituições.
O sucesso escolar depende em grande parte, do apoio direto e sistemático da família,
que investe nos filhos, compensando tanto dificuldades individuais quanto deficiências escola.
Já, a escola é o lugar onde ocorre a continuidade dos princípios familiares. Assim, a escola
permanece encarregada de receber e orientar o aluno em complementação à educação da
família, para que possa se acomodar no meio, da melhor forma possível.
De acordo com Cardoso (2009), o papel da escola encontra-se alicerçado nas questões
relacionais, sociais, nas capacidades cognitivas, na habilidade de lidar com o novo. Por isso,
compete à escola tornar o indivíduo um cidadão capaz de exercer a sua cidadania, bem como
reconhecer seus direitos e deveres O questionário utilizado foi composto de nove questões
fechadas e semiabertas. Os resultados nos mostram que os pais procuram participar da vida
escolar dos filhos e reconhecem o benefício propiciado com a participação no cotidiano
escolar, mas que precisam do auxílio da escola para um melhor resultado.
MATERIAL E MÉTODOS
Iniciamos com a apresentação, no mês de abril de 2016 dando início às pesquisas por
meio de livros didáticos, notícias de jornal, levantamento de dados, na escola e nas famílias.
Para a coleta de dados foi utilizado um questionário contendo doze perguntas, demonstrando
que de treze famílias 7 não acompanham de maneira regular o processo de escolarização dos
filhos matriculados no 5º.ano da escola estadual Dr. Waldomiro Colautti no interior da cidade
de Rio do Campo. A idade dos participantes correspondeu de 30 a 56 anos. Como método
para análise e discussão dos dados utilizou-se o método quantitativo, a fim de apontar
variáveis para serem expostas em forma de tabelas.
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Com base nos questionários foram compartilhadas leituras e as respostas confrontadas
em sala fazendo um paralelo quanto a participação dos pais. Após ter os números de pais
participantes nos eventos realizados pela escola no decorrente ano letivo foi possível a
construção dos gráficos.
Nos meses de abril a junho, nos dedicamos exclusivamente a recolher informações,
sendo por questionários e textos informativos, envolvendo o tema. Também realiza,os
pesquisas sobre o tema para compreender o real significado da palavra participação e de que
maneira ela pode e deve ser aplicada dentro do processo de nossa aprendizagem.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo pesquisas realizadas, de cada 10 pais cerca de 5 a 7 participam das reuniões e
eventos promovidos pela escola, sendo que são as mães que comparecem com mais
frequência. Acontecem eventos que visam aproximar escola e pais, mostrar os trabalhos feitos
pelos alunos, onde o ambiente escolar que está aberto para conversar sobre o processo de
ensino das crianças.
Figura 1 Gráfico Assembleia de Pais – Pais da turma de 5º. Ano

Fonte: alunos do 5º.ano- E.E.F. Dr. Waldomiro Colautti (2016).

De modo geral os pais acreditam que a integração entre a escola e a família é
importante para o desenvolvimento integral dos filhos. Uma das mães respondeu acreditar que
o acompanhamento dos pais é fundamental para estimular o desenvolvimento dos filhos, não
só na escola, mas na vida.
Os pais avaliam como essencial a integração família-escola e a participação no
processo escolar dos filhos.
Os participantes relataram que participam das reuniões, quando convocados, porém
são mulheres que comparecem com mais frequência. No questionário realizado com treze
pais, quatro homens compareceram a eventos escolares e nove foram mulheres, conforme o
gráfico 2.
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Gráfico 2 - Participação dos pais em eventos escolares.
Divisão - Homens / Mulheres

Fonte: Alunos do 5º. Ano vespertino E.E.F.Dr.Waldomiro Colautti

Dez pais responderam que participam de todas as atividades promovidas pela escola,
entretanto não souberam descrever quais seriam estas. As mães avaliam as reuniões que
ocorrem na escola como um momento de orientação aos pais de como contribuir no processo
de aprendizagem dos seus filhos.
De modo geral muitos pais consideram as reuniões da escola cansativas, onde eles não
têm espaço para opinar. Fez-se um levantamento sobre as reuniões de pais conforme segue a
tabela 1.
Tabela 1 – Avaliação dos pais sobre as reuniões na escola

REUNIÕES

RESPOSTAS

Trata-se de uma ação repetitiva

2

Torna-se um momento de orientação aos pais de como contribuir no
processo de aprendizagem dos educandos

4

É um momento para tratar de assuntos burocráticos

7

TOTAL

13

Fonte: Alunos 5º.ano vespertino E.E.F. Dr. Waldomiro Colautti- 2016

De acordo com Oliveira (2001), as reuniões são momentos onde os pais podem expor
como compreendem o desenvolvimento dos filhos, e apresentar suas insatisfações. Contudo, é
preciso refletir sobre as diversas formas de convidar os pais a participarem do processo
educacional das crianças. E procurarem juntas soluções existentes para os problemas
encontrados.
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Tabela 2 - Estratégias apontadas pelos pais, que podem tornar maior sua participação em eventos
escolares

Estratégias
Reuniões mais interativas

Respostas
Pais
Professores
8
7

Gincanas que envolvam pais e filhos

4

Trabalhar com Projetos que envolvam a família

1

3

Fonte: Alunos do 5º. Ano vespertino E.E.F. Dr. Waldomiro Colautti-2016

CONCLUSÕES
Percebe-se com esse trabalho que os pais se dizem preocupados com o
desenvolvimento dos filhos, porém as vezes não participam de forma efetiva desse processo.
Em contrapartida a escola precisa desenvolver estratégias que despertem um interesse maior
nos pais para sua interação dentro desse contexto. Segundo os estudos feitos durante sua
realização conclui-se que os resultados, dependem de constante trabalhado em conjunto,
aprimoramento e conscientização, para que ocorra realmente a busca por resultados positivos
para nós. Nós, nossos pais e escola estão dispostos a percorrer esse caminho juntos.
REFERÊNCIAS
BHERING, E. SIRAJ-BLATCHFORD, I. A relação escola-pais: um modelo de trocas e
colaborações.São Paulo: n. 106, p. 191-216 março,1999
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DE GOTA EM GOTA NOSSO DINHEIRO “VAI” PELO RALO!1
WEISE, Lucas2; WETZSTEIN, Victor Gabriel Lange 3; SERAFIM, Leonir 4
RESUMO: O presente trabalho é um relato do projeto desenvolvido com vinte e três crianças do quarto e quinto
ano do Ensino Fundamental I, no período de novembro de 2015 e durante o ano de 2016. Para a realização deste
trabalho foram feitas pesquisas de campo, coleta e análise de dados e organização de informações, que mobilizou
muitas habilidades matemáticas para que pudéssemos descobrir quantos litros de água cabem na piscina da
escola e qual o valor da conta de água, se fossemos enchê-la novamente. Conhecer como acontece o processo de
cobrança da tarifa de água, a cota que cada tarifa tem e como é feito o cálculo matemático para se chegar ao
resultado da conta de água, nos fez perceber a nossa responsabilidade no uso da água e a importância de
socializar está aprendizagem, mostrando que pequenas atitudes fazem diferença na economia da água. Podemos
concluir que este projeto nos ajudou a compreender melhor o sistema de medidas de capacidade, a calcular com
números decimais, a importância da consciência ambiental e que pequenas ações no nosso dia a dia fazem
diferença na economia da água.
Palavras-chave: Piscina da escola. Conta de água. Medidas de capacidade, Habilidades matemáticas.

INTRODUÇÃO
Como nosso espaço de sala fica ao lado da construção da piscina, separados por uma
parede com intervalos de vidros revestido com adesivo, começamos a fazer pequenos rasgos
para observar como estava aquele lugar.
A professora vendo isso, pediu autorização a direção da escola e nos levou até este
espaço. Ao chegar lá percebemos que a piscina estava vazia e que não daria para tomar banho
nela, então pedimos para conversar com a diretora e ver se seria possível encher a mesma para
usarmos. A professora imediatamente disse que não daria, pois vão muitos litros de água para
enchê-la e a conta da água ficaria muito alta. Perguntamos então, quantos litros de água
cabem na piscina e qual era este valor, a professora disse que não sabia, mas que juntos
poderíamos descobrir fazendo um projeto de pesquisa para o Clube da Matemática.
Com muito cuidado entramos na piscina e percebemos que ela é mais alta do que nós,
com uma trena verificamos a sua altura e descobrimos que ela tem 150 cm de profundidade,
também verificamos que possui 50 metros de comprimento e 25 metros de largura.
Ao retornarmos para o espaço de convivência, fizemos levantamentos de hipóteses
para saber como iríamos descobrir a quantidade de água que cabe na piscina e o valor para
enchê-la, muitas sugestões foram dadas: fazer com material dourado uma piscina; uma
maquete com papel; perguntar para os pais; chamar alguém que trabalha na CASAN ou até
mesmo fazer uma visita na CASAN.
Começamos fazendo então a base da piscina com o material dourado, usando o
cubinho menor para representar cada metro e percebemos que não dava certo, devido a
piscina ter 150 cm de profundidade e não tem como fazer esta metade com material dourado.
Então com o papel quadriculado fizemos a converção de medidas para a confecção da
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: Instituto Maria Auxiliadora Rio do Sul
2
Aluno do 4º ano do Ensino Fundamental 1
3
Aluno do 5º ano do Ensino Fundamental 1
4
Professor Orientador, Instituto Maria Auxiliadora, Rio do Sul, leonir@ima-rs.com.br
1
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maquete, equivalendo cada 1 centímetro a 1 metro. Assim nossa maquete ficou com 1,5
centímetros de profundidade, 25 centímetros de largura e 50 centímetros de comprimento.
Mesmo após todo nosso esforço não conseguimos descobrir quantos litros de água
cabem na piscina, pois não conseguimos contar certo as metades.
Durante a elaboração da maquete surgiu outro questionamento: como é feito para
saber quantos litros de água gastamos? Como a CASAN sabe o valor que tem que cobrar?
Essa resposta só poderíamos ter se conversássemos com algum colaborador da empresa.
Como já estava terminando o ano não conseguimos fazer esta visita, mas ao retornarmos das
férias, no início do ano de 2016, agendamos uma visita na CASAN para tirar todas as nossas
dúvidas.
Fizemos um passeio pela escola para observar se havia algum lugar com vasamento de
água e descobrimos alguns bebedouros, uma torneira no banheiro, nos chamou a atenção, a
quantidade de água que saia do ar condicionado das salas, dando assim uma ideia para o nome
do nosso projeto.
MATERIAL E MÉTODOS
No decorrer deste projeto foi necessário a realização de várias experiências, a
primerira delas foi a verificação do volume de água descartado por um ar condicionado das
13h15min às 17h15min. Ficamos impressionados ao perceber que em 4 horas, havíamos
coletado 10 litros de água, não imaginávamos que um ar condicionado descartasse tanta água.
Com estes 10 litros de água conseguimos encher 20 copos de 500 ml, vimos que daria
também de encher 10 garrafas de 1 L e 5 garrafas de 2 L.
Fomos até a CASAN para descobrir, como a água que chega até nossas casas é medida
e cobrada. Aproveitamos a oportunidade e observamos todo o processo de tratamento da
água, descobrimos que a CASAN retira do rio, a cada 1 segundo, cerca de 300 a 320 litros de
água, para ser tratada.
Descobrimos que a água só é cobrada quando o seu volume atinge 1mᶾ, ou seja, 1 000
litros de água; o registro que faz a contagem dos litros de água consumidos se chama
hidrômetro; que no registro a unidade, dezena e centena de litros, são os números vermelhos e
não são cobrados na conta de água; os números pretos são os metros cúbicos de água
consumida. Também aprendemos a identificar o valor das tarifas cobradas cada vez que
atingimos a taxa estipulada e que o valor da taxa cobrada nas residências é diferente da taxa
cobrada para o comércio e para outras categorias.
Ao retornarmos, fomos questionados pela professora se sabíamos o que era mᶾ, ao
fazermos o levantamento de hipóteses, percebemos que este sistema de medida não estava
muito claro para a maioria dos alunos, que o confundiram com m².
Após várias vivências, como: construir o m2 com jornal e fita métrica e fazer a
medição de alguns espaços, entendemos que o m² é usado para medir área e é formado por 2
medidas, largura x comprimento. Já o metro cúbico um amigo fez a seguinte colocação: “Se
1m3 tem mil litros de água, então tem que ter uma caixa para colocar a água”. Nesse instante
percebemos o “cubo” no metro cúbico, ou seja, precisamos de 3 medidas, comprimento x
largura x altura. Exploramos este sistema de medida com materiais concretos (dm3 de vidro
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para medir 1 litro de água, dm3 de madeira, m3 em tamanho real...). No decorrer do projeto
exploramos também: medidas de capacidade, área, gráficos, sistema monetário e números
decimais. O que mais chamou nossa atenção foi o m³, o dm³ e o valor das tarifas cobradas.
Com os talões de água dos alunos que tem hidrômetro individual em suas residências,
fizemos a análise do valor em m³ consumido pelas famílias no início do primeiro semestre,
pois tínhamos o compromisso de ajudar nossas famílias a diminuírem o consumo de água,
quem estava na cota mínima deveria mantê-la e continuar economizando água, pois nosso
compromisso é a preservação ambiental. No início do segundo semestre os mesmos alunos
trouxeram novamente os talões de água para analisarmos, comparamos com os do início do
ano. Para uma melhor organização, elaboramos tabelas dividindo o consumo em m³ de água e
o número de pessoas de cada família, conforme tabelas abaixo.
Tabela 1 – Início do primeiro semestre

Número
de
famílias

Consumo Consumo Consumo
em mᶾ
em mᶾ
em mᶾ

1
FAMÍLIA

14

28

0

2
FAMÍLIAS

11

12

13

4
FAMÍLIAS

10

0

0

Fonte: Os autores (2016)
Tabela 2 – Início do segundo semestre

Número
de
famílias

Consumo
em mᶾ

Consumo
em mᶾ

1
FAMÍLIA

13

24

2
FAMÍLIAS

11

12

7
FAMÍLIAS

10

0

Fonte: Os autores (2016).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Depois de compreender quais medidas se usa para calcular o metro cúbico,
descobrimos por nosso próprio esforço que na piscina da escola cabem 1. 875 m³, ou seja,
1.875.000 litros de água ou dm3, se voltássemos a enchê-la teríamos que pagar o valor de R$
20.562,58. Foi muito importante para todos saber o quanto realmente gastaríamos.
Entender como funciona o hidrômetro, aprender a identificar o valor tarifário na nossa
conta de água, saber calcular esta conta e o valor que pagamos pelos metros cúbicos
consumidos, foram aprendizagens muito significativas durante este projeto.
Foi impressionante descobrir que a cada 1 segundo é retirado do rio cerca de 300 a 320
litros de água para ser tratada, isso quer dizer que essa é a mesma quantidade distribuída por
segundo para a região abastecida pela CASAN de Rio do Sul.
Outra descoberta fantástica foi o mᶾ, pois a partir dele descobrimos também o dmᶾ e
vivenciamos experiências nas quais entendemos este sistema de medida, a princípio tão difícil
para nossa idade.
Encontrar uma maneira para representar as tabelas em forma de gráfico foi um grande
desafio, com a ajuda da professora aprendemos a representar o nosso gráfico no Excel, nas
aulas de informática. Os gráficos abaixo foram pensados na sala de aula e digitados no
laboratório de informática da escola, os mesmos nos ajudaram nas comparações dos
resultados obtidos.
Figura 1 – Análise do consumo de água no primeiro semestre

Fonte: Os autores (2016)
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Figura 2 – Análise do consumo de água no segundo semestre

Análise do consumo de água
no segundo semestre
Consumo em mᶾ
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5
0

1 FAMÍLIA
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7 FAMÍLIAS

Número de famílias
Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÃO
Descobrir a quantidade de água que cabe na piscina da escola, qual seria o valor da
conta de água se a mesma fosse enchida novamente, compreender o que significa mᶾ, saber
que existem diferentes categorias com valores tarifários diversos, entender que cada faixa de
consumo possui um valor diferente na hora de calcular a conta de água, perceber que a
economia de água, mesmo que em pequenas quantidades, fazem uma grande diferença no
final do mês, foram conhecimentos muito importantes para nossa turma.
Com esta proposta, houve uma conscientização em nossas casas e por parte de nós na
escola, tendo por consequência uma diminuição no gasto de água, ou seja, no valor da conta
de água.
Podemos concluir dizendo que mesmo sabendo que não é possível encher a piscina da
escola para tomarmos o tão sonhado banho, estamos felizes em perceber o quanto este
trabalho nos ajudou refletir sobre nossas atitudes diárias quanto ao desperdício de água, se
soubermos economizar água no dia a dia, nosso (DINHEIRO) não será desperdiçado e ainda
estaremos contribuindo com a preservação do meio ambiente.
REFERÊNCIAS
BRANCO, Samuel Murgel. As aventuras de uma gota d´água. 2ª ed. São Paulo: Editora
Moderna, 2002.
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JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO1
BOEING, Kyara Belarmino2; EICKE, Larissa 3; RENTA, Andréia Jaqueline4
RESUMO: “João e o pé de feijão” é uma obra da literatura infantil comumente conhecida e apreciada pelas
crianças. Por isso, foi utilizada como fio condutor para o desenvolvimento de um projeto interdisciplinar, que
permitiu que os alunos envolvidos avançassem em sua aprendizagem em diferentes áreas do conhecimento.
Listas, construção de palavras, produções textuais, situações-problema, confecção de jogos, experiências foram
algumas das atividades vivenciadas pelos alunos e que os motivaram a socializar suas aprendizagens por meio de
exposições, feiras, debates, conversas com outras turmas, etc. Os avanços no processo de aprendizagem
demonstram que o desenvolvimento do projeto foi positivo para as turmas envolvidas.
Palavras-chave: Literatura infantil. Interdisciplinaridade. Educação Matemática.

INTRODUÇÃO
Como professora de turmas de alfabetização, tenho em minhas mãos missão de
viabilizar aos alunos o acesso ao conhecimento da leitura e da escrita, para que sejam
reconhecidas e utilizadas socialmente por eles. Diferentemente de outras épocas, já se há o
consenso de que o ensino e a aprendizagem precisam fazer sentido para os envolvidos.
Foi com esse desejo de desenvolver um trabalho que faça sentido que eu, professora
do 1º ano da EMEB Alberto Bauer (Jaraguá do Sul), pensei nesse projeto e o desenvolvi com
meus 53 alunos (27 do matutino e 26 do vespertino). Com ele tive o objetivo de utilizar uma
das histórias de literatura infantil que mais marcaram minha infância, “João e o pé de feijão”,
para realizar um trabalho interdisciplinar e significativo, permitindo o desenvolvimento de
habilidades de leitura, escrita e explorando conhecimentos matemáticos, científicos, artísticos,
geográficos e éticos. “[...] A interdisciplinaridade permite a integração de saberes, rompendo
com a ideia de que o tempo escolar deveria ser dividido em áreas de conhecimento” (PNAIC,
2015, p.22).
E por que desenvolver um projeto em que o fio condutor é a literatura infantil? Por
acreditar ser um gênero textual que encanta e fascina as crianças. E elas demonstram isso
geralmente nos momentos que se deparam com uma contação de história, observando os
detalhes dos personagens, relacionando os fatos com suas vidas, “entrando” na história como
se fizessem parte de seu contexto... É realmente mágico. “É através de uma história que se
pode descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras,
outra ética, outra ótica [...]” (ABRAMOVICH, 1997 p.17).
O projeto foi desenvolvido entre junho e setembro de 2016 e contou com a parceria
dos alunos, seus familiares, funcionários da escola, articuladores da Secretaria Municipal de
Educação, dentre outros.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: EMEB Alberto Bauer, Jaraguá do Sul, SC.
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MATERIAL E MÉTODOS
Tudo começou com a contação de história de João e o pé de feijão e com sua
interpretação, sendo que os alunos responderam a perguntas referentes à história e
desenharam e escreveram a parte que mais gostaram. A partir daí um leque de possibilidades
se abriu.
A história permitiu que explorássemos outros gêneros textuais como: lista, bilhete,
convite, glossário, tabela, gráfico, receita, regra de jogo, relatório, entre outros, e também, que
vivenciássemos situações em que os conhecimentos em relação à escrita e à leitura fossem
aperfeiçoados, refletindo sobre o sistema de escrita alfabético, sobre consciência fonológica e
sobre formas de expressar melhor nossas ideias. Para isso, várias atividades foram realizadas
tanto individual como coletivamente.
Figura 1: Exemplos de atividade relacionadas à leitura e escrita.

Fonte: A autora (2016).

A oralidade também foi trabalhada por meio das rodas de conversa, da exposição de
opiniões, do reconto da história, do teatro de fantoches, da apresentação de trabalhos
produzidos com a família, etc. Foram momentos ricos em que os alunos exercitaram tanto a
fala como a escuta atenta, sendo esta última um desafio para essa faixa etária. “A oralidade é
essencial na constituição do letramento” (ROJO, 1995 apud BRASIL, 2015, p.14).
Figura 2: Explorando a oralidade.

Fonte: A autora (2016).

As tecnologias foram aliadas na pesquisa de imagens, de informações e dúvidas que
surgiram ao longo do projeto, para coleta/gravação de imagens, vídeos e áudios, para assistir a
filmes, documentários e desenhos, para jogo relacionado à temática. “Os recursos
tecnológicos e as mídias digitais estão cada vez mais inseridos no cotidiano das pessoas e nas
suas relações sociais; disso decorre que a educação também é influenciada pelo avanço e
utilização desses recursos [...]” (BINOTTO, 2016, p.70).
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Figura 3: Algumas ações

Fonte: A autora (2016).

O projeto permitiu que as crianças trabalhassem seu lado investigativo. Levantar
hipóteses sobre a germinação de feijão e comprovar seus conhecimentos através do plantio e
do acompanhamento do seu crescimento foi uma das etapas mais apreciadas pelos alunos.
Através do experimento, também estudaram sobre ciclo de vida das plantas, partes das
plantas, fotossíntese, solo, necessidades básicas das plantas, etc. “A atividade científica [...] dá
às crianças a possibilidade de investigarem a sua realidade, observando e conjecturando a
respeito do mundo que as cerca” (BRASIL, 2015, p.93). Os alunos também aprenderam sobre
unidades de medida de comprimento para poderem medir seus pés de feijão durante as
diferentes etapas de seu crescimento.
Figura 4: Atividade investigativa sobre germinação de semente de feijão e acompanhamento do
crescimento.

Fonte: A autora (2016).

O projeto teve aspectos matemáticos nos quais foram explorados conteúdos como
números, adição, subtração, contagem, sequência numérica, calendário, etc.
Figura 5: Exemplo de atividades matemáticas.

Fonte: A autora (2016).

O sistema monetário também foi abordado, sendo que os alunos levaram para a escola
catálogos de diferentes supermercados da cidade. Após explicações e reflexões sobre o uso
social dos catálogos, pedi para que pesquisassem se nele havia propaganda de feijão e qual o
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seu preço. Uma tabela foi construída com as informações coletadas. Aproveitei para explicar
o que representa o “R$”, as diferenças de cada número do valor (reais/centavos) e porque há a
necessidade da vírgula no preço. Os alunos ficaram bem curiosos sobre o sistema monetário,
então aproveitei o catálogo para outras atividades posteriormente.
Figura 6: Atividade com catálogo de supermercado.

Fonte: A autora (2016).

Alguns jogos e suas regras foram criados para explorar mais as características da
história e, também, para contemplar conteúdos da Proposta Municipal que diziam respeito ao
trimestre em que o projeto foi desenvolvido. Os trabalhos foram realizados em grupos de 3 a
5 alunos, sendo o trabalho organizado em etapas de desenvolvimento e envolvendo todos os
membros do grupo. “Um dos pressupostos do trabalho que desenvolvemos é a interação entre
os alunos. Acreditamos que, na discussão com seus pares, o aluno pode desenvolver seu
potencial de participação, cooperação, respeito mútuo e crítica” (SMOLE, 2007, p.12).
Figura 7: Jogos: 1- Jogo da Velha (raciocínio lógico) 2- Jogo da memória (leitura) 3- Jogo da galinha dos
ovos de ouro (adição e subtração) 4- Trilha do João (consciência fonológica). 5- Batalha do Gigante
(orientação: direita/esquerda, em cima/embaixo).

Fonte: A autora (2016).

Os alunos tiraram dúvidas sobre o preparo do feijão com as merendeiras da escola,
sobre aspectos científicos das plantas com o Articulador da disciplina de Ciências (Professor
Juliano) da Secretaria de Educação, sobre industrialização do feijão com as empresas Urbano
e Moinho Jaraguá e com alguns familiares sobre como os agricultores fazem o plantio e
colheita de feijão e quais os equipamentos usados. Outras ações do projeto foram
desenvolvidas, porém foram destacadas as principais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os alunos socializaram suas aprendizagens através de exposição de trabalhos,
apresentação de teatro de fantoches, concurso de desenho, participação em feira, além de
levarem os jogos confeccionados em sala para serem jogados com seus familiares.
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Para saber se o desenvolvimento do projeto deu resultado, se faz necessário revisitar
os objetivos traçados quando o projeto foi elaborado. “Avaliar não é julgar, mas acompanhar
um percurso de vida da criança, durante o qual ocorrem mudanças em múltiplas dimensões
com a intenção de favorecer o máximo possível de desenvolvimento” (HOFFMANN, 2012,
p.13). Com o desenvolvimento do projeto, pude perceber que os alunos compreenderam a
história do João e o pé de feijão, sendo capazes de comentar pontos relevantes e palavraschave da história e até mesmo comparar versões diferentes. A partir disso, também
conseguiram fazer registros em desenho e a maior parte dos alunos até escreveu frases sobre
isso. Também, foram capazes de realizar atividades de apropriação do sistema de escrita
alfabético e de consciência fonológica, sendo necessário adaptar aos níveis de alfabetização
presentes na sala, ocasionalmente precisando da minha intervenção mais direcionada. Sobre
os gêneros textuais trabalhados, alguns alunos ainda têm dificuldade em reconhecer e em
diferenciá-los. Mesmo tendo dificuldade em lidar com pontos de vistas diferentes, os alunos
foram capazes de trabalhar em grupo e inclusive, estão aprendendo a lidar melhor com suas
emoções e a perceber que nem sempre suas ideias serão as escolhidas. Poucos alunos
mostraram dificuldades nas operações matemáticas e no reconhecimento dos números
trabalhados. Além disso, estão mostrando interesse nos estudos sobre medida de comprimento
e sistema monetário. Após sondagens realizadas com as turmas, percebe-se que todos os
alunos avançaram em seus níveis de escrita e leitura.
CONCLUSÕES
O fim desse projeto deixou um gostinho de “quero mais”, tanto para mim, quanto para
os alunos, que ficaram chateados ao saberem que as ações haviam terminado. E o que mais
me encantou no seu desenvolvimento foi ver uma ideia tão simples se transformar em algo tão
significativo e grandioso para as turmas envolvidas. “Trabalhar com literatura infantil em sala
de aula é criar condições para que se formem leitores de arte, leitores de mundo, leitores
plurais. [...] oferecer e discutir literatura em sala é poder formar leitores, é ampliar a
competência de ver o mundo e dialogar com a sociedade” (FILHO, 2009, p.77-78). E
perceber que utilizar a literatura infantil para desencadear aprendizagens “deu certo” me deixa
muito feliz e satisfeita. Mostra que, com criatividade e esforço, podemos proporcionar
momentos em que a interdisciplinaridade se faz presente.
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INICIANDO A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA1
MANDEL, Beatriz2; TORINELLI, Helena Isadora3; GUTJAHR, Guisela4;
RESUMO: O presente projeto propõe discutir com os docentes uma metodologia para o desenvolvimento de
conceitos como “consumismo, lucro, prejuízo, receita, despesas fixas, despesas variáveis” objetivando uma
mentalidade adequada e saudável em relação ao dinheiro. Estudou-se a origem dos números, do salário, do
escambo e do dinheiro - em cédulas e moedas. Realizou-se entrevistas sobre a receita e as despesas da família
para elaboração de tabelas e gráficos. Montou-se um minimercado, em que fizerem simulações de compras.
Oportunizou-se a importância da pesquisa de preços antes da ida ao mercado. Para realizar suas compras fictícias
cada aluno recebeu uma quantia em dinheiro (sem valor). Desenvolveram planilhas para controle dos gastos
pessoais, fizeram uma compra real no mercado da comunidade além do escambo de brinquedos. O projeto
favoreceu os alunos a exercitarem o planejamento, comportamento e, sobretudo, estabelecerem objetivos claros e
bem definidos no que diz respeito ao dinheiro.
PALAVRAS CHAVE: Receita. Planejamento. Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
Na atual crise econômica, todos vivem com o mesmo dilema: o dinheiro está escasso e
é preciso parar para pensar como utilizá-lo. As crianças são constantes vítimas dessa
desorganização econômica e do consumismo desenfreado e é nesse contexto que a educação
financeira é uma ferramenta social importante ao enfrentamento desta e de outras crises
econômicas, sem maior comprometimento da qualidade de vida. A Educação financeira,
conforme (D’Arquino, 2008) não pode ser privilégio de crianças ricas ou de classe média. É
justamente às camadas menos favorecidas da população que se deve dar a conhecer, com
urgência, como ganhar, gastar e poupar dinheiro. Neste contexto, o presente projeto se propõe
discutir com os docentes uma metodologia para o desenvolvimento destes conteúdos em sala
de aula, de forma que os alunos sejam capazes de entender a importância de saber como
ganhar, poupar, gastar e também como doar os recursos financeiros, em cada uma das fases de
sua vida.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente projeto se propõe discutir com os docentes uma metodologia para o
desenvolvimento de conceitos como “consumismo, lucro, prejuízo, receita, despesas fixas,
despesas variáveis” a fim de que os mesmos passem a ter uma mentalidade adequada e
saudável em relação ao dinheiro. As crianças da atualidade sofrem com os apelos do mundo
do consumo, e é nesse cenário que a família e a escola são importantes aliadas na construção
de novos padrões comportamentais. Para tanto, a Educação Financeira nas escolas passou a
ser de extrema importância para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Sabe-se que
muito da habilidade em lidar com finanças, tanto na infância quanto na vida adulta depende
de sermos capazes de diferenciar o “eu quero” do “eu preciso”.
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Escola de Educação Básica Municipal Professor Vidal Ferreira
Aluno expositor
3
Aluno expositor
4
Professor orientador, guiselagut@gmail.com
1
2
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O projeto “Iniciando a Educação Financeira na Escola” teve início com uma
investigação sobre o conhecimento dos docentes em relação à importância do dinheiro no seu
cotidiano. Pesquisou-se a origem dos números no mundo e do dinheiro no Brasil. Aprenderam
a identificar cédulas verdadeiras de falsas. Conheceram a ideia do escambo e a colocaram em
prática trazendo brinquedos em bom estado para o troca-troca na escola.
Fez-se uma pesquisa com as famílias para saber a receita mensal e os principais
gastos tais como com a alimentação, transporte, educação, saúde entre outros. Com a coleta
de dados os alunos construíram uma tabela e gráficos de coluna e de setores para o tratamento
da informação, criaram problemas em que utilizaram cálculos com as quatro operações e
cálculos de porcentagem utilizando a regra de três. Fez-se uma entrevista com uma das
professoras da escola para melhor compreender a necessidade do planejamento de gastos da
receita mensal. A partir das pesquisas realizadas e da elaboração de problemas pela professora
e pelos próprios alunos, entenderam os conceitos de receita, despesas fixas, despesas
variáveis, débito, crédito, lucro e prejuízo.
Assistiram a vídeos “Ed. Financeira Sabendo usar não vai Faltar” de Clodoaldo Silva e
“Por que alguns ficam ricos? ” de Altemir Farinha. Fizeram a leitura de gibis do Tio Patinhas
para entender o conceito de avareza e poupança. Leram e resolveram os problemas do livro da
Família Gorgonzola estimulando o raciocínio lógico-matemático. Elaboraram planilhas para o
registro do planejamento de gastos de sua receita pessoal (dinheiro destinado para as
guloseimas e brinquedos à venda).
Em outra atividade, simularam o recebimento de uma receita no banco; cada um
recebeu um salário fictício em que tiveram que planejar como e com o que gastariam a
receita. Feito isso, trouxeram para a escola embalagens de produtos vazios para a montagem
do “Mercado Integral 24 horas”, pesquisaram o preço dos produtos em vários panfletos de
mercado para a obtenção de valores atuais, utilizados no cotidiano das famílias. Cada aluno,
de posse do seu planejamento, foi ao mercado fictício em que simularam compras
manuseando réplicas de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro (material didático
do livro) utilizando-se dos conceitos de crédito, débito, troco, prejuízo... Oportunizou-se uma
ida ao mercado da comunidade para uma compra “real”. Cada um trouxe no mínimo R$ 5,00
e gastaram com produtos da lista que fizeram com os pais. Também problematizaram, por
meio de planilhas financeiras, o planejamento do pagamento de uma dívida. Pesquisaram e
conheceram os direitos do consumidor.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O dia do escambo foi um sucesso, pois puderam comparar diferentes brinquedos,
valores, necessidades e gostos, para realizarem o troca-troca. Momentos de conflito
aconteceram quando um mesmo produto era desejado por mais de um aluno e perceberam na
prática, a lei da oferta e da procura.
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Figura 1- Momento do troca-troca

Fonte: Arquivo Vidal Ferreira

Após pesquisas, construíram-se tabelas e gráficos em que perceberam que há
diferentes receitas de família para família, obtendo os seguintes resultados:
Gráfico 1 - Receita mensal das famílias em salários mínimos

Fonte: famílias da turma do Integral II da E.E.B.M Prof. Vidal Ferreira

Após realizar os cálculos dos gastos com a receita mensal de sua família, cada aluno
socializou as novas informações com o grupo classe puderam observar que também havia
variáveis de gastos de família para família e que o planejamento era uma ferramenta
importante. Nesse sentido, os conceitos de receita, despesas fixas, despesas variáveis, débito,
crédito, lucro e prejuízo foram apreendidos com números reais para o aluno.
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Gráfico 2 - Gastos mensais de uma das famílias da turma do Integral II.

Fonte: Aluna do 3º ano E.E.B.M. Prof. Vidal Ferreira/2016

Os vídeos assistidos sobre educação financeira foram importantes para dar validade às
teorias já trabalhadas e pesquisadas em sala de aula. As leituras dos gibis do Tio Patinhas
confrontaram os alunos com os conceitos de avareza, desperdício, a necessidade de poupar
entre outros. Na festa junina da escola, cada docente pôde observar a real necessidade de
consumo do produto à venda, entendendo assim o conceito de consumismo, pois houve quem
praticou o planejamento de sua receita e aquele que não se ateve ao mesmo, gastando mais do
que o necessário.
Com a montagem do “Mercado Integral 24 horas” puderam observar e comparar os
diferentes preços praticados no mercado por meio de panfletos diversos possibilitando o
desenvolvimento de um olhar crítico sobre os diferentes produtos e serviços ofertados no
mercado, refletindo sobre o consumismo desnecessário em confronto com as necessidades
básicas reais além de conhecer os direitos do consumidor e saber como colocá-los em prática
em caso de necessidade.
Figura 2 - Comprando no “Mercado Integral 24 horas”

Fonte: Arquivo Vidal Ferreira

A ida ao mercado do bairro para uma compra real estimulou-os a resolverem na
prática os conceitos adquiridos em sala de aula tornando a aprendizagem mais prazerosa.
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Figura 3 - Comprando no mercado do bairro

Fonte: Arquivo Vidal Ferreira

CONCLUSÕES
É importante aos alunos perceber o valor do dinheiro e aprender a verificar se as
despesas excedem a renda. Discutir formas de se planejar para adquirir algo que se deseja,
criar o hábito de anotar tudo que gastam e como gastam, poderá auxiliá‐los em fazer ajustes
necessários ao orçamento e pensar em maneiras de economizar. Acredita-se que quanto antes
for iniciado esse gerenciamento financeiro pessoal, melhor serão os resultados decorrentes da
adoção de alguns hábitos. Portanto, conclui‐se, que a infância é a melhor fase para a aplicação
de alguns conceitos referentes em relação com o dinheiro. Nesse sentido o projeto favoreceu
os alunos a exercitar de forma positiva o planejamento e seu comportamento em relação ao
dinheiro, incentivando-os a estabelecer objetivos claros e definidos em relação à sua receita e
seus gastos.
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A POLENTA NOSSA DE CADA DIA1
BARICHELLO, Lucas2; BARICHELLO, Julia Maria3; CARLESSO, Sandra Luiza4
RESUMO: O projeto desenvolvido com os alunos do 5º ano trata de um assunto que faz parte da realidade local,
que é a produção do fubá e o consumo da polenta. O objetivo deste trabalho foi verificar se as famílias dos
alunos da nossa escola têm por hábito consumir polenta, ampliar o conhecimento sobre a história e cultura local
e de seus antepassados e como podemos relacionar esses conhecimentos com a matemática. Pode-se constatar
que é um alimento característico da maioria das famílias, inclusive a farinha de fubá que mais usam é a
produzida nos dois moinhos instalados na comunidade. Os alunos visitaram os dois estabelecimentos, onde os
proprietários atuais através de relatos e documentos contaram a história desde da fundação até os dias atuais.
Após a coleta de dados os alunos, em sala de aula, fizeram as comparações entre os moinhos, utilizando
situações problemas envolvendo operações matemáticas.
Palavras-chave: Matemática. Alimentação. Conhecimento. Cultura.

INTRODUÇÃO
A polenta teve origem na região norte da Itália e antigamente chegou a ser considerada
comida dos pobres, porém hoje é usada em diversas casas e restaurantes, sem essa conotação.
Estima-se que, no período compreendido entre 1870 e 1970, cerca de 26 milhões de italianos
deixaram sua terra em busca de melhores condições e oportunidades de vida.
Em Santa Catarina a presença mais significativa dos italianos foi no sul do estado,
muito pela expansão daqueles que vinham do Rio Grande do Sul. Com o tempo foi se
expandindo para outras regiões. Ao imigrarem, os italianos levavam na bagagem sua cultura,
costumes, hábitos alimentares, modos de ver a vida, língua, entre outros. Ao chegarem a seus
destinos, tentavam reproduzir sua cultura, dando origem a adaptações e novas significações de
antigos hábitos. No Brasil, em novas condições de vida, novos elementos foram introduzidos
às práticas dos imigrantes italianos, assim como eles imprimiram suas marcas na cultura local.
O expressivo consumo de fubá por parte dos imigrantes para fazer a polenta, não passou
despercebido pelos lugares onde ficaram e logo começaram a ver esse alimento como um
indicativo de identidade dos italianos, porém, ao longo do tempo não só os italianos
apreciavam a polenta, mas também descendentes de alemães passaram a incluí-la em suas
refeições, assim sucessivamente houve o incentivo ao plantio do milho e a construção de
moinhos na região.
Através dos estudos de história com a turma do 5º ano percebemos a possibilidade da
realização de pesquisas e de estar levantando dados matemáticos relacionados ao consumo da
polenta pelos descendentes de imigrantes italianos e alemães estabelecidos em nosso
município, mais precisamente no Distrito de Anta Gorda onde se localiza a Escola de
Educação Básica Anísio Rachadel de Oliveira, e dois moinhos conhecidos na região sendo o
Cachoeirinha e o Anta Gorda.
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-Relação com
Outras Disciplinas; Instituição: EEB. Anísio Rachadel de Oliveira.
2
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3
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Sabendo que a matemática está presente em nossas vidas desde uma simples contagem
ou um troco no supermercado até seu uso em complexos computadores, trabalhar com algo
que faz parte do cotidiano do aluno, como o consumo da polenta, é algo que faz com que a
aprendizagem se torne enriquecedora e prazerosa, pois aproxima o conteúdo escolar com a
sua realidade.
MATERIAIS E MÉTODOS
Através de um questionário enviado para as famílias dos alunos que frequentam a
escola, observou-se que a grande maioria consome polenta, inclusive as farinhas que mais
usam são as dos moinhos instalados na comunidade, o Moinho Cachoeirinha e o Moinho Anta
Gorda. Os alunos do 5º ano foram visitar os dois estabelecimentos e além de conhecer sua
história através de relatos dos donos que fizeram questão de mostrar e explicar o
funcionamento deles puderam observar os equipamentos usados antigamente e comparar com
os dos dias atuais, puderam também coletar dados importantes como: a quantidade de milho
que cada moinho recebe mensalmente e anualmente, quanta farinha produzem no mês e no
ano, de quantos produtores recebem milho na safra e fora dela, qual o preço pago pela saca de
milho nos anos de 2014, 2015 e atualmente, quantos e para quais municípios distribuem o
fubá e também quanto ganham pelo quilo do fubá produzido que entregam nos
supermercados. Também através de pesquisa, visitaram alguns supermercados para verificar o
preço do quilo do fubá que está a venda para o consumidor e se há diferença entre uma marca
e outra.
Como a polenta faz parte do cardápio da merenda escolar, os alunos além de conhecer
a receita, puderam acompanhar o seu preparo em um dos dias que ela seria servida na escola e
conversaram com a nutricionista da empresa que oferece as refeições, para explicar qual o
valor nutricional desse alimento, além da quantidade correta para o consumo diário. Foi
também realizada uma pesquisa com todos os alunos sobre de que maneira eles preferem
comer a polenta (mole, sapecada, frita...). Puderam aprender ainda através da história, que a
polenta passou por mudanças e alterações em seu preparo. Que com o passar do tempo às
pessoas foram adotando diferentes formas de prepará-la, e percebendo que os consumidores
apreciavam cada vez mais este alimento, independente da maneira que ele era preparado todos
foram se consolidando e sendo inclusive oferecido em jantares como prato principal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por ser um projeto interdisciplinar contemplando além da matemática, história,
geografia, língua portuguesa, artes, ciências, os alunos do 5º ano puderam aprender conceitos
importantes. Oportunizou-se aos educandos conhecer parte da história local com a visita que
fizeram aos moinhos e nas aulas de matemática elaboraram gráficos, tabelas, tiveram noção
de porcentagem, fizeram comparação entre a produção, o rendimento, o lucro dos moinhos
com a venda do fubá para os supermercados, além de terem trabalhado com situações
problemas sobre o tema, inserindo várias operações matemáticas. Através do registro de fotos
puderam construir um protótipo do primeiro moinho existente na comunidade, ainda foi
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possível contemplar a interação do grupo na realização das atividades, construindo com eles a
noção de valores como respeito e companheirismo.
As aulas foram dinâmicas e os alunos participaram com entusiasmo de tudo que lhes
era proposto, tornando-se assim mais prazeroso aprender um conteúdo que alguns consideram
difícil ou até mesmo maçante. Inclusive este trabalho serviu para incentivar o consumo da
polenta, para aqueles que não apreciavam muito esse alimento e que não tinham ideia do seu
valor nutricional, através da participação e da observação das pesquisas que estavam sendo
realizadas na escola, acabaram por experimentar ou consumir ainda mais este saboroso prato
típico da nossa região.
CONCLUSÃO
Hoje, entende-se que uma educação de qualidade só é alcançada pelo aluno se o
professor o levar a refletir sobre situações que o cerca no mundo real, na busca de fazer com
que esse aluno vislumbre a aprendizagem seja matemática ou não, fazendo relações com a sua
vivência. A aprendizagem em matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do
significado, resultante das conexões entre todas as disciplinas com o cotidiano nos seus
diferentes temas, sendo que, podem-se observar os diferentes conteúdos matemáticos a todo o
momento em nossa volta, nas construções, nos espaços, nas ruas, nos estabelecimentos onde é
frequentado quase que diariamente, e muitos outros. Portanto os alunos necessitam aprender e
apreender o conhecimento matemático, para que consigam se sobressair nas mais diferentes
situações do cotidiano.
Os alunos conseguiram através do desenvolvimento deste trabalho conhecer mais a
história da comunidade que a escola está inserida e de seus antepassados, sendo que, a
maioria dos moradores da comunidade é de origem italiana ou alemã, no qual a polenta é
originaria na Itália e os moinhos foram construídos por alemães, também aprenderam como é
o processo de fabricação do fubá, até sua chegada às prateleiras dos supermercados. Além de
tudo isso, a matemática foi incluída nesse contexto e através da utilização de recursos
didáticos diferenciados ocorreu à apropriação do conhecimento pelos alunos.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA FIORI, Neide; LUNARDON, Ivone Regina. Santa Catarina de todas as gentes.
3ª edição. Curitiba, 2009.
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PERCENTUAL DE AUMENTO EM COMPRAS A PRAZO1
ESCOBAR, Daniele de Souza2; FELIX, Emylly Melo3; VENDRAMIN JUNIOR, Gilberto4
RESUMO: Nos dias de hoje, muitas lojas como forma de aumentar suas vendas, realizam o parcelamento de
qualquer produto, porém com a cobrança de um valor referente ao juro. Entretanto a maioria das pessoas não
sabem realizar o cálculo do percentual de aumento do valor do produto comprado a prazo e acabam não
comparando a diferença de preço. O trabalho foi realizado com um grupo de alunos de 4º e 5º ano do Centro
Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli, de Rio do Sul, com o objetivo de conhecer e saber calcular o
percentual de aumento em compras efetuadas a prazo. Verificou-se através de pesquisas e cálculos o percentual
de aumento em compras parcelada. Concluiu-se a importância de analisar e calcular a diferença do valor da
compra à vista ou a prazo, além de constatar que a compra a prazo possui um aumento significativo, tornando a
compra à vista mais vantajosa.
Palavras-chave: Percentual de aumento. Produto. Compras a prazo.

INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, encontrar pessoas que sabem e conseguem controlar as despesas
mensais e não entrar no vermelho está cada vez mais difícil, já que o país está enfrentando
uma crise financeira, fazendo com que muitas pessoas que não conseguem administrar suas
despesas acabem se endividando, nesse sentido é fundamental saber controlar seus gastos e
administrar suas rendas.
Diante dessa situação de crise econômica do país, muitas pessoas para poder adquirir
algo que necessita ou mesmo que não seja algo prioritário, optam por realizar o pagamento de
forma parcelada, sem nem analisar o valor total pago.
De acordo com Souza e Pataro (2012, p.56) “Quando compramos um produto em uma
loja, e o pagamento é realizado a prazo, em geral é acrescido de um valor chamado juro.
Porém, quando o pagamento é à vista, podemos obter desconto”.
Na sociedade atual a facilidade de realizar compras no crediário faz com que cada vez
mais as pessoas acabem aderindo a esta forma de pagamento, porém o que a maioria esquece
é que dessa forma acabam pagando juros, e em muitos casos o endividamento torna-se algo
inevitável.
Quando a compra de um produto se faz necessário e por vários motivos a pessoa não
possuir o valor para comprar à vista, a realização da compra a prazo é a solução, e nesse
momento é que o conhecimento de como fazer o cálculo torna-se imprescindível, porém a
grande maioria da população não sabe como analisar o percentual de aumento do valor do
produto em compras a prazo, em alguns casos até sabem que existe aumento, mas não tem
ideia de como calculá-lo.
É muito importante que os alunos aprendam e compreendam a importância de saber
administrar suas compras, já que eles estarão inseridos no mercado num futuro próximo, e vão
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática aplicada e/ou inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli, Rio do Sul.
2
Acadêmica do 5º ano do ensino fundamental
3
Acadêmica do 4º ano do ensino fundamental
4
Professor Orientador, Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli, Rio do Sul,
gilbertovjunior@gmail.com
1
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precisar saber como optar no momento de realizar suas compras e a escola deve contribuir
para essa formação.
Por esse motivo o trabalho tem por objetivo conhecer e saber calcular o percentual de
aumento em compras realizadas a prazo, além de proporcionar aos alunos o conhecimento e
entendimento da importância de analisar a diferença do valor pago em uma compra
dependendo da forma de pagamento.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido no Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli
localizada no município de Rio do Sul, com 20 alunos das turmas do 4º e 5º ano, durante o
segundo e terceiro bimestre de 2016.
As atividades foram realizadas pelo grupo de estudo de Matemática, que se encontram
nos horários de intervalo após o almoço da Escola, já que os alunos estudam em período
integral e no período do almoço ficam em atividades diversas e o professor de Informática
propôs que fosse formado um grupo com alguns alunos para se encontrar na sala de
Informática com o objetivo de estudar Matemática.
No primeiro encontro, o professor propôs que os alunos pensassem onde podiam
encontrar matemática no seu dia a dia, em situações diversas. Foi comentado várias situações,
porém uma que chamou a atenção foi a de um aluno que disse que queria comprar um
computador e havia percebido que os preços mudavam muito e sua mãe lhe disse que teria
que esperar para comprar, pois ela teria que pesquisar uma loja que cobrasse juros mais
baratos, já que teria que parcelar para poder comprar.
Diante dessa situação foi decidido que o grupo iria estudar essa mudança de preço
quando se realiza uma compra parcelada.
Em um primeiro momento o professor realizou a explicação para se calcular o valor de
aumento, que é a diferença entre o valor a prazo e o valor à vista, em seguida explicou que era
necessário determinar a razão entre o valor de aumento e o valor à vista e após multiplicar por
cem teríamos a taxa percentual de aumento em relação ao valor à vista. Após as explicações o
professor passou algumas atividades para serem realizadas pelo grupo.
Quando os alunos terminaram as atividades o professor pediu para que os alunos se
separassem em duplas e cada dupla escolheu um produto para pesquisar, sendo que os
produtos escolhidos foram micro-ondas, tablet, televisão, computador, batedeira, celular,
forno elétrico, notebook, ar condicionado, chaleira elétrica e refrigerador.
Já que o projeto é realizado durante o intervalo do almoço não há possibilidade de
pesquisar nas lojas da cidade. Os encontros são realizados na sala de Informática sendo
proposto que se pesquisasse em sites de compras online, e cada dupla ficou responsável em
pesquisar diferentes modelos de cada produto e calcular o percentual de aumento de cada um.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após realizados os cálculos foi analisado os resultados do percentual de aumento, no
qual foi observado que o percentual de aumento varia dependendo da marca, porém alguns
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produtos apresentaram uma variação percentual maior em praticamente todas as marcas e
modelos pesquisados, como foi constatado na comparação da batedeira, notebook e celular,
em alguns desses produtos o percentual de aumento é maior que 100%.
A importância de saber analisar e comparar o quanto de aumento um produto tem
quando comprado a prazo foi percebido na análise de vários produtos, como por exemplo
duas batedeiras de marcas diferentes porém, preços à vista muito parecidos, em que uma delas
o percentual de aumento ficou em 91,70%, figura 1, e a outra em 125,26%, figura 2.
Figura 1- Conta percentual de aumento de batedeira, nº5.

Fonte: Alunos do 4º ano do Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli (2016)

Figura 2- Conta percentual de aumento de batedeira, nº6.

Fonte: Alunos do 4º ano do Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli (2016)

No caso da compra de um forno elétrico foi constatado que o percentual de aumento
dos produtos pesquisados ficou abaixo de 15%. Foi percebido também que dois produtos de
marcas diferentes e preços à vista bem distintos, um de R$458,91, figura 3, e outro de
R$3149,10, figura 4, apresentaram o mesmo percentual de aumento de 11,11%.
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Figura 3- Conta percentual de aumento de forno elétrico, nº7.

Fonte: Alunos do 5º ano do Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli (2016)

Figura 4- Conta percentual de aumento de forno elétrico, nº2.

Fonte: Alunos do 5º ano do Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli (2016)

Após a análise e comparação dos percentuais de aumento foi constatado que se for
possível aguardar para possuir todo o dinheiro antes de comprar um produto será mais viável,
pois pode ir guardando o dinheiro em uma poupança que irá render algum juro, porém se a
compra é inevitável e a pessoa não possui o valor total para realizada, deve-se analisar o valor
e o percentual de aumento, podendo dessa maneira optar pela melhor relação entre a marca,
preço e percentual de aumento.
CONCLUSÕES
Com a realização do trabalho, foi possível compreender a importância de saber
analisar a diferença do valor de um produto comprado à vista e a prazo. Além disso, através
da realização do cálculo do percentual de aumento, concluiu-se que, dependendo do produto,
a compra a prazo tem um aumento significativo, tornando a compra à vista bem mais
vantajosa.
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Dessa maneira, percebemos que antes de comprar um produto de maneira parcelada,
caso seja mais que necessário, deve-se calcular o quanto o valor aumenta na compra a prazo e
analisar, para adquirir a melhor opção.
Durante a análise dos percentuais de aumento, sentiu-se dificuldade para analisar e
comparar os resultados dos cálculos, por esse motivo será realizado a representação dos dados
pesquisados em forma de tabelas e gráficos.
No desenvolvimento do trabalho identificou-se a necessidade de verificar que se a
pessoa pode aguardar para efetuar a compra à vista, ela tem a possibilidade de aplicar o
dinheiro em uma poupança, que gera um rendimento e após um período comprar à vista. E
esta análise será realizada nos próximos encontros do grupo, após a construção das tabelas e
gráficos.
REFERÊNCIAS
SOUZA, Joamir; PATARO, Patricia Moreno. Vontade de Saber Matemática. 2ed. São
Paulo: FTD, 2012.
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MATEMÁTICA COOPERATIVA: UM DOCE DE
EMPREENDEDORISMO1
PRIEBE, Gabriela2; PASSOLD, João Vitor3; SILVA, Ana Tárcia Cardoso da4
RESUMO: O presente trabalho pretende descrever sobre a importância das ideias empreendedoras para o
processo de conscientização dos estudantes no intuito de sair da área dos sonhos, do desejo e partir para ação e
realização de suas opiniões criativas. A finalidade desse projeto é fazer com que os alunos desenvolvam a
capacidade de enxergar as possibilidades lucrativas dentro de uma cooperativa de biscoitos, fazendo análises por
meio de cálculos matemáticos para entender como funciona todo o processo, desde a compra dos itens, passando
pela produção até chegar na etapa de vendas e diagnóstico do lucro. Para isso, foi pesquisado sobre o atual
cenário da crise econômica brasileira, fazendo um paralelo sobre a realidade vivenciada por muitos dos nossos
discentes. Logo, a iniciativa de buscar novas fontes promissoras de captação de recursos e idealizações criativas
tornou-se uma vertente norteadora para a implantação do projeto.
Palavras-chave: Matemática, empreendedorismo, interdisciplinaridade.

INTRODUÇÃO
Frente à crise econômica estabelecida em nosso país e à dificuldade de algumas
famílias que compõem o grupo escolar com o desemprego, o presente trabalho pretende
alertar os discentes sobre novas formas de capitação de recursos financeiros por meio de
ideias criativas e inovadoras para driblar os contratempos vivenciados no dia a dia.
Por se tratar de um ambiente educacional, a proposta é mostrar aos alunos que existem
outras possibilidades de realizar seus desejos, por meio dos estudos interdisciplinares, de
alcançar seus objetivos, como viagens, aquisição de novos produtos, entretenimento, por
exemplo.
Por isso, o empreendedorismo surgiu como opção para o estudo da matemática, pois
através dele, os discentes têm a possibilidades de conhecer a maneira como os recursos
financeiros são conquistados. Além disso, o cenário brasileiro contribui para que esse ramo de
negócio seja mais aceito pelas pessoas que estão enfrentando a crise.
Como os alunos fazem parte de um mesmo grupo social, o escolar, optou-se por abrir
uma pequena cooperativa de biscoitos, onde todos pudessem participar e dividir as
responsabilidades encontradas no andamento do processo. O objetivo final proposto pelos
próprios discentes, é a possibilidade de fazer uma viagem com toda a turma.
MATERIAL E MÉTODOS
Primeiramente, os alunos passaram por diversas palestras sobre temas diversificados
para ter a noção de como funciona a abertura de uma pequena cooperativa, desde a

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Escola Isolada Municipal Alves Ramos.
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manipulação dos alimentos até sua administração, para, posteriormente, colocar as ideias em
prática.
A primeira palestra foi realizada com a professora convidada Vera Pessoa, que
abordou o tema “Cooperativas e Empreendedorismo”, onde for passado aos alunos a história
de onde surgiu e qual a finalidade da primeira cooperativa que existiu no mundo, interligando,
historicamente, as demais cooperativas. No Brasil, os alunos tomaram conhecimento de que a
primeira cooperativa instalada no país foi justamente no Estado de Santa Catarina, na cidade
de Garuva.
Posteriormente, a palestra abordou sobre o passo a passo de como funciona uma
cooperativa, desde a capitação de recursos, a formação dos membros administrativos, os
tributos e encargos de uma cooperativa e ressaltou a parte de lucratividade e como ela deve
ser distribuída entre os cooperados.
Seguindo a ordem de palestras, os alunos tiveram outra palestra sobre a importância da
manipulação adequada que as pessoas devem ter na hora de produzir os alimentos, como isso,
foi convidada a nutricionista Larissab Schlupp, da concessionária distribuidora da merenda
escolar da cidade, Risotolândia.
Para finalizar o ciclo de palestras, foi convidada uma mãe da própria comunidade
escolar para ensinar os alunos como são feitos os biscoitos que eles mesmos produzem dentro
da cooperativa, trabalhando quantidades dos produtos necessários na receita. Eles analisaram
a receita do biscoito, bem como seus itens para estudo de medidas de capacidades e
transformação dos mesmos, validade e data de fabricação dos itens.
Após as informações obtidas no ciclo de palestras, os discentes iniciaram o processo
de pesquisa de valores dos itens necessários para o início da produção dos biscoitos, por meio
de sites e encartes de supermercados da cidade de Blumenau.
Seguindo a didática do projeto, os alunos analisaram os custeios da produção por meio
da comparação entre encartes de supermercados, buscando os itens que proporcionariam uma
produção dos biscoitos mais lucrativa, assim como os valores unitários dos produtos de
acordo com o objetivo pretendido para margem de lucro por produção.
Na aula de Arte, os educandos produziram os desenhos para a confecção do logotipo,
colocando em prática os conceitos matemáticos que envolveram a geometria como os cálculos
de medidas, perímetro e formas geométricas planas e não-planas. Já a aula de Língua Alemã,
eles definiram o nome da cooperativa de biscoitos.
Logo em seguida, começaram as propagandas para os alunos da escola e
consequentemente, para os pais, na busca de atingir um maior público-alvo para início das
vendas. Foi produzido um texto coletivo, do gênero carta, informando a toda a comunidade
escolar sobre a finalidade do projeto, ou seja, a formação da cooperativa, a venda dos
biscoitos e o objetivo final de juntar de recursos financeiros para uma viagem coletiva no final
do ciclo escolar.
Observa-se, portanto, que há uma interdisciplinarização entre os conteúdos
matemáticos, no momento em que se entrelaça com as mais diversas disciplinas do currículo
escolar. Os estudantes também estudaram, os conceitos sobre vendas, compras e troco para
iniciar a manipulação real do processo de venda por eles próprios. Tiveram que analisar
ainda, semanalmente, o total produzido, bem como a lucratividade ou não, das vendas.
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Com o intuito de aprimorar ainda mais o processo de conhecimento a respeito sobre
cooperativa, os alunos visitaram uma cooperativa da cidade para aquisição de novas vertentes
para aperfeiçoar os negócios do empreendimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir de todo o estudo que foi realizado nas etapas anteriores do projeto, os alunos
começaram a implementar os conhecimentos adquiridos, colocando em prática o
funcionamento da Cooperativa Gebäck.
Ornograma 1 - Organograma do processo de construção da Cooperativa Gebäck

Fonte: A autora (2016).

As ideias de ser um empreendedor já estavam afloradas em cada educando, que
começaram a perceber a importância das ideias inovadoras para a economia.
De acordo com Adelar Francisco Baggio, mestre em Economia Rural pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Daniel Knebel Baggio, doutor em
Contabilidade pela Universidad de Zaragoza, Espanha,
Os economistas percebem que o empreendedor é essencial ao processo de
desenvolvimento econômico, e em seus modelos estão levando em conta os
sistemas de valores da sociedade, em que são fundamentais os
comportamentos individuais dos seus integrantes (BAGGIO E BAGGIO,
Rev. de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, 2014).

Por entender que o empreendedorismo é uma forma de driblar a crise financeira, e que
os discentes devem estar atentos ao contexto no qual eles estão inseridos, o projeto de
matemática pautou-se na mudança comportamental que o empreendedorismo pode trazer para
atingir os objetivos financeiros, e consequentemente, os desejos e planos do grupo escolar.
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Os alunos começaram a utilizar os conceitos matemáticos para dar início à produção
dos biscoitos, sempre levando em consideração o objetivo a ser alcançado.
Figura 1 - Início da produção dos biscoitos

Fonte: A autora (2016).

Faz-se necessário enfatizar, que o desenvolvimento de projetos nas escolas é uma das
formas de fazer com que os discentes vivenciem o aprendizado de forma real, podendo eles
mesmos, construir seus conhecimentos de maneira mais lúdica e significativa.
A escola, tem como objetivo formar um cidadão, isso significa que o aprendizado deve
ser relevante para que cada aluno tenha a capacidade de levar os conhecimentos adquiridos no
ambiente escolar e aplica-los no seu cotidiano. Conforme afirma John Dewey, “as crianças
não estão, num dado momento, sendo preparadas para a vida e, em outro, vivendo”. Pelo
contrário, esse processo “uma constante reconstrução da experiência, de forma a dar-lhe cada
vez mais sentido e a habilitar as novas gerações a responder aos desafios da sociedade”.
(ACERVO NOVA ESCOLA)
CONCLUSÃO
A proposta inicial do projeto MATEMÁTICA COOPERATIVA: UM DOCE DE
EMPREENDEDORISMO era fazer com que os alunos despertassem a curiosidade e
percebessem que ideias inovadoras são capazes de driblar crises financeiras e propiciar as
realizações pessoais e coletivas.
Ao longo do desenvolvimento das atividades propostas, os discentes foram
envolvendo-se cada vez mais no processo, o que colaborou para o sucesso dos objetivos
traçados. Não deixando de ressaltar que não só o grupo escolar começou a se envolver no
projeto, como também a comunidade local.
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O projeto “Matemática Cooperativa” teve como intuito o processo de conscientização,
onde os discentes puderam ser autores do próprio processo de aprendizagem, visando,
entretanto, que só chega ao desejo almejado por meio de trabalho e dedicação do coletivo,
executando o que foi proposto com muita vontade, determinação e uma boa dose de ousadia.
REFERÊNCIAS
BAGGIO, Adelar Francisco e BAGGIO, Daniel Knebel. Empreendedorismo: Conceitos e
Definições. Revista de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, 2014.
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MATEMÁTICA X SUSTENTABILIDADE: UMA CONTA QUE DÁ
CERTO!1
CAMPOS, Jean Carlos2; SCHNEIDER, Andressa3; PAWLUK, Carlas Rosemeri do
Nascimento4.
RESUMO: Projeto pedagógico interdisciplinar, com foco na Educação Financeira e Sustentabilidade,
desenvolvido nas áreas de Matemática, Língua Portuguesa, História e Ciências tangenciando o tema transversal
de Ética e Cidadania. O objetivo deste trabalho foi facilitar a vivência dos alunos de situações envolvendo o
Sistema Monetário, identificando o real como unidade padrão, bem como suas cédulas e moedas. Possibilitar o
desenvolvimento de um olhar crítico sobre os diferentes produtos e serviços ofertados no mercado, refletindo
sobre o consumismo exacerbado em confronto com as necessidades básicas reais e a sustentabilidade. Apontar a
necessidade de planejar e priorizar gastos, a fim de racionalizar o consumo, desenvolvendo conceitos como
orçamento familiar, pesquisa de preços e poupança. A aprendizagem despertada nos alunos do ensino
fundamental do 5º ano B da Escola Municipal Professora Eladir Skibinsk tornou-se ativa e significativa,
estabelecendo um vínculo do que acontece na escola com a sua vida cotidiana.
Palavras Chave: operações matemáticas, educação financeira, sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
Com o passar do tempo, as discussões financeiras aumentaram devido ao
desenvolvimento econômico, a variedade de produtos oferecidos ao consumidor e a aos
problemas ocasionados pela má gestão de recursos. Apesar de ser um tema relevante
atualmente, geralmente não contamos com ninguém que nos ensine sobre como administrar
nossos recursos financeiros e dessa forma aprendemos por tentativa e erro (DOMINGOS,
2008).
Acredita-se que o ambiente escolar é propício para iniciar a conscientização e
aprendizagem financeira. A educação convencional e a educação financeira são igualmente
importantes, no entanto, nem uma nem outra são suficientemente disseminadas no Brasil
(FRANKENBERG, 2002). E devido à pouca informação sobre planejamento financeiro,
muitas pessoas acabam se endividando exageradamente.
O presente projeto tem como objetivo conscientizar as crianças sobre o uso adequado
dos recursos financeiros familiares, demonstrando que o dinheiro faz parte da vida de todas as
pessoas e que deve ser adquirido de forma honesta e ética. Também se faz necessária à análise
do comportamento frente ao consumismo e as alternativas e importância de economizar
recursos.
Tendo em vista a necessidade de ampliar este conhecimento não somente das crianças,
mas também das famílias, é que se pensou em propor um projeto que proporcionasse uma
aprendizagem ativa e significativa, despertando uma consciência critica da informação.

1 Categoria: Ensino Fundamental – Anos iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: E.M Profª Eladir Skibinski
2
Estudante do Ensino Fundamental, Escola Municipal Professora Eladir Skibinski, carla.paw@gmail.com
3
Estudante do Ensino Fundamental, Escola Municipal Professora Eladir Skibinski, carla.paw@gmail.com
4
Professor Orientador, Escola Municipal Professora Eladir Skibinski, carla.paw@gmail.com
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E porque não ir além, despertar nos alunos uma consciência crítica em relação ao
consumismo e a sustentabilidade, à arrecadação de impostos e à justa aplicação dos recursos
públicos para a melhoria de sua vida em comunidade, bem como a valorização e preservação
destes bens.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização deste trabalho evidenciou-se um caráter potencializador de práticas
interdisciplinares pela integração de diferentes áreas do conhecimento, assim como a
integração de várias mídias e recursos:
1ª Parte – Conhecimentos prévios: Iniciamos o projeto através de uma roda de
conversa onde propus a turma o trabalho que gostaria de desenvolver com eles, e fiz então
alguns questionamentos referentes ao projeto: O que sabemos? O que queremos saber?
Apresentei a turma o livro Educação Financeira nas escolas bem como as atividades a serem
desenvolvidas durante o projeto.
2ª Parte – Ampliando o conhecimento: Origem do sistema monetário: Trouxe para a
sala de aula a videoteca “A nossa ilha” disponível no site da receita federal, onde os alunos
puderam compreender de forma lúdica como surgiu o sistema monetário, conhecer o sistema
de trocas e surgimento da arrecadação de impostos. Conversamos então sobre as formas de
pagamentos existentes hoje além do dinheiro, como o cheque e o cartão de crédito, no qual os
alunos tinham curiosidade em saber como se preenchia um cheque e a diferença entre cartão
de crédito e débito. Também conversamos sobre os cuidados que devemos ter nas compras
parceladas e a credito. Diversas atividades de sistematização sobre o sistema monetário foram
desenvolvidas, explorando cédulas, moedas e troco. Realizamos a leitura do texto “Como se
fosse dinheiro” (Ruth Rocha) onde fizemos a interpretação do texto, após, uma roda de
conversa sobre o mesmo.
3ª Parte: Propus a turma uma pesquisa nos estabelecimentos do bairro sobre os preços
dos produtos das listas de material dos alunos. Após a pesquisa elencamos quatro
estabelecimentos e fizemos a tabulação dos preços da lista de material escolar nos diferentes
estabelecimentos, comparando valores. Compras à vista ou a prazo? Como escolher a forma
de pagamento e saber calcular os juros.
4ª Parte: Os alunos levaram para casa uma pesquisa a ser feita com os pais, para saber
se eram consumistas ou não. Algumas questões da pesquisa fizeram os pais repensarem sua
postura como: Você faz lista para ir ao supermercado? Você costuma pesquisar preços? Na
sala de aula fizemos a tabulação dos dados da pesquisa e discutimos algumas questões.
Conversamos ainda sobre orçamento familiar e poupança, apresentei a turma uma planilha de
orçamento familiar, onde devem constar as receitas e as despesas para uma organização
financeira. Simulamos na sala de aula algumas situações onde os alunos já se imaginavam na
vida adulta, qual seria o seu salário, suas despesas e a importância de poupar uma parte do seu
salário para realizar um sonho, pagar uma faculdade, comprar um carro entre outros. Propus
aos alunos que criássemos uma poupança. Ou seja, cada aluno da sala confeccionou um
cofrinho (com material reaproveitado) para guardar suas economias (aquelas moedinhas que
muitas vezes eles usam para comprar balas, chicletes, enfim). Esse dinheiro será poupado
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durante o ano com o objetivo de realizarmos um passeio ao final do mesmo (exemplo: ir ao
cinema). Propus ainda a turma que uma pequena parte do que cada um juntasse fosse utilizado
para uma ação solidária, como a compra de uma cesta básica para doarmos a uma família
carente da escola.
5ª parte: Trouxe para turma alguns questionamentos relacionados ao consumismo e a
sustentabilidade. Expliquei aos alunos sobre os 5rs (reutilizar, reciclar, reaproveitar, repensar
e o recusar), onde fizemos associação destes termos ao nosso dia a dia, como por exemplo,
reaproveitar uma calça que não serve mais e transformá-la em uma bermuda ou doar a quem
precisa. Reutilizar uma folha dos dois lados e ainda reciclá-la. Repensar sobre suas atitudes
em sua própria casa, economizando luz, água e outros gastos desnecessários que não atingem
só ao bolso como ao meio ambiente também. Propus a turma então uma Feira do
Reaproveitamento, onde os alunos trouxeram para sala objetos que não utilizavam mais como,
um livro, um brinquedo, um jogo, uma peça de roupa, acessórios entre outros. Os alunos
ficaram muito entusiasmados e a feira foi um sucesso, cada um pode negociar com o colega o
que trouxe e ao final todos saíram satisfeitos e felizes com algo “novo”.
Como nossa escola possui um ateliê de papel reciclado propus aos alunos que
fizéssemos uma oficina neste espaço onde os alunos puderam reciclar seus papeis descartados
e reutilizá-los mais tarde em outras atividades.
Trabalhei com a turma o texto “Eu também pago para estudar” onde exploramos as
diferenças entre a escola pública e a escola particular, como são pagas e quem as mantem.
Relacionamos ainda outros bens públicos e bens particulares.
6ª Parte: Os alunos sugeriram a construção de um mercadinho na sala de aula para
explorarmos ainda mais o sistema monetário e situações de compra, venda e troco. Trouxeram
então embalagens vazias e o mercadinho foi montado e explorado.
7ª parte: Um aluno da escola estava sem alimento em casa, então tivemos que
antecipar a ação solidária, os alunos doaram parte de suas economias para comprarmos uma
cesta básica para essa família. Após as compras feitas fomos à casa do aluno entregar os
alimentos. Outra parte de suas economias será utilizada para um passeio.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ensinar as crianças como lidar com o dinheiro, entender e executar o orçamento ou
planejamento juntamente com a família é importante para desenvolver os limites,
autodisciplina, maturidade financeira (PERETTI, 2007) e ainda ajuda a fortalecer o seu
caráter. É relevante tornar o consumo um ato mais consciente e menos compulsivo e
irracional.
As famílias participaram ativamente do projeto e aos poucos, começam a perceber
que algumas mudanças eram necessárias em seus comportamentos; O conhecimento
adquirido em sala de aula teve um efeito multiplicador em suas famílias e comunidade em
geral que foi percebido nos relatos das famílias.
As disciplinas previstas foram efetivamente envolvidas no seu desenvolvimento, de
maneira interdisciplinar, tendo sido incorporados conhecimentos referentes a atitudes
sustentáveis, direitos do consumidor, juros (compras à vista x a prazo), orçamento familiar
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(despesas x receitas), impostos, aplicação dos recursos públicos e conservação do patrimônio
além da aplicação das operações matemáticas em cálculos de compra/troco, porcentagem e
valores/trocas do Sistema Monetário, vivenciando ainda algumas dessas situações.
A aprendizagem se torna significativa quando relacionada ao cotidiano do aluno e
procurei mostrar o meio ambiente a que estão inseridos para que pudessem ser agentes
transformadores, através da mudança de hábitos e principalmente desenvolvendo suas
habilidades matemáticas.
CONCLUSÕES
Estudos têm demonstrado que é nos primeiros anos de vida que as crianças,
espelhando-se principalmente em seus pais, constroem modelos de gestão de recursos
financeiros. O principal objetivo do projeto foi levar informações para as pessoas sobre os
conceitos e produtos financeiros de forma que estes possam gerir suas receitas e despesas de
forma consciente. Uma pessoa financeiramente educada tem consciência de onde quer chegar,
sabe lidar com situações que estão fora da sua área de autoridade e tem conhecimento
suficiente para administrar seu dinheiro.
Dessa forma, a escola pode ajudar a preparar os seus alunos a serem mais
responsáveis com situações relacionadas com o dinheiro na fase adulta da sua vida, ensinando
valores como gastar, poupar, doar.
Possibilitar que os alunos recebam conhecimentos sobre educação financeira é
despertar neles uma consciência crítica em relação ao consumismo e à sustentabilidade, à
arrecadação de impostos e à justa aplicação dos recursos públicos para a melhoria da vida em
comunidade.
Concluísse que tudo que tem aplicabilidade, que se mostra significativo, fica mais fácil
de ser assimilado e aprendido.
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O CARTEIRO CHEGOU1
MELLO, Nathalia de Meira Martins de2; ROSA, Kevin Luan3;
ROSA, Zayra Maia de Paula Warakoski da4
RESUMO: Os contos exercem um grande fascínio nas crianças, são caminhos de descoberta e compreensão do
mundo. Nosso objetivo é tornar a aula mais atrativa e dinâmica, mais próxima da realidade dos alunos,
valorizando a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas e dos povos, abrangendo o
desenvolvimento da linguagem, da leitura, da escrita e da matemática de forma interdisciplinar. Pensando nisso,
iniciamos o projeto através do livro “O carteiro chegou” de Janet & Allan Ahlberg, no qual gerou muitas
curiosidades como: Como o carteiro chega em nossas casas? Como é feita a numeração das casas da rua? Essa
foi a pergunta chave para iniciarmos o projeto. Foi possível desenvolver atividades diversificadas, nas quais
contamos, votamos, criamos, escrevemos cartas, aprendemos nosso endereço, e muito mais.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Leitura. Habilidades Matemáticas. Ludicidade. Dia-a-dia.

INTRODUÇÃO
Desde a antiguidade tanto a leitura quanto a escrita, exercem grande importância na
evolução da humanidade. Cabe a escola e principalmente ao educador, relacionar as práticas
de uso da linguagem às práticas sociais, envolver as crianças no mundo da leitura, para que
elas efetivamente participem da sociedade, desenvolvendo habilidades leitoras.
Entende-se que o processo de alfabetização em Matemática é tarefa das Séries Iniciais
quando o aluno tem seus primeiros contatos com a Matemática escolarizada e deve ser um
processo intrínseco a alfabetização na língua ordinária, afinal, tanto uma, quanto a outra são
ferramentas fundamentais para a compreensão da realidade.
A partir destas considerações surgem as indagações: Como desenvolver nos alunos o
gosto pela leitura e capacidades referentes ao ciclo de alfabetização e letramento? Mas pode a
aprendizagem da matemática nas classes de alfabetização tornar-se mais prazerosa e
significativa se estiver relacionada aos Contos infantis? Você já parou para pensar como é
feita a numeração das casas das ruas? Como o carteiro chega em nossas casas? Será possível
realizar um trabalho interdisciplinar através da história “O Carteiro Chegou”?
Este projeto possibilitará tornar a aula mais atrativa e dinâmica, mais próxima da
realidade dos alunos, valorizando a língua como veículo de comunicação e expressão das
pessoas e dos povos, abrangendo o desenvolvimento da linguagem, da leitura, da escrita e da
matemática de forma interdisciplinar.
Os gêneros textuais são os objetos deste trabalho, não apenas porque são referências
obrigatórias nos documentos oficiais, mas porque nos comunicamos por eles e é por eles que
participamos das diferentes práticas sociais. Com isso, é possível que os educandos expandam
seus conhecimentos e aperfeiçoem suas ações, estimulando a autonomia, curiosidade e
espírito crítico, criativo e comunicativo.
1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: E.E.B.M. Fidélis Antônio Fantin.
2
Aluna do 2º ano da escola Fidélis Antônio Fantin.
3
Aluna do 2º ano da escola Fidélis Antônio Fantin.
4
Professora Orientadora, escola Fidélis Antônio Fantin, delabenedetti@hotmail.com
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MATERIAL E MÉTODOS
Este projeto iniciou com a leitura do livro “O carteiro chegou” de Janet e Allan
Ahlberg. O livro apresenta uma história envolvendo contos clássicos como “ Cachinhos
Dourados”, “João e o pé de feijão”, “Chapeuzinho Vermelho”, entre outros nos quais os
personagens recebem e enviam cartas com avisos, convites, cartão postal, folders e assim por
diante que são entregues pelo carteiro.
O assunto do livro despertou muitas curiosidades na nossa turma e com isso, surgiu o
projeto.
Tudo começou quando alguns alunos começaram a questionar como é que o carteiro
sabia onde é que eles moravam, como ele conseguia encontrar a casa de cada um bem
certinho, enfim, depois de dialogarmos sobre o assunto, foi possível perceber que a grande
maioria dos alunos da turma não sabiam ainda o seu endereço completo.
Realizamos diversas atividades de alfabetização e letramento. Iniciamos com uma
votação da história preferida da turma e confecção de um gráfico. Seguimos com a
interpretação da carta da Cachinhos Dourados para os Três ursos. Essa carta aparece também,
no livro didático na unidade 3 (Coleção Eu Gosto, Letramento e alfabetização, 2º ano Ensino
Fundamental, anos iniciais, ed. IBEP). Começamos realizando as atividades do livro, depois
decidimos escrever uma carta também. Escolhemos escrever uma carta para a professora
Juliana, que era coordenadora do Programa Mais Educação no ano de 2015 e trabalhava com
a grande maioria dessa turma, neste ano ela foi morar na cidade de Navegantes. A turma
ajudou escrever uma carta, na qual eles ditavam e a professora era a escriba. Agendamos uma
visita na agência do Correio de Videira para conhecermos um pouco do trabalho do carteiro e
também pode mandar a carta para a profe. Juliana. Lá tivemos uma aula maravilhosa sobre
como é feita a entrega das correspondências. As crianças adoraram tirar foto com o carteiro.
Depois da visita, realizamos algumas atividades de rememoração do que aprendemos e
de análise dos gêneros citados na história (carta familiar ou pessoal, panfleto, cartão postal e
cartão de aniversário).
Agora que já sabíamos o que era necessário ter em uma correspondência para o
carteiro entregar em nossas casas, vieram mais dúvidas. Pois no correio, a moça que nos
recebeu e fez a explicação, falou que a primeira informação que eles utilizam para destinar a
correspondência é o CEP. O que é isso? Perguntaram as crianças, muito curiosas para saber.
Através de pesquisas realizadas, a professora explicou para a turma, com a ajuda de imagens
da internet.
Em um outro momento, fomos fazer um passeio na rua da escola para observarmos as
caixas de correio, os números das casas e também as formas geométricas dos telhados, portas,
janelas, placas, etc. Pudemos observar que havia uma sequência numérica na ordem crescente
e que algumas vezes aparecia alguma casa com número totalmente fora da sequência, ao lado
direito das ruas ficam os números pares e ao lado esquerdo os números ímpares. Lá no correio
foi explicado sobre esse assunto e o carteiro explicou que ele organiza as cartas com números
pares em ordem crescente e com números ímpares em ordem decrescente, ou vice-versa,
assim ele faz primeiro um lado da rua e volta pelo outro. Também a professora foi pesquisar
na secretaria de planejamento na prefeitura de Videira, para poder explicar bem para a turma.
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Na sala fizemos um correio escolar, no qual a turma da manhã escreveu cartas para os
alunos da turma da tarde e vice-versa. As crianças tiveram como tarefa pesquisar com seus
familiares o seu endereço completo e o endereço de alguém que eles gostariam de enviar uma
carta. Depois de escrever a carta, colocarmos no envelope, completamos com o endereço
correto do remetente e do destinatário. Fomos novamente até a agência do correio e cada
aluno retirou uma senha, aguardou sua vez (observando que número era a sua senha, quantos
faltavam para chegar à sua vez, etc.) e postou a carta. Na sala, fizemos atividades com o
cupom fiscal que cada um recebeu, analisando o troco, o valor total que a turma gastou, valor
individual, etc.
Contudo, observamos que a nossa escola não tinha número e aprendemos que todas as
construções devem ter um número. Então fizemos a medida do início da rua da escola até o
portão da mesma, que mediu 55 metros. A diretora da escola fez um documento solicitando à
Secretaria de Planejamento um número, e se possível o 55, pois nossa escola fica ao lado
esquerdo da rua. Eles vão providenciar esse número.
Conhecemos um pouquinho de história, sobre os recados do passado até os dias atuais,
refletindo um pouco como é a forma que nos comunicamos atualmente e por que é que
usamos as tecnologias e abandonamos as cartas. Com esse projeto, pudemos perceber que
hoje em dia, tudo é numerado, ou seja, existe um número para todas as coisas e sem
entendermos bem esses números teremos dificuldades em entender como estão organizados
tudo o que existe em nossa volta.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da leitura, a criança se apropria de culturas e saberes historicamente
acumulados pelo homem, adquirindo informações que o ajudarão na construção de seu
conhecimento.
Os Referenciais Curriculares Nacionais sugerem que:
[...] os professores deverão organizar a sua prática de forma a promover em seus
alunos: o interesse pela leitura de histórias [...]. Isto se fará possível trabalhando
conteúdos que privilegiem a participação dos alunos em situações de leitura de
diferentes gêneros feita pelos adultos, como contos, poemas, parlendas, travalínguas, etc. propiciar momentos de reconto de histórias conhecidas com
aproximação às características da história original no que se refere à descrição de
personagens, cenários e objetos, com ou sem a ajuda do professor. (BRASIL, 1998,
vol.3, p. 117, 159).

Esse projeto, além de ajudar às crianças a saberem seus endereços, propiciou conexões
de aprendizagem com diversas áreas do conhecimento. O contato com as literaturas, por
exemplo, desenvolveu conceitos e características de diferentes gêneros textuais (carta,
convite, cartão, bilhete, panfleto e cartão postal), práticas de leitura e escrita, apropriação do
Sistema de Escrita Alfabética de forma a compreender que a fala pode ser reproduzida através
da escrita para se comunicar e interagir. A votação, a computação dos dados, o gráfico da
votação, a observação dos números das casas da rua da escola e das suas próprias casas, o
estudo de como funciona a numeração das casas e prédios das ruas, a senha da fila no correio,
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o peso da carta, o preço do selo, o número da escola, enfim, as resoluções de problemas
abordaram conceitos matemáticos.
O conteúdo trabalhado na série escolar aconteceu de forma lúdica a partir da vivência
das crianças, pois eles queriam contar qual era o número das suas casas e alguns ainda não
conseguiam fazer a leitura das centenas acima de cem. Com a ajuda da professora e dos
colegas, ficou mais fácil. Aprendemos a matemática do dia-a-dia!
CONCLUSÕES
Trabalhar a alfabetização e letramento, tanto da matemática quanto da leitura e escrita
dessa forma são muito melhores para as crianças entenderem os conteúdos, pois para eles
tornou-se mais significativo, pois puderam aprender brincando e vivenciando. Isso sim é
promover a aprendizagem da leitura e da escrita e dos números, das diversas formas possíveis
propiciando o surgimento do senso crítico que permite à criança observar, refletir, criticar,
interpretar e integrar-se socialmente, que é o que está proposto no PPP (Projeto Político
Pedagógico) da escola.
Por fim, verificou-se que os trabalhos desenvolvidos interdisciplinarmente contribuem
para práticas eficazes e aprendizagens significativas por meio de vivências, estudos e muito
trabalho de leitura, reflexão e produção de textos. Essa experiência foi muito boa, com o
livro “O carteiro chegou” foi possível tornar as aulas mais atrativas e abriu a porta para novos
conhecimentos, pois as crianças participaram das atividades com muito entusiasmo e pode-se
perceber o quanto eles se empolgaram em aprender, pois nem se deram conta que ao mesmo
tempo em que estavam brincando, estavam aprendendo.
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MOVIMENTAÇÃO DE TRIBUTOS1
BERNDT, Lais Christiny2; BEBER, Nikollas3; LÚCIO, Joana Maria Hafemann4;
STASSUN, Katiane de Oliveira Rossi5
RESUMO: O tema Impostos foi definido de acordo com o interesse dos alunos. A partir de uma abordagem
realizada na disciplina de História e Geografia sobre os poderes judiciário, legislativo e executivo, surgiu o
questionamento: de onde vêm verbas para realizar trabalhos de melhorias para o município? Questões foram
abordadas, como os impostos pagos em cada mercadoria. Valor este, especificado nas notas fiscais. Com a ideia
do projeto já lançada os alunos começaram a pesquisar e guardar notas fiscais verificando os valores pagos. O
objetivo da pesquisa foi desenvolver a consciência crítica nos alunos a respeito de questões como: corrupção,
conservação do patrimônio público dentre outras. Foram realizadas reflexões envolvendo pesquisa, produção
literária, cálculos e resolução de problemas. A maior prova dos bons resultados obtidos é o relato dos pais que
remetem a aquisição do hábito de observar os valores constantes nas notais fiscais por parte deles e de seus
filhos.
Palavras-chave: Impostos. Cálculo. Corrupção. Pesquisa.

INTRODUÇÃO
A ideia deste projeto surgiu a partir de uma intervenção pedagógica realizada nas
disciplinas de História e Geografia. As reflexões giravam em torno das funções dos poderes
judiciário, legislativo e executivo perante o desenvolvimento da sociedade. Questões
próximas à realidade dos alunos foram levantadas como: leis que aprovam a construção das
escolas, a pavimentação das estradas, contratação de professores, médicos, enfermeiros,
varredores de rua... Atendimento em hospitais, remédios para as pessoas doentes, etc. Neste
ínterim, surgiu dos alunos, a seguinte reflexão: “- o dinheiro para tudo isto, quem manda é o
governo!” Tal comentário, nos fez refletir a priori, que muitas pessoas não devem saber de
onde vem o dinheiro para as melhorias do bem comum, pois, deterioram cometendo atos de
vandalismo junto ao patrimônio de uso comum na sociedade.
Uma polêmica foi lançada, adquirindo dimensões muito abrangentes. Recursos
adquiridos para o bem comum são pagos pela própria sociedade. Quando estragamos algo
pertencente ao patrimônio público, estamos prejudicando os próprios pais e todos os
trabalhadores que gastam boa parte do seu dinheiro obrigatoriamente com os impostos que
vão para o governo e devem retornar em bens e serviços para a sociedade. Neste momento,
uma das professoras encontrou em sua carteira uma nota fiscal e mostrou para os alunos
detalhado a quantidade de impostos pagos através de sua compra. Houve interesse e
indagações sobre o assunto. Estava decidido o âmbito do projeto interdisciplinar a ser
desenvolvido. Os alunos começaram a trazer para a escola todas as notas fiscais de que
tinham acesso. Compreenderam o cerne da questão: sempre que compramos algo, pagamos
um valor a mais de impostos. Porém, a grande polêmica ainda estava no “ar”: para onde vai o
dinheiro dos impostos que pagamos?
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Escola de Ensino Fundamental Padre Bruno Linden
Aluno expositor
3
Aluno expositor
4
Professor Orientador; laystomio@hotmail.com
5
Professor Orientador; escolabrunolinden@hotmail.com
1
2
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Em meio a diversas reflexões, foi desenvolvido este projeto que objetivou
especificidades como: cálculos matemáticos, reconhecimento de siglas usuais, esferas de
direcionamento do dinheiro arrecadado, resolução de situações-problemas, comparação de
valores. Porém, o objetivo geral de todo o processo foi desenvolver a consciência crítica a
respeito dos impostos no Brasil, instigando reflexões sobre questões de civilidade políticosocial.
MATERIAL E MÉTODOS
Após pesquisa na internet, realizamos um resgate da história dos impostos nas
principais nações do mundo. Registramos as principais ideias da pesquisa no caderno.
Pesquisa individual sobre a história dos impostos no Brasil em que através de uma roda de
conversa, os alunos liam suas pesquisas e debatia-se sobre o tema. Produzimos um livro
ilustrado sobre a história dos impostos nas principais nações do mundo: Palestina, Egito,
Roma Antiga, Feudos, Portugal e Brasil. Cada equipe fez sobre uma nação.
Através da pesquisa descobrimos que no Brasil há o impostômetro, que registra em
tempo real a quantidade de impostos pagos. Após registro no caderno, utilizamos a internet
para visualizar impostômetros do Brasil, Santa Catarina e Massaranduba. Ficamos indignados
com os valores apresentados e refletimos sobre a palavra “corrupção”: o que é? De que forma
ela prejudica as pessoas? Em equipes, os alunos elaboraram uma história em quadrinhos
abordando o tema.
Figura 1 - Impostômetro com valor arrecadado até a data de 04 de maio de 2016.

Fonte: Impostômetro (2016).

Para a realização de uma pesquisa, os alunos trouxeram embalagens de produtos.
Selecionamos e distribuímos algumas embalagens para cada aluno. Estes realizaram pesquisa
referente a preços com e sem impostos nos estabelecimentos comerciais da cidade. Com estes
valores, efetuamos cálculos para verificação de impostos cobrados nos produtos e montamos
um cartaz. Produzir coletivamente uma tabela discriminando os dados coletados. Os alunos
também trouxeram diversas notas fiscais em que trabalhamos o significado de abreviações:
FED, MUN, EST, TRIB. Os alunos sublinharam nas notas fiscais e conta de luz a
discriminação dos impostos que foram anexados em um cartaz.
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Figura 2 - Cartaz confeccionado pelos alunos, destacando os impostos nas notas fiscais e efetuando
cálculos.

Fonte: acervo pessoal (2016).

Realizamos uma pesquisa na internet a respeito de todos os impostos cobrados no
Brasil. Os apresentamos em forma de uma grande tabela. Nesta, delimitamos o
aprofundamento de dados dos principais impostos: a esfera de recolhimento, a lei que a define
e o significado das siglas: FGTS, IPTU, IPVA, INSS, IPI, ICMS.
Tabela 1 – Alguns impostos cobrados no Brasil

Fonte: Os tributos no Brasil (2016).

Propomos situações-problemas. Ex 1: Observando a tabela dos produtos pesquisados,
quais deles daria para comprar só com o valor cobrado de impostos? Ex 2: Em uma conta de
luz, observou-se 3 impostos cobrados: ICMS – R$66,82. PIS/PASEP- R$2,78 e CONFINS –
R$12,89. O valor total desta conta foi R$333,11. Qual foi o total de impostos cobrados?
Recebemos uma visita da contadora Marilene que nos proferiu uma palestra sobre os
impostos e produtos com isenção. Ela nos explicou a respeito dos principais impostos
cobrados, das quais a siglas já havíamos trabalhado. Após, elaboramos um texto coletivo
crítico sobre a destinação do dinheiro dos impostos no Brasil.
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Figura 3 - Palestra com a contadora Marilene

Fonte: acervo pessoal (2016).

Através das porcentagens relatadas na palestra, trabalhamos noção destas, no concreto.
Em papel A4, mostramos o que é 100% e fizemos as subdivisões de 50% e 25 %, pois,
segundo a contadora, este é o maior valor cobrado nos produtos que são desnecessários a
nossa vida. Pintando as partes do inteiro, abordamos algumas frações: ½, ¼. Em introdução à
divisão. Refletimos também, a respeito de dobro, triplo, quádruplo.
Propomos situações-problemas a fim de trabalhar a multiplicação: Ex: Para a festa de
aniversário de Rodrigo serão comprados 25 refrigerantes. Se para cada refrigerante é cobrado
R$ 0,50 em impostos, qual será o valor total de impostos pagos nos 25 refrigerantes?
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A turma é composta por 26 alunos em que um deles é acometido por Deficiência
Intelectual Leve e TDAH. Turma ativa e pouco participativa. Nosso desafio foi grande em
envolver a turma neste projeto. As pesquisas propostas e os materiais solicitados para o
trabalho na escola aconteceram de maneira efetiva, porém, foi necessária a disposição de
maior tempo para tal. Algumas atividades tiveram que ser retrabalhadas e refeitas. Porém, o
interesse maior foi pelas informações contidas nas notas fiscais. A cada nova descoberta, os
alunos motivavam-se a aprender mais. Nos diálogos, expressavam suas opiniões, dúvidas e
reflexões. Com a palestra da contadora Marilene, passaram a entender sobre os produtos in
natura que não passam por nenhum processo de industrialização e por isso são isentos de
impostos. Descobriram que os maiores valores de impostos cobrados são nos produtos
desnecessários a sobrevivência humana: cosméticos, bebidas alcoólicas e refrigerantes,
cigarro, entre outros.
Em dado momento, percebemos que a turma estava engajada nas descobertas
propostas pelo projeto. Exploramos o sistema monetário no qual aprenderam a calcular
valores decimais. Resolveram situações-problemas com fatos relacionados à realidade dos
alunos, envolvendo adição, subtração e multiplicação. Frações e porcentagens que a outros
professores parecia ser impossível de se trabalhar com o 3º ano até porque não consta no
currículo desta faixa etária, nos instigou a tentar. A necessidade estava presente após a fala da
contadora. Com ações prévias planejadas e objetivos registrados, conseguimos fazer com que
os alunos compreendessem a noção de inteiro e de partes até o 25%. Tais reflexões, que eram
novas para eles passaram a permear o cotidiano. Eles, autonomamente deduziram que a turma
completa, com 26 alunos e 2 professoras é o 100%. Em situações de faltas, saídas e divisão
em equipes, relacionavam o 50% = metade e ½ e o 25% = quarta parte, ¼. Até mesmo
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arriscando a dedução de outras porcentagens. Outros conteúdos aquém da Matemática foram
trabalhados como: interpretação, ortografia, leitura e escrita, siglas e abreviaturas em Língua
Portuguesa; história geral da cobrança de impostos em História e Geografia; ética, saúde,
trabalho e consumo e valores sociais em Temas Transversais.
[...] estudando realidades de outros tempos e lugares, o aluno pode comparar sua
situação específica, aquela de seu país e avaliá-la à luz de outras possibilidades da
justiça humana; poderá compreender, por exemplo, que limitações que lhe são
impostas não existem em outros lugares e, por conseguinte, tomar melhor
consciência de seus direitos de ser humano (PCN’s, 2001).

A consciência crítica desenvolvida através das ações deste projeto afetou alunos, pais
e comerciantes do município. Isto porque, alunos adquiriram o hábito de cobrar a nota fiscal
de cada compra efetuada. Pais, também desenvolveram o hábito de observar os valores das
notas. Comerciantes, tiveram que se adequar para suprir a cobrança feita por pais e alunos. É
importante citar, que eles descobriram através da palestra com a contadora, a respeito da lei
que obriga os estabelecimentos a emitirem nota fiscal padronizada.
CONCLUSÕES
Ao findar deste projeto, constatamos o envolvimento dos alunos de forma satisfatória.
Estes se mostraram motivados realizando questionamentos e tecendo comentários pertinentes.
Dedicaram-se a pesquisa realizada nos comércios do município e na internet, elaboração de
cartazes, produção de textos, resolução de situações-problemas. Trouxeram as embalagens
solicitadas, as notas fiscais com os dados apresentados. A partir do projeto, adquiriram o
hábito de observar as notas para constatar os valores cobrados de impostos.
No dia da palestra os alunos participaram com perguntas importantes e observações do
que já havia sido trabalhado. Percebemos que nossos objetivos foram atingidos
desenvolvendo assim a consciência crítica nos alunos e também nos pais que gradativamente
formam envolvendo-se nas ações propostas pelo projeto.
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BUSCANDO ALTERNATIVAS ATRAVÉS DA MATEMATICA: FUMO
X REPOLHO1
HENKEL, Dandara Raíssa 2;KREUSCH, Karla Kristina3;PETRY, Leila Regina Conaco4
RESUMO: A diversificação agrícola refere-se a implantação de duas ou mais atividades agrícolas em uma
propriedade rural. Como vivemos numa comunidade rural propomos a buscar através da matemática, relacionar
o nosso dia-dia com a produção de uma propriedade rural, os custos e lucros de diversas safras. Pressupõe-se a
consideração de alguns pontos e pressupostos que envolvem a questão do uso de atividades que relacionam o dia
a dia dos alunos como processo de ensino-aprendizagem e assim as suas atuações possam ser refletidas,
estudadas com novas perspectivas; as tecnologias e as experiências apresentam-se como meios e instrumentos
para colaborar no desenvolvimento do processo de aprendizagem; Assim, o educador tem a oportunidade de
realizar seu verdadeiro papel de mediador, e nesse processo de aprendizagem com o uso de novas alternativas,
evidencia-se uma nova postura da transmissão das informações, técnicas, experiências e conhecimentos a serem
aplicados no processo pedagógico.
Palavras-chave: Agricultura. Matemática. Aprendizagem. Diversificação.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o objetivo analisar a importância da Agricultura no desenvolvimento
do País. O setor da agricultura é uma tendência crescente e responsável por alavancar os
avanços a sociedade. A movimentação econômica que gera a produção de um
empreendimento altera fatores como taxas de emprego e demandas de mercado. Este setor
tem em suas características de trabalho a seriedade e a responsabilidade de qualidade. A
agricultura sempre teve grande importância dentro da economia nacional. Com o processo de
industrialização e inovações tecnológicas, a agricultura, de forma geral, tornou-se um ator
coadjuvante no processo do desenvolvimento capitalista. Os mercados tornam-se cada vez
mais incertos e dinâmicos, havendo uma crescente complexificação das atividades agrícolas.
A função agricultura é abrir caminhos para o progresso social da mesma forma que
aceita o desafio de utilizar práticas sustentáveis que acompanhem o crescimento global. É
através deste setor que o Brasil está se transformando e se renovando, criando cada vez mais
empregos e levando o desenvolvimento a lugares jamais imaginados, com isso os
trabalhadores deste ramo estão conseguindo uma melhor distribuição da renda.
Qualquer produção requer o mínimo de conhecimento matemático por agricultores. A
matemática de modo prático utilizada por agricultores que é de grande importância para
relacionar o custo e os lucros de diversas safras. Partindo deste preceito o trabalho com o
objetivo de fornecer uma observação do desenvolvimento de conteúdos da matemática básica
com o objetivo de ilustrar uma propriedade rural, ressaltando o dia a dia do agricultor com as
duas culturas, o repolho e o fumo. O trabalho faz uma comparação sobre a produção de um
hectare de fumo, com um hectare de repolho. É apresentado no desenvolvimento uma das
1 Categoria: Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-Relação com
Outras Disciplinas; Instituição: EEF. João Alberto Schmid.
2Aluna do Quinto ano do Ensino Fundamental
3 Aluna do Quinto ano do Ensino Fundamental
4 Professor Orientador, Escola de Ensino Fundamental João Alberto Schmid, Município de Vidal Ramos,
leilacpetry@hotmail.com
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facilidades que a informatização traz consigo para a agricultura. Visto que, houve a pretensão
de facilitar os cálculos já existentes, além de servir de base para propostas de melhorias e de
novas alternativas para a agricultura.
Ao aplicar tal atividade, concluiu-se que o interesse dos estudantes por estas dinâmicas
facilitou o entendimento do conceito, a visualização favoreceu no entendimento do conteúdo,
a matemática aplicada proporcionou maior interesse nesse conteúdo. Constata-se que o
sucesso do aluno na escola, no trabalho e na vida, depende, entre outras coisas, da capacidade
da escola de incorporar as experiências e conhecimentos dos alunos, utilizando-os como
ponto de partida e como referência para a sistematização de conteúdo, para uma educação
holística.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi desenvolvido em sala de aula com a turma do 5ºano da Escola
de Ensino Fundamental João Alberto Schmid no município de Vidal Ramos.
No início foi realizado uma sondagem entre os alunos, com o objetivo de verificar a
importância do projeto de vida de cada aluno, e o que esperam da disciplina com o intuito de
propiciar um ambiente favorável ao aprendizado.
Foram utilizados os seguintes recursos: quadro branco e data show, régua, esquadro,
tesoura sem ponta, cola, transferidor, trena e fita métrica, pincel, trinta acrílica para madeira,
papel cartão, ferramentas de arquitetos e outros materiais para confecção das maquetes de
escolha dos integrantes do grupo.
Dentre as atividades desenvolvidas nesta disciplina destacam-se: leitura crítica de
textos, atividades em grupo e trabalhos de pesquisa, discussões, escolha e execução do tipo de
casa, galpão, cercado para animais, e as duas propriedades, fumo e repolho quanto a escala,
exposições individuais das plantas. (1º 2º e 3ºaulas).
Nas 6 aulas restantes foram utilizadas para a execução do projeto. Construção da
planta baixa e definição da escala. Começamos a montar a maquete. Os conteúdos básicos
interagem entre si e organizados da seguinte maneira: As quatro operações, realizando
cálculos dos valores para se produzir um hectare de fumo e uma de repolho, encontramos área
e perímetro da propriedade, calculamos porcentagem, construímos gráficos a partir da
pesquisa realizada com a comunidade escolar para relacionar o real com a maquete.
Esta atividade se desenvolveu durante 8 aulas, após uma discussão sobre o uso da
Matemática no decorrer das atividades humanas, onde houve maior interesse na utilização da
matemática par relacionar e comparar as duas culturas pelo fato da maioria destes discentes
viverem em uma comunidade rural. Proporcionando ao aluno momentos em que a
Matemática se faz presente em nossas vidas. Reconhecer a importância da Matemática na
profissão: agricultura aumentando o nível de ensino-aprendizagem dos alunos. Proporcionar
maior aprendizado nas aulas eletivas promovendo a multidisciplinaridade, tendo como foco os
projetos de vida dos alunos. Utiliza-se avaliação formal que geralmente é realizada na
conclusão de uma etapa de trabalho ou no fechamento do estudo de uma unidade, a avaliação
formal vale como um e exame do conhecimento assimilado pelos alunos. Notas e conceitos
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não podem nem devem ser descartados pelo professor, pois a escola precisa desses
instrumentos para seus registros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a realização desta atividade devem-se ter conhecimentos básicos sobre a área,
perímetro, escala simetria, proporções, as quatro operações. Saber as ideias prévias dos alunos
em relação aos conteúdos apresentados é particularmente relevante para o aprendizado
científico e matemático. Relatamos os conceitos matemáticos utilizados para a confecção
deste trabalho. A utilização da escala de um desenho como sendo a razão entre o
comprimento do projeto e o comprimento real correspondente, sempre medidos na mesma
unidade de medida. Utilizado para representar a planta da propriedade indicada é de 100 cm
na propriedade equivale a 1 cm na maquete. Através dos dados coletados com a pesquisa feita
com a comunidade escolar, tornou-se a utilização das duas culturas: o fumo e o repolho.
Através desses dados construímos uma maquete com cinco hectares, utilizando escalas, áreas,
perímetros, gráficos e pesquisa para relacionar o real com a maquete, fizemos cálculos,
utilizando-se de várias estratégias, comparando as duas produções, fumo e repolho, chegamos
à conclusão que o repolho é mais lucrativo, e também uma alternativa mais saudável.
O aprendizado da ciência é um processo de transição intuitiva, de senso comum ou de
auto elaboração, pela visão de caráter científico construído pelo aluno, como produto de
embate visões. Os alunos alcançam o aprendizado em um processo complexo de elaboração
pessoal, para o qual o permite o aluno a se comunicar-se, situar-se em seu grupo, debater sua
compreensão aprender e respeitar e fazer-se respeitar, dando o aluno oportunidade de
construir modelos explicativos, linhas de argumentações e instrumentos de verificação de
contradições. Colocando o aluno a ser instigado ou desafiado a participar e questionar.
CONCLUSÕES
Na realização dessa atividade foram considerados os experimentos e pesquisas, como
ferramenta de ensino. Foi constatado que diante da atual realidade da agricultura familiar,
torna-se necessária a elaboração de estratégias que possibilitem aos produtores maiores rendas
e melhores condições de vida. A diversificação agrícola talvez possa ser uma das maneiras de
promover o desenvolvimento da agropecuária familiar para um município ou região e,
consequentemente, promover uma melhoria na qualidade de vida dos nossos produtores. Ao
aplicar a atividade, concluiu-se que o interesse dos estudantes facilitou o entendimento do
registro, a visualização favoreceu no entendimento do conteúdo de forma dinâmica, a
matemática aplicada proporcionou maior interesse nesse conteúdo, como desenvolver onde
esses conceitos são aplicados em nossa vida diária.
O aprendizado das ciências, da matemática pode ser conduzido de forma a estimular a
efetiva participação e a responsabilidade social dos alunos, discutindo possíveis ações na
realidade em que vivem, desde a difusão do conhecimento e ações de controle ambiental ou
intervenções significativas na localidade onde vivem, de forma que se sintam detentores de
um saber significativo.
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Estes métodos de aprendizado ativo, em que os alunos se tornem protagonistas do
processo educacional, não pacientes dele, quer-se ter a certeza de que o conhecimento foi de
fato apropriado pelos alunos ou mesmo elaborado por eles e se pretende educar para construir
implica participação e não se realiza na passividade.
Quando a escola promove uma condição de aprendizado em que há entusiasmo nos
fazeres, paixão nos desafios, cooperação entre os participantes e éticas nos procedimentos,
estará construindo a cidadania em sua prática, dando as condições para a formação dos
valores humanos fundamentais que são centrais entre os objetivos da educação.
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MATEMÁTICASSAURO: ECLODINDO CONHECIMENTO1
CHIMITT, Lucas Pereira2; FAGUNDES, Maria Eduarda3; MIRANDA, Márcia Batista4;
RESUMO: O projeto iniciou no segundo bimestre de 2016, com os estudos sobre a formação do planeta Terra;
reavivando o interesse da turma sobre os dinossauros. Objetivando compreender com pesquisas e cálculos
matemáticos diversos, a evolução da Terra, características principais e extinção dos dinossauros. Realizando
debates, leitura de textos informativos, filmes, documentários, aula passeio e atividades: conhecendo
matematicamente os dinossauros; trajeto e duração da saída de campo, relatórios, etc. Os conceitos trabalhados
foram: sistema de numeração decimal, sistema de medidas, massa e tempo, sistema monetário, situações
problemas envolvendo as quatro operações, estatística, estimativa, probabilidade, cálculos de velocidade, reações
químicas, pesquisa científica, oralidade e produção textual. Assim, com base nas pesquisas realizadas dentro e
fora do contexto escolar; buscamos estudar, compreender e interpretar situações matemáticas, aplicando os
conceitos adquiridos e relacionando-os as nossas vivências, despertando o interesse por entender a evolução do
nosso planeta através do raciocínio lógico matemático.
Palavras-chave: Dinossauros. Planeta. Matemática.

INTRODUÇÃO
O mundo infantil é cheio de fantasias, imaginação e pura diversão. Dele saem
questionamentos diversos, como: a origem do planeta e os grandes animais que o habitavam.
A origem do nosso planeta e dos primeiros animais a habitá-lo, é sempre um assunto
que desperta o interesse e a curiosidade das crianças.
Considerando que os alunos dos quartos anos dos anos iniciais da EEB. Marcos
Konder – Ilhota; continuaram com os mesmos colegas de turma e professora, (terceiro e
quarto) e já se conheciam bem, foi fácil identificar um tema para iniciar o trabalho
pedagógico neste ano de 2016, pois o assunto dinossauros já vinha sendo debatido há muito
tempo nas rodas de conversas e nos momentos de leitura, tornando-se um dos preferidos da
turma.
Sendo um tema curioso e que mexe tanto com as crianças, a utilização do mesmo para
um trabalho pedagógico que se revelasse interessante e que envolvesse a matemática; em que
muitas crianças encontram dificuldades de compreensão; oportuniza a realização um projeto
transdisciplinar que envolva tudo e todos.
Portanto, este trabalho visa aliar a aprendizagem dos conceitos da matemática interrelacionada às demais áreas do conhecimento e ao estudo/pesquisa de um tema que parte do
interesse dos alunos.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto iniciou nos primeiros dias do 2º bimestre do ano letivo de 2016, ao
aprofundar os estudos sobre a formação do planeta Terra, dos continentes; bem como dos
primeiros animais a habitarem nosso planeta (dinossauros), envolvendo alunos dos 4º anos
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; E.E.B. Marcos Konder;
Aluno Expositor;
3
Aluno Expositor;
4
Professor Orientador; marciabatistamiranda@gmail.com
1
2

233

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da EEB. Marcos Konder, Ilhota/SC, com debates,
reflexões, planejamento e realização das seguintes atividades:
 Vídeo: Documentário “A origem do planeta Terra” que trata sobre a formação da
Terra, sua evolução e transformações ao longo do tempo.
 Leitura informativa: Leitura de textos informativos e atividades relacionadas ao
sistema solar; nosso planeta e seus movimentos; bem como sobre os animais, dentre
eles os dinossauros.
 Saída de Campo: Realização de aula passeio a Pomerode/SC, para visitar a Vila
Encantada (parque dos dinossauros) e o Zoológico para aprofundar o tema em estudo
através da observação e palestras oferecidas pela entidade responsável.
 Estimativa: Antes de realizar a atividade saída de campo e após trabalhar com o mapa
localizando o destino do passeio, será feito a estimativa de distância entre os
municípios, Ilhota – Pomerode em quilômetros. A atividade será realizada oralmente
observando o mapa e em seguida fazendo o registro da estimativa de cada aluno.
 Trabalhando sistema de medidas: Ao realizar a saída de campo marcar o horário de
saída e de retorno e calcular o tempo utilizado para cada atividade, bem como a
quilometragem do ônibus para calcular a distância percorrida.
 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 selecionar um animal de sua
preferência, seja ele da atualidade ou da pré-história, para realizar pesquisa (nome,
nome científico, peso, comprimento, altura, alimentação, habitat, etc).
 Cartografia: Utilizar o mapa de Santa Catarina para localizar o nosso município e o
município de Pomerode, traçando o trajeto a ser percorrido.
 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 as eras dos dinossauros: Era Pré-Cambriana, Era
Mesozóica e Era Cenozóica.
 Experiência do Vulcão: Construir um vulcão com jornal e gesso para realizar a
experiência da erupção com reagentes químicos (vinagre e bicarbonato de sódio) para
exemplificar uma das causas das transformações do planeta.
 Fósseis: Confeccionar utilizando massinha de modelar e pó de gesso, fósseis de
dinossauros e realizar escavações identificando os fósseis encontrados.
 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, acrósticos e listas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para realização do presente projeto foram propostas várias atividades de pesquisa,
palestras, saídas de campo, filmes e documentários; com o intuito de levantar dados que
respondessem à problemática: “Como a curiosidade infantil sobre os dinossauros pode
ampliar os conceitos matemáticos?”
Ao iniciar o tema com o “documentário sobre a origem do planeta Terra e sobre as
primeiras formas de vida do planeta”, reavivou nas crianças o interesse que as mesmas já
manifestavam pelos dinossauros, seres incríveis que habitavam o planeta a milhões de anos
atrás.
Foi proposta então, uma aula passeio à Pomerode/SC para visitar a Vila Encantada e o
Zoológico, onde foi possível observar e comparar os animais de eras passadas e os que
habitam o nosso planeta atualmente, acompanhados por biólogas e paleontólogas.
O Pacto Nacional Pela Idade Certa, no seu caderno de apresentação ressalta que:
Apesar das relações matemáticas poderem ser observadas em toda parte, para que
possam ganhar significados e serem percebidas e exploradas para que promovam
uma aprendizagem significativa, deve existir um indivíduo pensando, observando,
relacionando, fazendo perguntas, dando vazão a suas curiosidades e descobertas.
Esse processo de envolvimento com o mundo pode tornar ainda mais eficaz se as
crianças puderem contar com um adulto por perto, interagindo e ajudando-as a
organizar seus conhecimentos e descobertas, sendo esse um dos papéis mais
importantes dos professores. (PNAIC; 20114, p. 33)
Figura 01: Visita ao Zoológico

Figura 02: Visita a Vila Encantada

Fonte: Acervo da professora (2016)
Fonte: Acervo da professora (2016)

Figura 03: Escavação na Vila Encantada

Fonte: Acervo da professora (2016)

Figura 04: Mapa de Localização

Fonte: Mayra Miranda (2016)
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Em sala de aula, foi possível problematizar a saída de campo levantando dados como:
custos do passeio, duração, distância entre os municípios, comparação de altura, peso e
velocidade dos dinossauros e das crianças; e o tema produzindo relatórios e fichas técnicas
dos animais e dinossauros.
Tabela 01: Custos do passeio

CUSTOS DO PASSEIO
Ingressos ZOO
Ingressos Vila Encantada
Lanche
Total por aluno

VALOR (R$)
15,00
12,00
8,00
35,00

Fonte: Os autores (2016)
Quadro 01 – Informações referentes à duração do passeio.

DURAÇÃO DO PASSEIO
IDA
SAÍDA
08:15 h

VOLTA
CHEGADA
09:25 h

SAÍDA
15:35 h

CHEGADA
16:40 h

Fonte: Os autores (2016)

Os dados levantados nas pesquisas e saída de campo foram contextualizados e
problematizados, oportunizando melhor entender e interpretar situações do cotidiano,
aplicando os conceitos adquiridos e relacionando-os as vivências, despertando o interesse por
pesquisar e aprofundar os conhecimentos pelo incrível mundo dos dinossauros, motivado pela
curiosidade e descobertas.
CONCLUSÕES
O projeto possibilitou aliar o estudo dos conceitos matemáticos (construção do
número: contagem, agrupamento, comparação e operações, grandezas e medidas, e tratamento
de informações – estatísticas) e a pesquisa realizada em torno da evolução do planeta Terra,
bem como dos maiores animais extintos que já habitaram nosso planeta (dinossauros), às
várias áreas do conhecimento de forma não linear, concretizando a aprendizagem de maneira
significativa, pois os conceitos sejam eles matemáticos, linguísticos, históricos/geográficos ou
das ciências naturais, partem da realidade da infância, conduzindo para a compreensão e
consciência da construção da cidadania.
REFERÊNCIAS
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: Apresentação/Ministério da
Educação, Secretaria da Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – Brasília: MEC,
SEB, 2014.
DOCUMENTÁRIO: A origem do Planeta Terra: 4 de ago de 2013 - Vídeo enviado por Pense bem.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=04OORfq12j0. Acesso em: 02 mai. 2016.
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CONHECENDO O SISTEMA MONETÁRIO A PARTIR DE CONCEITOS
MATEMÁTICOS1
PUNTEL, Guilherme César Goldoni2; BERNARDI, Mariana Maestri3; CAMILLO, Clair
Coldebella4
RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido na turma do 5º Ano do Ensino Fundamental, com a finalidade
de ensinar a Matemática por meio de metodologia diferenciada da forma tradicional, inter-relacionada com o
ensino. Tem-se como objetivo desenvolver o processo ensino aprendizagem da matemática entre aluno e
professor, com a conversa entre as diversas áreas do conhecimento. Este projeto foi realizado durante as aulas,
com o auxílio do professor como mediador utilizando-se de situações reais e /ou pesquisas biográficas para a
construção do conhecimento durante o processo ensino aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Matemática. Metodologia. Processo ensino aprendizagem.

INTRODUÇÃO
A Matemática ao longo dos tempos vem sendo considerada como um “Monstro” pelos
alunos, por ser abstrata, com cálculos longos e sem aplicabilidade no seu cotidiano. Sendo
assim, observou-se a necessidade de desenvolver um trabalho diferenciado com os alunos do
5º ano ampliando os saberes relacionados a dinheiro no Brasil através de uma linha de tempo
contando sua trajetória ao longo dos anos.
Nesta dinâmica, situar os alunos nesta perspectiva pedagógica possibilita que os
mesmos reflitam sobre a situação econômica que o Brasil está vivendo, já viveu e projeta
percursos que o mesmo pode demandar.
Assim, a proposta curricular cita que:
Os conceitos matemáticos contribuem na formação integral dos estudantes
em sua participação na vida social, econômica e política para compreensão da
realidade, tendo como objetos de estudo deste conhecimento as grandezas e
forma, desenvolvendo instrumentos para conduzir a vida pessoal, assim como
para incorporar saberes científicos e suas correlações sociais (SANTA
CATARINA, 2014).

A partir deste entendimento, foram desenvolvidas atividades que buscaram indicar
meios para superar conflitos financeiros, reflexões sobre economia, momentos de prazer na
realização das atividades em sala de aula, a aplicabilidade dos conceitos adquiridos em suas
vivências cotidianas e a resolução de problemas.
MATERIAL E MÉTODOS
Este projeto foi desenvolvido na Escola de Educação Básica José Pierezan, localizada
no Distrito de Engenho Velho - Concórdia/SC, durante as aulas com a turma do 5º Ano.
1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou inter-relação com
outras disciplinas; Instituição: Escola de Educação Básica José Pierezan - Concórdia-SC.
2
Aluno da Escola de Educação Básica José Pierezan, eebjpierezam@cda.sdr.sc.gov.br.
3
Aluna da Escola de Educação Básica José Pierezan, eebjpierezam@cda.sdr.sc.gov.br.
4
Professor Orientador, EEB José Pierezan, clair.cvl@gmail.com.
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O trabalho começou a ser idealizado no primeiro bimestre do ano letivo de 2016.
Nesse período os alunos ampliaram seus conhecimentos através de um resgate histórico do
sistema monetário no Brasil desde as grandes navegações até os dias atuais. Neste momento,
os alunos foram desafiados a preencher uma entrevista, onde tinha como objetivo pesquisar a
família de cada aluno, sua origem, atividade econômica desempenhada e outras curiosidades
que possibilitaram enriquecer o trabalho, bem como sua origem étnica.
Dialogar com as diferentes formas do conhecimento exige pensar em
estratégias metodológicas que permitam aos estudantes da Educação Básica
desenvolver formas de pensamento que lhes possibilitem a apropriação, a
compreensão e a produção de novos conhecimentos (SANTA CATARINA,
2014).

Pensando nas diferentes formas de conhecimento, os alunos foram desafiados a
compreender e desmistificar conceitos simples de quantidade relacionada a valores e a
economia através do estudo dos ovos de páscoa. Nesta manifestação, foram comparadas a
quantidade de matéria prima empregada na confecção dos ovos comparando com a caixa de
bombons e a barra de chocolate. A pergunta era: o que seria mais compensador adquirir tendo
em vista todos estes comparativos, ovos de páscoa, caixa de bombons ou barra de chocolate?
Por conseguinte, o desafio foi aprofundar ainda mais os saberes relacionados às grandes
navegações, os mitos e lendas da época através de ilustrações e as influências que as mesmas
proporcionaram ao sistema monetário vigente.
A organização do conhecimento, neste item, salienta a importância dos grupos
indígenas para compor a população brasileira, bem como o estudo da alienação em que as
grandes navegações tiveram sobre estes povos, uma vez que, eles não tinham a noção e o
conhecimento relacionado a fatores econômico. Logo, eram manipulados a fazerem trocas de
mercadorias sem observar valores, chamado pelos historiadores de escambo. Ainda, foi
ampliado saberes relacionados ao modo de vida das tribos do Estado de Santa Catarina. Os
alunos produziram textos informativos com aspectos relevantes sobre o modo de vida destes
povos. Para enfatizar mais a questão do escambo no Brasil os alunos assistiram o vídeo Xingu
e produziram relato das informações adquiridas.
Neste contexto, para engrandecer conceitos referentes ao sistema monetário, foram
realizadas pesquisas on-line, sobre aspectos do percurso do dinheiro no decorrer da história
brasileira. Com as informações foi produzida uma linha de tempo (Figura 1) com as moedas,
cédulas, vales e demais modos de transações econômicas utilizadas no decorrer dos tempos.
Figura 1 – Linha do Tempo do dinheiro no Brasil

Fonte: Os autores (2016).
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Pensando em instrumentalizar mais conceitos econômicos, os alunos construíram junto
com a família o conceito do que é inflação. Na sala de aula, buscaram ampliar os saberes
buscando no dicionário o novo conceito e realizaram a confrontação de ambos. Com a linha
do tempo foram desenvolvidas atividades matemáticas através de problemas com as datas,
oportunizando o entendimento de quanto tempo cada moeda permaneceu em vigência no
Brasil.
A fim de trabalhar a perspectiva de organização orçamentária, aproveitando a
realização da Festa Julita da escola, os alunos foram desafiados a pensar e organizar seu
orçamento levando em consideração os produtos que seriam comercializados, os preços e a
partir disso fazer uma projeção do que iriam adquirir com as finanças que disponibilizariam
no evento.
Conhecendo um pouco mais da poesia “Ou isto ou aquilo” da escritora Cecília
Meireles, ao qual, pontua escolhas que podemos fazer na vida e suas consequências,
elencando também o aspecto financeiro, os alunos foram desafiados a refletir sobre: Eu quero
ou eu preciso? Assim, concretizando suas aprendizagens e produziram poesias ao qual,
podemos identificar suas escolhas sendo reais ou fictícias.
Na sequência, a atividade envolveria trabalhos com tabloides de supermercados, onde
os alunos teriam que desenvolver situações problemas com alguns itens, projeções de valores
que tivessem e as possíveis compras que poderiam ser feitas. Bem como o troco necessário
após cada aquisição.
Refletindo sobre compras à vista ou a prazo, foram utilizados como recursos tabloides
de lojas, ao qual, constavam informações de compras nas condições do à vista ou a prazo.
Com esta atividade os alunos foram instigados a elaborar situações problemas que
identificavam o que era mais viável economicamente adquirir considerando o preço final da
mercadoria. Logo, percebeu-se que as compras realizadas a prazo se tornavam menos
vantajosas do que as compras à vista, possibilitando ainda os descontos.
Desta forma Souza e Araújo enfatizam que:
A importância cada vez maior da educação financeira também se justifica
pela necessidade do cumprimento dos deveres de cada cidadão para com a
sociedade, visto que pessoas educadas financeiramente planejam melhor suas
compras e cumprem seus compromissos financeiros (ARAUJO e SOUZA,
2012).

Por conseguinte, os alunos elaboram segredos financeiros com objetivo de orientar as
pessoas a respeito das formas de organizar suas finanças levando em consideração o ganhar, o
aplicar, o usufruir e o gastar o dinheiro de forma saudável.
Na sequência, precisávamos do um nome para o projeto. Então os alunos foram
desafiados a compor ideias para dar nome ao trabalho. Após, copilar as ideias foram juntadas
e complementadas entre si surgindo o nome do projeto: Conhecendo o sistema monetário a
partir de conceitos matemáticos.
Nesta discussão, importa destacar, os trabalhos realizados a partir dos escritos no livro
“A árvore que dava dinheiro” do escritor Domingos Pellegrini. Sendo que os capítulos foram
distribuídos para as duplas que teriam de realizar a leitura e fazer a exposição das ideias. Em
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seguida, cada dupla deveria elaborar questões referentes ao capítulo colocá-las na caixa.
Organizada a turma em círculo, cada aluno pescava uma pergunta, lia para os demais e
discutiam no coletivo. Após, esta atividade, os alunos foram incitados a produzir uma
propaganda com ilustração do capítulo que leu e após foi dado um toque de beleza utilizandose de jornais. A atividade rendeu inúmeras aprendizagens, por fim, ficou clara a ideia que o
livro contempla a busca equilibrada entre o economizar e o gastar sem necessidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da metodologia de ensino da Matemática utilizada para a turma, a ampliação
de saberes no aspecto financeiro foi um ponto positivo, pois os mesmos aplicaram conceitos
matemáticos já conhecidos, além disso, conseguiram aprender a matemática de uma forma
lúdica, divertida, relacionada com situações do cotidiano de forma cooperativa.
Nesta perspectiva, desenvolver trabalhos com metodologias inovadoras enriquece a
aprendizagem e permite possibilidades de criarmos novos conceitos a partir dos adquiridos.
Sendo assim, quando o professor estabelece um ambiente propício ao aprendizado o aluno é
estimulado a criar, comparar, discutir e refletir, questionar e ampliar ideias do conteúdo
proposto.
CONCLUSÕES
Através deste trabalho, os alunos foram capazes de aprender, estabelecer relações
significativas por meio da educação financeira através de processos mentais de análise,
competências e habilidades.
Evidenciou-se no projeto, que houve aprendizagens significativas da matemática de
uma maneira diferente da tradicional, além de desenvolver o processo de ensino
aprendizagem entre aluno e professor através do dinheiro.
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SOLUCIONANDO SITUAÇÕES PROBLEMAS1
DAL-RI , João Vitor 2; KASPER ,Erika Welter3; BARTEL, Karin Gianini Tomazelli4
RESUMO: O Projeto, tem como objetivo tornar as aulas de matemática mais prazerosas, dinâmicas e
participativas a fim de desenvolver no educando as habilidades e competências propostas para o 5º ano do ensino
fundamental, buscando trabalhar o lúdico no processo de ensino e aprendizagem , despertando no educando a
curiosidade , levando-o aos desafios, permitindo ampliar seus conhecimentos, estimulando a criatividade, a
capacidade de resolver problemas, a estimar, calcular, desenvolvendo o raciocínio lógico e seus aspectos
cognitivos. Desta forma, o referido projeto visa levar o aluno a vivenciar tais experiências através de
brincadeiras de forma lúdica, viagem in loco, estimulando também o processo de interação, uma vez que as
atividades serão desenvolvidas em grupo onde os alunos poderão compartilhar o conhecimento e trocar ideias e
estratégias tendo a professora como mediadora destas atividades. Desta forma, este projeto visa contribuir para a
melhoria das aulas de matemática, bem como a inovação da prática educacional do professor (a) em busca do
êxito na aprendizagem do educando.
Palavras-chave: Situações problemas. Matemática. Dinâmicas. Desafio.

INTRODUÇÃO
O presente projeto vem enfocando a importância do lúdico no ensino da matemática,
uma vez que as viagens in loco, os jogos e as brincadeiras são muito importantes no
desenvolvimento das atividades de matemática, por diversas razões. Uma delas é o fato de
propiciarem um ambiente alegre e descontraído, essencial à uma proposta de aprendizagem
significativa. Podemos citar também outras vantagens essências no ensino da matemática que
são os estímulos à interação, o desenvolvimento de atitudes éticas, de respeito ao outro, de
raciocínio lógico, de criar estratégias , respeitar e criar regras dos jogos, de orientação espaço
- temporal, de autoconhecimento e de colaboração.
Propõe a Educação Lúdica como um caminho para a transformação e a libertação do
ser humano, pois “a educação lúdica está distante da concepção ingênua de
passatempo, brincadeira vulgar, diversão superficial (ALMEIDA, 2001).

Da mesma forma, o professor se relaciona bem com seus alunos ou mesmo os pais que
intermediam na aprendizagem dos seus filhos, proporciona na criança o prazer de realizar
suas atividades. Educa-se ludicamente, pois, combina e integra a mobilização das relações
funcionais ao prazer de interiorizar o conhecimento e a expressão de felicidade, manifestada
pela sua interação com os seus semelhantes.
MATERIAL E MÉTODOS
Explanar para os alunos e pais como será realizado o Projeto: Solucionando Situações
- Problemas, as atividades que serão realizadas e a forma de avaliação.
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras disciplinas; Instituição: EMEB Alberto Bauer - Jaraguá do Sul-SC
2
Autor apresentador - João Vitor Dal - Ri - eabauer@terra.com.br
3
Autora apresentadora: Erika Welter Kasper -eabauer@terra.com.br
4
Professora Orientadora, Karin Gianini Tomazelli Bartel - EMEB Alberto Bauer - eabauer@terra.com.br
1
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Viagem in loco a Pomerode - Osterfest - Coletar dados sobre a festa e as atividades
que são realizadas na mesma.
Elaborar em grupo problemas de acordo o levantamento de preços do ônibus e de
acordo a viagem a Osterfest - Entender a estrutura de um problema (registro no caderno).
Problemas envolvendo as operações (+ - x -). Interpretação de gráficos e tabelas.
Estruturar o Problema: História, Dados, Perguntas, Cálculo e Resposta.
Realizar com as duas turmas dos 5° anos a Poupança Coletiva. Cada aluno irá
contribuir com o valor que quiser durante 30 dias. Para registrar os valores, será feito uma
planilha de contribuição. Após os 30 dias as turmas irão abrir a poupança e farão o cálculo dos
valores obtidos durante os 30 dias e comparar com a planilha de contribuição, para verificar
se os valores estão de acordo.
Visita in loco aos comércios do nosso bairro Czerniewicz e coletar dados que
envolvam os gastos de compras e troco. Utilização do sistema monetário brasileiro em
situações-problemas;
Organização das equipes na sala para a realização de um cardápio de alimentos. Cada
equipe irá realizar um levantamento de preços de acordo o cardápio feito pela equipe.
Organizar a sala para realização da degustação do cardápio selecionado. (Fondue).
Elaboração de problemas envolvendo a poupança coletiva, as notas fiscais das
compras dos alimentos. Leitura dos problemas para o grande grupo. Correção. Registro no
caderno.
Cada equipe irá organizar a aula que dará para as turmas do segundo, terceiro e quarto
ano na escola, de acordo as operações envolvidas no problema feito pela equipe.
Estações de comércio-Cada equipe irá montar um mercado com diversos produtoscaixa, para o 2°, 3° e 4° ano, participarem de um dia fazendo compras. Cada estação será
organizada pelas equipes do 5° ano.
Cada turma envolvida no projeto será convidada para participar de um dia fazendo
compras. Nesta atividade cada criança irá receber dinheiro quando entra nas estações e irá
realizar suas compras. Após irá no seu caderno de matemática realizar as contas das suas
compras e o troco que deverá receber. A correção será feita pelos alunos que fazem parte da
estação (5° ano). No final, antes de saírem da sala do 5° ano, deverão entregar o dinheiro.
Viagem in loco a Blumenau - Oktoberfest e Viagem in loco a Jaraguá do Sul Schutzenfest para coletar dados e vivenciar situações problemas que existem na realização de
uma festa. Cálculos com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão em
situações-problemas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação do " Projeto Solucionando Situações Problemas ", partiu inicialmente da
explanação de como iriam acontecer as atividades
para os alunos e os pais. Após a
explanação, houve a complementação de outras atividades para enriquecer o projeto com a
participação dos alunos e pais.
Desta forma, organizamos um plano de ações, descrevendo as atividades, o local, data
e os profissionais que estão envolvidos em cada ação. Assim o educando e seus pais

243

conseguiram visualizar cada passo do projeto e o modo que foi realizado para alcançar os
objetivos propostos.
A ação que nós conseguimos obter dados para a realização inicial da elaboração de
situações problemas foi a viagem in loco a Pomerode na festa da Osterfest. Os alunos se
prepararam para realizar o levantamento de preços do ônibus, já que nossa escola se situa na
cidade de Jaraguá do Sul. Utilizaram primeiro a estimativa e após o cálculo de divisão para
saber o custo por aluno. Chegando lá, as turmas foram divididas em grupos, onde coube a
cada equipe coletar o máximo de informações sobre a festa. Na escola, organizaram as
informações e elaboraram situações problemas, pelas quais foram utilizadas para divulgar a
festa para os demais alunos da escola.
Outra ação foi realizar entre os quintos anos uma poupança coletiva durante trinta dias,
onde registramos em um caderno os valores depositados pelos alunos. Após os trinta dias,
decidimos realizar equipes na sala, onde cada equipe pode fazer um cardápio com o valor
arrecado. Após realizado o cardápio saímos para coletar informações de preços sobre os
alimentos no comércio do bairro Czerniewicz. Terminada esta etapa, foi exposto no quatro os
cardápios e os alunos escolheram um e a equipe que foi escolhida, realizou a compra de todos
os alimentos e foi feita a degustação em sala. O cardápio escolhido foi Fondue de frutas com
chocolates.
Próximo passo então, foi o registro de tudo que fizemos e transformá-los em situações
problemas. Os alunos elaboraram os problemas, se organizaram e foram dar aula para o
segundo, terceiro e quarto ano sobre Sistema Monetário. Cada equipe organizou seu comércio
na sala com diversos produtos, caixa, vendedor e ajudantes. Os ajudantes de cálculos tinham a
função de orientar os demais alunos nos cálculos de adição (compra), subtração (quando iam
pagar) e verificação do troco.
A ação que nos deixou muito empolgado também foi a realização e cálculos sobre
perímetro, área do Bosque da nossa Escola. Já que no ano anterior quando os alunos estavam
no quarto ano, não conseguiram realizar e hoje puderam concretizar o projeto "Matemática
que não vemos", além de realizar cálculos, puderam plantar árvores nativas.
A ação de visitarmos o Posto de Gasolina do nosso bairro, fez com que
conseguíssemos entender o que é valor absoluto e relativo de um número. Coletamos diversas
informações sobre a quantidade de combustíveis como: gasolina, etanol, diesel e troca de
óleos. O gerente do posto informou também a porcentagem paga para o governo, refinaria e o
que o posto de revenda se apropria. Com isto, conseguimos realizar diversos problemas
envolvendo porcentagem, multiplicação e divisão.
A ação da nossa viagem in loco a cidade de Blumenau (Oktoberfest), fez com que
novamente realizássemos um levantamento de preços de ônibus. Coletamos diversos dados
da festa e elaboramos novos problemas, pelos quais serão realizados com o segundo, terceiro
e quarto ano no mês de novembro.
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CONCLUSÕES
O projeto "Solucionando Situações Problemas" apresentou como ideia central a
dinamização das aulas de matemática de modo que os alunos participem ativamente
construindo seus conhecimentos de forma lúdica e prazerosa.
Dessa forma, os conteúdos aplicados, em vez, de monótono tornam-se dinâmicos, pois
fizeram parte de seu cotidiano. Entendo que a metodologia é a mola propulsora para que haja
aprendizagem, as aulas prazerosas, o despertar a curiosidade e ter significado para o
educando, sendo assim, este projeto visa dinamizar as aulas tornando-as práticas.
Durante o desenvolvimento e a aplicação do referido projeto utilizou-se recursos
materiais concretos tais como: fita métrica, balança, disco das frações, recipientes de
medições, computadores, embalagens de produtos, viagem in loco, visitas de estudos para
coletar dados e outros materiais.
Durante a execução do projeto, observei notável desenvolvimento dos alunos na
aprendizagem dos conteúdos, como também, no interesse pelas aulas. Em cada atividade
proposta, os mesmos, eram desafiados e estimulados a estimar, calcular, desenvolver
estratégias, respeitar regras, desenvolver raciocínio lógico e trabalharem em equipe. Através
das viagens in loco e das visitas de estudos para a coleta de dados, as aulas se tornaram
práticas, além de vivenciarem suas experiências e se apropriarem do conhecimento não
apenas como um conteúdo, mas como parte integrante de seu dia a dia, a obedecerem e a
respeitarem regras; respeitarem a vez do outro, com o intuito de se expressar e participar.
Diante do exposto, percebi que o objetivo proposto foi alcançado, superando, até
mesmo, as expectativas. Dessa forma, entendo que a escola cumpriu sua meta que é promover
um ensino qualificado; com metodologia adequada que favorece a interação e a participação
dos alunos, como neste projeto, que teve a participação de 100% da turma e dos pais.
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NA NOSSA HORTA NASCE ATÉ MATEMÁTICA!!!1
SENEM, Olivia Maria2; COSTA, Vitor Henrique Vieira3; SENEM, Adriana Voss4
RESUMO: Neste ano estamos trabalhando na escola um projeto multidisciplinar e extraclasse (Grupo
ambiental) envolvendo a horta, resolvemos trabalhar mais profundamente a matemática. Trabalhamos além das
aulas extraclasses, também em sala de aula em parceria com a professora regente. Primeiramente resolvemos
quais as temáticas que poderiam ser trabalhadas como: as 4 operações, figuras geométricas planas, retas paralelas
e retas perpendiculares, área, perímetro, probleminhas, sistema de medidas, fração, sistema monetário... E como
aplicar na prática da horta. Utilizamos para isso materiais usados no dia-a-dia como trena, metro, régua, as
bandejas usadas na horta, os canteiros, etc. Aplicando assim as atividades matemáticas no cotidiano do aluno,
mostrando como a matemática pode ser útil e atrativa, especialmente para nossos alunos que são filhos de
agricultores.
Palavras-chave: Horta. Matemática no cotidiano. Grupo Ambiental.

INTRODUÇÃO
Nossa escola resolveu trabalhar este projeto com os alunos que participam do grupo
ambiental (em contra turno), para melhorar o aproveitamento da horta escolar e desenvolver
com os alunos atividades práticas que podem melhorar seu desenvolvimento escolar e
também aumentar os conhecimentos que eles podem levar da escola para casa.
Desde o ano de 2014 a escola tem feito algumas mudanças na horta escolar, visto a
necessidade de melhor ocupar os espaços ociosos de nossa horta. Resolveu-se plantar mudas
de árvores frutíferas, com a ajuda da secretaria da agricultura foi conseguido as mudas e
também o suporte técnico para o plantio. E hoje já obtemos os primeiros frutos! Futuramente
com uma produção maior, será usada para o enriquecimento da merenda escolar.
No ano de 2015 estudou-se a utilização de canteiros para produção de mudas de
árvores nativas com o excedente das sementes coletadas pelos alunos, como ainda ouve sobra
de canteiros, durante este ano teve-se a ideia de com o Grupo Ambiental a implantação de um
canteiro para produção de mudas de verduras no sistema FLOAT (bandejas sobre a água),
bastante utilizadas para produção de mudas de fumo. Sendo nossos alunos em sua grande
maioria filhos de produtores ou ex-produtores de fumo, muitos já tinham bastante
conhecimento sobre o sistema.
Depois a professora orientadora dos Grupos Ambientais começou a pensar em como
poderia adaptar a matemática neste projeto, após algumas pesquisas e em parceria com a
professora regente vimos que poderia ser trabalhado com os alunos do 3º ano: Identificação
de figuras geométricas planas, com observações na horta para identificação das mesmas; As
quatro operações matemáticas através de problemas do cotidiano da horta (quantas mudas
cabem na bandeja, quantas mudas cabem em um canteiro, etc.); Introdução em área e
perímetro de figuras planas; Medidas (centímetro e metro), através de medições com trena e
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metro dos canteiros paralelos, canteiros de formas geométricas e de toda horta; Sistema
monetário (custo sementes, custo de mudas, economia para a escola).
Com os alunos do 4º ano: Formação e identificação das figuras geométricas, com
observação da horta e atividades feitas com cartolina; As quatro operações matemáticas
através de problemas do cotidiano da horta (quantas mudas cabem na bandeja, quantas mudas
cabem em um canteiro, etc.); Introdução em área e perímetro de figuras planas; Medidas
(centímetro e metro), através de medições com trena e metro dos canteiros paralelos, canteiros
de formas geométricas e de toda horta; Sistema monetário (custo sementes, custo de mudas,
economia para a escola); Fração; Introdução de retas paralelas e perpendiculares.
E com os alunos do 5º ano: Formação e identificação das figuras geométricas, com
observação da horta e atividades feitas com cartolina; As quatro operações matemáticas
através de problemas do cotidiano da horta (quantas mudas cabem na bandeja, quantas mudas
cabem em um canteiro, etc.); Área e perímetro de figuras planas; Medidas (centímetro e
metro), através de medições com trena e metro dos canteiros paralelos, canteiros de formas
geométricas e de toda horta; Sistema monetário (custo sementes, custo de mudas, economia
para a escola); Fração; Retas paralelas e perpendiculares e ângulo reto.
A matemática em sala de aula nem sempre é fácil, muitas vezes se torna maçante e
para alguns até uma perca de tempo. Com este projeto descobrimos como a matemática é útil
no seu cotidiano, ajudando a resolver problemas desde os mais simples, até alguns mais
complexos.
MATERIAL E MÉTODOS
Nós fazemos parte dos Grupos Ambientais que trabalham extraclasses e estamos
desenvolvendo o projeto na horta para melhorar o aproveitamento das hortaliças na merenda
escolar dos alunos e também enriquecer a horta familiar. Através desde projeto nossa
professora orientadora dos grupos ambientais Adriana Voss Senem aproveitou para trabalhar
em parceria com a professora regente Rosane Jochem Herbst alguns temas de matemática.
Começamos fazendo uma pesquisa de campo sobre qual o valor das mudas de verdura
que a escola sempre comprava para plantar na horta, através de probleminhas de matemática
vimos que o custo era bastante alto, fizemos também contas para descobrir quanto iria de
mudas, pensamos em como poderíamos produzir nós mesmos as mudas, assim se teve a ideia
de fazermos um canteiro do sistema FLOAT (sobre a água) que é utilizado para produzir as
mudas de fumo. Pedimos algumas doações e conseguimos com os pais, ex-fumicultores, os
arcos, as borrachas e as bandejas, da secretaria do turismo o plástico para o fundo do canteiro,
o sombrite e o substrato, e no comércio local e EPAGRI conseguimos as sementes e com a
orientação da funcionária Luciana que também já plantou fumo, construímos o canteiro.
Ficamos curiosos para descobrir quanto à escola gastaria se fosse comprar as sementes
e o substrato, então através de probleminhas descobrimos o quanto a escola economizou com
as doações.
Depois fomos observar a horta para vermos o que havia de matemática. Algumas
análises foram feitas e então começamos a notar as figuras geométricas existentes, algumas
que não existiam fizemos com a ajuda das professoras. Logo tivemos em nossa horta um
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triângulo, um losango, vários retângulos, círculo, mas faltava um quadrado, então medimos o
viveiro e descobrimos que ele era um quadrado.
Nossa professora também nos explicou sobre as retas paralelas e retas perpendiculares
que se formam nos canteiros da horta. Descobrimos em sala, através de atividades com
cartolina que as retas paralelas formam um ângulo de 90º, que também é igual a ¼ de círculo.
Também queríamos saber quantas mudas poderiam ser produzidas em uma bandeja,
para isso descobrimos que não tínhamos necessidade de contar quantos buraquinhos havia na
bandeja, mas descobrir através de uma conta de multiplicação, com isso nossa professora nos
mostrou que isso também é uma forma de calcular área. Depois aprendemos mais sobre área e
perímetro e fomos medir a horta. Utilizando uma trena medimos toda a horta, os canteiros de
retas paralelas, os canteiros de retas perpendiculares, o canteiro FLOAT, a composteira, o
canteiro em forma de triângulo, o canteiro em forma de losango e o viveiro que havíamos
descoberto que era um quadrado.
Depois calculamos a área e o perímetro de cada um deles através das seguintes
fórmulas:
Tabela 1 – Figuras geométricas com suas respectivas fórmulas de área e perímetro.

Figuras geométricas

Fórmula área

Fórmula perímetro

Retângulo

A=b.h

P= 2.b + 2.h

Quadrado

A=L.L

P= L+L+L+L=4.L

Triângulo

P= a+b+c
A=

Losango

A=

P=L.4

Fonte: Os autores (2016)

Descobrimos através de atividades com a cartolina porque na fórmula do losango e do
triângulo, há uma divisão por dois.
Também resolvemos dividir um canteiro em quadrados para plantarmos diferentes
tipos de verdura em um mesmo canteiro. Fizemos isso através de medidas (medindo a largura
e depois dividindo o canteiro com essa largura) e depois completamos a atividade fazendo a
conta de divisão e conseguimos ver como é igual o resultado, inclusive a sobra.
Em nossa horta também temos dois canteiros que foram divididos igualmente em
quatro. Nestes dois canteiros verificamos que um já estava todo plantado e no outro foram
plantados apenas três das quatro partes. Fizemos também esse desenho no caderno, e vimos
que ali havia uma fração. Descobrimos assim o que é, e como a fração pode ser trabalhada em
nosso dia-a-dia.
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Vimos assim que através de um simples projeto trabalhado em nosso cotidiano que é a
horta, como a matemática nos auxilia e como ela pode ser trabalhada de modo que todos a
entendam, de forma simples e prazerosa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Trabalhando nos grupos ambientais estamos fazendo várias descobertas, são várias as
atividades e o resgate de nossa horta tem sido muito legal, acompanhar a germinação das
sementes, o transplante das mudas, a rega, a capina, e por fim a colheita!
Agora além de todas estas atividades, também conhecemos melhor a matemática,
como ela está inserida em nosso cotidiano e como ela pode nos ajudar nas atividades diárias.
Agora sabemos que temos que além de cuidar, também conhecer o quanto uma horta pode
produzir, tanto em quantidade de alimentos, como também em valor, trazendo assim mais
qualidade para a nossa vida.
CONCLUSÕES
Além de importante para o resgate da horta familiar, que está aos poucos sendo
deixada de lado, mesmo nossa comunidade sendo no meio rural. O plantio de hortas contribui
para o desenvolvimento da propriedade rural, pois permite o aproveitamento de restos de
lavoura, esterco e outros resíduos orgânicos que servirão de matéria prima para o adubo
orgânico.
Colocando a matemática dentro destas atividades também descobrimos a importância
que ela tem em nosso cotidiano, nos ajudando a tornar as tarefas mais simples e comparar
resultados para saber no que será melhor investir. Sabemos que podemos ir muito além e que
a matemática nos acompanhará em nossas descobertas.
Descobrimos com o Grupo Ambiental que podemos nós mesmos fazer algo além do
esperado, ir além do que nos é repassado, podemos dar ideias e nossas ideias serem utilizadas.
A matemática vai muito além da sala de aula, dos cadernos e livros, calculadoras e
computadores. A matemática pode estar na bandeja de mudas, no substrato, nos canteiros,
enfim nascer em toda nossa horta!
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UMA COMPOSTEIRA MATEMÁTICA1
SCHWANTZ, Júlia Caroline2; STRAY, Richard3; FERNANDES, Susane Raphaela4
RESUMO: O presente projeto teve como objetivo abordar e discutir assuntos relacionados à alimentação
saudável e a separação do resíduo orgânico. Proporcionando um envolvimento das famílias da comunidade
escolar. Ampliando assim o conhecimento através da matemática sobre alimentação, quantidades, sistema
monetário, unidades de medidas, tabela, gráficos, resolução de problemas a partir do tema. Este projeto visa
possibilitar para as famílias da comunidade escolar da Escola Municipal Christa Sedlacek um maior
conhecimento sobre como ter uma alimentação saudável construindo uma composteira matemática. A escola é
um espaço privilegiado para a promoção da saúde e desempenha papel fundamental na formação de valores,
hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação e o hábito de produzir sua própria horta com legumes e
verduras saudáveis, sem agrotóxico. Já que a compostagem é uma maneira sustentável para dar o destino ao
resíduo orgânico doméstico.
Palavras chaves: Medidas. Compostagem. Matemática. Alimentação saudável.

INTRODUÇÃO
A compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de
origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada como um
tipo de reciclagem do lixo orgânico. Trata-se de um processo natural em que os microorganismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação de matéria orgânica.
A técnica de compostar ajuda na redução das sobras de alimentos, tornando-se uma solução
fácil para reciclar os resíduos gerados em nossa residência.
A composteira nada mais é do que o lugar (ou a estrutura) próprio para o depósito e
processamento do material orgânico. É nesse local que irá ocorrer a compostagem, a
transformação desse lixo orgânico em adubo. A composteira pode assumir diversos formatos
e tamanhos - isso depende do volume de matéria orgânica que é produzida e também do
espaço livre disponível para sua alocação, mas todas têm a mesma finalidade. As
composteiras podem ser instaladas em casas e apartamentos e podemos encontrar tipos que
contemplam, além da questão do tamanho, também a questão de preço e custo, sendo que, de
qualquer forma, a compostagem caseira é uma ótima iniciativa. Fora isso, ao longo dos anos,
foi desenvolvida pelo homem técnicas capazes de acelerar e estimular esse processo natural.
Muitas dessas técnicas envolvem o uso de outros agentes, também naturais, como o uso de
minhocas californianas.
Pretendeu-se com este trabalho, promover o consumo de alimentos saudáveis e a
consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de forma atraente, lúdica e
educativa. Desenvolvendo através da matemática a construção de uma composteira, para que
sejam depositados os resíduos orgânicos da escola e consequentemente a produção de uma
horta escolar. Já que as sobras de resíduos orgânicos da escola são de grande quantidade
diariamente. Dessa forma planejar uma forma de dar um destino consciente a este material.
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Primeiramente fazer uma pesquisa com as famílias sobre alimentação saudável, para
saber como é alimentação diária dos alunos em casa. Pois na escola é perceptível o exagero
dos alunos na alimentação, comendo porções maiores do que sua necessidade diária, por outro
lado é notável que alguns alunos apresentem dificuldade em se alimentar e rejeitam uma
variedade enorme de alimentos.
Com esta pesquisa, conseguimos montar um diário alimentar, para acompanhamento.
Também foram feitas diversas atividades para definir alimentação saudável, diferenciando
frutas, verduras e legumes, bem como a importância desses alimentos para a saúde.
Incentivando o consumo das mesmas. Compreendendo os prejuízos causados pelo consumo
excessivamente de balas, refrigerantes e frituras. Aprendendo algumas receitas de alimentos
saudáveis, sabendo assim o significado de cada alimento na Pirâmide Alimentar.
Após tudo isto, buscamos fazer uma pesquisa com as famílias do 2º ano para saber o
destino dos resíduos orgânicos de suas casas. Trabalhamos estatisticamente montando tabelas
de dados e gráficos, saber também que existem vários tipos, mas o escolhido foi gráfico de
barras.
Com isso pretendeu-se também saber o quanto mede o espaço que a escola
proporciona para fazer a composteira matemática. Para isso trabalhar, unidades de medidas de
comprimento, sabendo que as principais, são o metro e o centímetro. E que os instrumentos
utilizados, são a trena, a fita métrica, régua graduada e metro articulado. E que 1 metro é igual
a 100 cm. Desta forma após os resultados aprender como construir uma planta baixa da
composteira, sabendo que ela é feita através de desenhos para a construção de edificações.
Para isso, medir o material usado para a construção da composteira, que é o bloco,
aprendendo através do sistema monetário simplificado o valor do mesmo e quanto iríamos
gastar para construí-la. Para tanto aprender sobre os sólidos geométricos, onde o
paralelepípedo é a forma usada. Demonstrar através da receita de um bolo de cenoura, onde
deve-se depositar o lixo orgânico.
O conhecimento é construído pela relação do sujeito com o objeto e na relação com o
meio é intermediado pelo segmento escolar. Desenvolvendo assim um pensamento analítico,
interpretativo e crítico sobre o conteúdo trabalhado, de forma que compreenderá melhor a sua
alimentação e o destino dos restos dela, descobrindo novas realidades formas e enriquecendo
sua cultura e aprendizado.
A escola é um lugar de aprendizagem, deve ser um espaço aberto à alegria e ao prazer,
a ser construído coletivamente. Portanto, todos os seus envolvidos devem participar do
esforço de tornar a escola um lugar agradável, onde haja cooperação e solidariedade. O
projeto nasceu da necessidade de aprender sobre novos hábitos alimentares.
MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto “Uma Composteira Matemática” foi desenvolvido na escola, pela professora
Susane Raphaela Fernandes, na sala do 2º ano I e II, sob a coordenação e supervisão da
diretora da Escola Elvira Schulze Maunchen. Foi desenvolvido desde o início de 2016, onde
foi feito um embasamento teórico na alimentação escolar dos alunos.
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Com pesquisas foram coletados os dados para a construção dos trabalhos. E por fim,
com o auxílio da professora foi feito a construção da Composteira nas dependências da Escola
para demonstrá-la como está estruturada. Foram feitos cartazes contendo todas as informações
das pesquisas através de tabelas e gráficos. As unidades de medidas, as formas e os sólidos
geométricos, o uso da estatística (gráfico e tabela), situações envolvendo adição e subtração,
sistema monetário simplificado sobre o valor dos produtos utilizados estão presentes no
currículo escolar do 2º ano e no projeto pedagógico anual da professora.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa feita teve os resultados apresentados através das tabelas:
Tabela 1 – Destino do Resíduo Orgânico de nossas casas.
DADOS

QUANTIDADES

JOGADO PARA OS ANIMAIS
ENTERRADO

18
1

HORTA

7

JOGADO NO RIO

1

LIXO
TOTAL

1
28 ALUNOS ENTREVISTADOS

Fonte: Os autores (2016).

Para obter o resultado total foram calculadas as respectivas quantidades dos dados.
Com a tabela feita conseguimos montar o gráfico. Ele foi feito no formato de barras, a escala
foi feita com contagem de 5 em 5.
Com a conclusão do trabalho de tabela e gráfico, buscamos saber quanto a escola
produz de resíduo orgânico na hora do intervalo. Constatamos com as merendeiras da escola
que são produzidos em média 7 kg por dia, construímos o cálculo para saber quanto é
produzido por semana. Constatamos que 7X5= 35 kg ou 7+7+7+7+7=35 kg por semana.
Após o resultado começamos as medidas. Para isso foi preciso usar as unidades de
medidas, metro e centímetro e usar o instrumento de medida trena para podermos medir.
Primeiramente constatamos que 1 metro é igual a 100 cm. Precisamos medir o local que a
escola proporcionou para fazermos a composteira. Medimos um espaço de 5 metros e 25
centímetros de comprimento por 1 metro e 15 centímetros de largura. Para isso, saber quantos
blocos vamos precisar para fazer a composteira. Medimos o bloco para saber o seu tamanho.
De comprimento 40 centímetros, 20 centímetros de altura e 14 centímetros de largura. E
assim conseguimos saber que em 5 metros e 25 centímetros de comprimento iremos utilizar
13 blocos e em 1 metro e 15 centímetros de largura utilizaremos 2 blocos. Ao todo
utilizaremos 30 blocos.
A partir de então, construímos a planta baixa da composteira, para podermos reduzir,
usamos como instrumento a régua graduada e para cada metro representamos com 1 cm.
Após a planta baixa pronta, sentiu-se a necessidade de saber o quanto iriamos gastar
para construir a composteira. Para isso, aprendemos sobre o sistema monetário. O valor do
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bloco pesquisado nos materiais de construções da cidade de Ibirama é de R$1,35 a unidade.
Usamos o cálculo de multiplicação para saber o quanto iriamos gastar. O cálculo ficou assim:
1,35X30= R$40,50. Aprendemos várias formas representar a quantidade com o sistema
monetário simplificado. Após os cálculos trabalhamos resoluções de problemas a partir do
tema estudado. Conseguimos identificar as formas e os sólidos geométricos na estrutura da
composteira. Ela forma um paralelepípedo.
Partimos então para o processo de montagem da Composteira. Seguimos um passo a
passo. Passo1: Montar a composteira com os blocos. Passo2: Colocar os resíduos orgânicos.
Passo3: Em cima dos restos de alimentos, colocamos a serragem. Passo4: Após dois dias,
remexemos os restos juntamente da serragem. Passo5: Podemos começar a plantar as mudas,
escolhidas pela sua estação do ano.
Para finalizar nosso trabalho, fizemos uma receita de bolo de cenoura. Nesta atividade
usamos as unidades de medida de massa convencional e não convencional. Identificamos
todas as medidas utilizadas em cada situação. Os descartes de resíduos orgânicos foram para a
Composteira.
CONCLUSÕES
Desta forma o presente projeto levou a compreensão da importância de uma
alimentação saudável. Adquirindo novos hábitos alimentares, aprendendo assim, a dar um
novo destino ao resíduo orgânico, por meio da compostagem. A compostagem trata-se de um
processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela
degradação de matéria orgânica. A técnica de compostar ajuda na redução das sobras de
alimento, tornando-se uma solução fácil para reciclar os resíduos gerados em nossa
residência.
Assim sendo o trabalho resultou em um conhecimento considerável sobre o meio em
que vivem, sobre o espaço em que passam a maior parte do seu dia. Demonstrando e
ensinando a valorização do segmento escolar. Pois nesta etapa ainda dependem do mundo
concreto para chegar a abstração. As iniciativas que a Escola promove são fundamentais para
o conhecimento e formação enquanto sujeito.
REFERÊNCIAS
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CURIOSIDADES DO DIA E DA NOITE1
BONETTI, João Vitor2; PEDROSO, Correa Mariana3; ANDRADE, Jeanice Back4
RESUMO: Esse trabalho, desenvolvido por uma turma do primeiro ano do Ensino Fundamental, relacionou
diversas áreas do conhecimento para desvendar porque acontece o dia e a noite e como o homem organiza sua
rotina de vida a partir dos diferentes momentos e passagem do tempo. Dessa forma, objetivamos estudar e
compreender as origens de diferentes unidades e instrumentos de medida de tempo, seus usos e variações,
partindo de fenômenos da nossa realidade. Realizamos pesquisas sobre o tema, observações, manipulações e da
elaboração de materiais e recursos, como: planetários, calendários, relógios, ábaco, material dourado, discos das
estações, obras de artes, obras literárias, entre outros. Entendemos como representar, comparar e realizar
operações utilizando os números quando esses estão relacionados às horas, dias, meses, trimestres (estações) e
anos. Pudemos perceber que os conhecimentos da escola e da vida estão relacionados e que o tempo se relaciona
a Matemática, além de outras áreas de conhecimento.
Palavras-chave: Grandezas de tempo. Instrumentos de medida. Movimentos do planeta Terra.

INTRODUÇÃO
Nesse trabalho estudamos as grandezas e medidas, compreendendo como os números
e operações, além da leitura, podem ser utilizados para entendermos melhor o tempo. Nossa
turma queria saber como acontece o dia e a noite, porque as vezes tem Sol e outras vezes está
escuro, como o tempo passa, entre tantas outras curiosidades que queríamos descobrir.
Inicialmente, conhecemos uma lenda indígena sobre o dia e a noite e, em seguida, verificamos
que o planeta Terra, o Sol e a Lua se movimentam, o que influencia nesse fenômeno natural.
Vivenciamos experiências e conhecemos como a humanidade vem fazendo para explicar esse
fenômeno, tanto na mitologia quanto na pesquisa científica. Vasconcellos (2001, p. 51-52)
defende que:
O sentido não está pronto em algum lugar esperando ser descoberto. O sentido não
advém de uma esfera transcendente, nem da imanência do objeto ou ainda de um
simples jogo lógico-formal. É uma construção do sujeito.

Durante o desenvolvimento do trabalho várias áreas do conhecimento foram se
relacionando, o que configurou um trabalho interdisciplinar, mas com a Matemática sendo
destacada, pois entendemos que estudar o dia a noite, a passagem do tempo e as
possibilidades de registro tem muita relação com a Matemática. Assim, nesse trabalho
discutimos e pesquisamos sobre a organização temporal, mediante o uso principalmente do
calendário e do relógio.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática aplicada e/ou inter-relação com
outras disciplinas; Instituição: EBM Luiz Cândido da Luz.
2
Aluna do 1º Ano do Ensino Fundamental
3
Aluno do 1º Ano do Ensino Fundamental
4
Professora Orientadora, EBM Luiz Cândido da Luz, Florianópolis-SC, jeaniceback@gmail.com.
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MATERIAL E MÉTODOS
Buscando entender o que é o dia e a noite, assistimos ao um curta-metragem que
apresenta a lenda dos índios Carajás contando como surgiu o dia e a noite, história adaptada
do livro de Rui de Oliveira. Em seguida dialogamos e registramos a explicação mitológica
sobre a origem do dia e da noite, a partir do olhar da cultura indígena. Nesse momento,
contamos o que conhecíamos do assunto, revelando nossos conhecimentos prévios.
Em seguida, fomos ao laboratório de Ciências da escola. Com o apoio da professora
Alice Vianna, que atua nesse espaço, estudamos o planetário. No primeiro momento
pensamos em algumas hipóteses sobre como está organizado o sistema solar, mas, por meio
da investigação, observação e mediação diferenciamos o conhecimento científico do
conhecimento mitológico, desenvolvendo a noção inicial de passagem do tempo a partir do
movimento do planeta Terra.
Organizados em duplas, um representando a Terra e outro o Sol, realizamos uma
brincadeira sobre os movimentos de rotação e de translação do planeta Terra com o corpo. Em
seguida, no pátio da escola, observamos, discutimos e registramos os elementos que
caracterizam/diferenciam o dia da noite e, em casa, realizamos uma tarefa de registro,
observação e representação da noite no papel camurça.
Nos dias que seguiram, observamos no laboratório de Ciências, mediante o uso do
planetário e de vídeos, a relação entre os movimentos da Terra com as estações do ano,
compreendendo o período em que cada estação ocorre ao longo dos 12 meses do ano.
Compreendemos que cada estação dura um número de dias que divide o ano em quatro partes
iguais, equivalendo a três meses.
No estudo dos dias que compõe um mês conhecemos como funciona um calendário.
Em seguida, estudamos um calendário concreto (BRASIL, 2014b). Com a ajuda de palitinhos
e canudos aprendemos a quantidade que cada data representa, comparamos a representação
com os materiais para verificar quem era maior ou menor e qual a quantidade de dias que
faltam de uma data até a outra.
Na continuidade, exploramos o significado da base decimal, realizamos contagem,
agrupamentos e trocas de 10 em 10, nesse dia conhecemos o material dourado. Com o que
aprendemos conseguimos responder algumas perguntas, dentre elas: Para representar a
quantidade do número 11 são necessários quantos canudos? Alguns colegas nesse momento
confundiram-se, pegando apenas dois canudos, pois era o 1 duas vezes e cada canudo
representa o número 1. Assim, percebemos que dois canudos não representam a quantidade
11. Então discutimos a diferença entre a quantidade que tem em uma unidade e em uma
dezena, assim percebemos que um conjunto de dez canudos corresponde a uma dezena e um
canudo equivale a uma unidade. (BRASIL, 2014a).
Em seguida, utilizamos o ábaco para explorar o valor posicional (unidade e dezena).
Percebemos que o mesmo algarismo, se ocupar lugares diferentes, passa a ter um novo valor,
o relativo à posição. Para aprofundar esses conhecimentos e avançar nos estudos do Sistema
de Numeração Decimal realizamos a resolução de diversas situações-problema relacionadas
ao tempo no cotidiano e explorando o raciocínio aditivo (BRASIL, 2014a), tais como: O
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aniversário de Helena é no dia 21 de agosto, o de Eloah é dia 26 do mesmo mês. Qual a
diferença de dias há entre o aniversário de Helena e Eloah?
Paralelamente, retomamos o calendário, o qual auxiliou na resolução dessas situações,
pois com a exploração do controle do tempo, foi possível verificar quantos dias faltavam para
um determinado evento. Além disso, aprendemos o que é cronologia, organização temporal
(dia, dia da semana, mês e ano) e datas comemorativas. Nesse momento iniciamos o estudo
do calendário universal, que nos ajudou a entender como os dias da semana vão sendo
organizados nos diferentes anos.
Nas aulas seguintes aprendemos como funciona o relógio, os tipos de relógio e a
função dos ponteiros. Então discutimos, registramos e organizamos fichas com momentos da
nossa rotina, indicando o horário que cada coisa acontece. O relógio foi muito importante para
isso, pois em cada horário os ponteiros estão em posições bem diferentes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste projeto didático, aprofundamos a compreensão e o registro do calendário,
revelando aos estudantes como o tempo está organizado em dia, mês, ano, dias da semana e
estações do ano, além de muitos outros conhecimentos relacionados. O estudo dos dias, meses
e anos relacionou-se com as unidades de medidas de tempo que utilizamos diariamente. Um
dos conhecimentos que mais espantou a todos foi descobrir que o planeta Terra possui
movimentos, rotação e translação, e que eles é que definem a existência do dia e da noite,
além de muitas outras coisas que acontecem em nossas vidas. Além disso, aprendemos
diversas estratégias para localizar datas no calendário como: aniversários dos colegas,
feriados, férias, entre outros. Também conseguimos entender como funciona o relógio e a
relação do movimento dos ponteiros com a passagem de tempo. A partir desse trabalho
começamos a utilizar os conhecimentos aprendidos para outras situações que envolveram os
raciocínios aditivo e multiplicativo.
Figura 1- Representação dos Movimentos da Terra

Fonte: Os autores (2016).
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Figura 2 – Atividade permanente Calendário Concreto

Fonte: Os autores (2016).
Figura 3 – Aula no Laboratório de Ciências

Fonte: Os autores (2016).
Figura 4 – Atividade permanente Calendário Universal

Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÕES
Com esse trabalho todos aprendemos qual a função social do calendário e do relógio,
como instrumentos que marcam a sucessão temporal na rotina diária de sala de aula e da vida.
Fomos desafiados muitas vezes e gostamos muito de participar das atividades propostas e
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conhecer tantas coisas que não sabíamos. Assim, conseguimos responder nossas curiosidades,
trabalhamos a partir de um assunto de interesse de todos, compreendemos como acontece o
dia e noite e que existem instrumentos muito úteis para medir e registrar o tempo.
REFERÊNCIAS
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ABOBOMÁTICA1
ALVES, Gian Eduardo2; FERNANDES, Micaela Luisa Marcelino3; PEZZINI, Jordana4.
RESUMO: Esse trabalho é proposto aos alunos do 5º ano II com o intuito de trabalhar a matemática com um
tipo de alimento que não faz parte do cotidiano alimentar. Trazendo em voga a alimentação saudável e funcional,
incentivando o plantio de horta familiar com verduras e legumes sem agrotóxicos. Os objetivos do trabalho são
de ampliar e construir noções de medidas (comprimento, superfície, diâmetro, raio, circunferência, volume e
massa), analisar frações e suas equivalências, reforçar as quatros operações, analisar a evolução de plantio e
cultivo das sementes de abóbora. Aplicar receitas para explorar o poder nutritivo e seus benefícios para a saúde,
construir e interpretar tabelas e gráficos. Analisar as estimativas, construindo expressões numéricas. Utilizou-se
da metodologia científica, experimental, exploratória, de campo e de quantidade. Os resultados do trabalho
surtiram efeito na turma, pois percebeu-se que a grande maioria se conscientizou da importância de uma
alimentação saudável, além de aprender de forma significativa os conteúdos matemáticos.
Palavras-chave: Abóbora. Alimentação saudável. Horta escolar. Medidas.

INTRODUÇÃO
Nos tempos atuais muito se fala de alimentação saudável e funcional, alimentos sem
agrotóxicos e horta familiar. Desta forma a turma do 5º ano II e a professora Jordana Pezzini
se animaram para compilar esses conceitos atrelado com a matemática. Assim surgiu, uma
enquete dos alimentos que os alunos não gostavam e o alimento mais votado foi a abóbora.
Então, foi criado o nome para o projeto “Abobomática”.
O projeto Abobomática tem como objetivo geral demonstrar o valor nutricional da
abóbora, bem como promover a importância do cuidado das hortaliças na escola e em casa.
Os objetivos do projeto foram de ampliar e construir noções de medidas e grandezas, tendo
como base a abóbora, conceituar os instrumentos de medida e unidade de medida através das
receitas, utilizar as medidas padronizadas e não padronizadas, compreender a noção de
medida de comprimento, superfície, diâmetro, raio, circunferência, volume e massa, analisar
frações e suas equivalências através dos gomos da abóbora, ter noção dos tipos de ângulos e
reforçar as quatro operações fundamentais, explorar o poder nutritivo da abóbora e seus
benefícios para a saúde, formular e interpretar tabelas e gráficos comparativos da evolução
das sementes da abóbora.
No decorrer da evolução do projeto Abobomática estimulou-se e aguçou-se a
compreensão dos conceitos matemáticos com foco na sensibilização da matemática na
evolução da sociedade, juntamente com a interdisciplinaridade.
Assim, o presente trabalho propôs uma alimentação saudável e funcional desmistificando
alguns alimentos do nosso cotidiano, além de estar introduzindo a importância da horta
familiar aproximando a família ainda mais do aluno.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Escola Básica Municipal Santo Antônio.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador.
1
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MATERIAL E MÉTODO
Iniciou-se o trabalho realizando uma enquete com a seguinte questão: Qual alimento
menos consumido? Nessa enquete havia a batata-doce, o chuchu, abóbora e melão. A menos
consumida – abóbora. Em seguida trabalhou-se a linha histórica da abóbora no Brasil,
estudando a diversidade de abóboras, seu surgimento, lendas, com pesquisas realizadas em
sala e em casa.
Assim conceituou-se noções de área, perímetro com atividades de medições das
dependências da escola. Explorando então o rol de entrada, fazendo a planta baixa no papel
quadriculado. Em seguida partiu-se para a medição do terreno onde foram plantadas as
abóboras.
Desta forma realizou-se uma pesquisa para ver a melhor forma de preparação do solo
para diminuir seus impactos, além do modo de cultivo mais utilizado na plantação de abóbora.
Assim fez-se a impressão de vários artigos de diferentes regiões para analisar o melhor
plantio. Trabalhando noção de medida de comprimento, superfície, diâmetro, raio,
circunferência, volume e massa, através do objeto palpável que é a abóbora.
No decorrer do processo utilizou-se a fita métrica para medir a circunferência e o diâmetro
além da balança para calcular o peso. Todos os dados foram tabulados e analisados e
comparados entre as abóboras. Trabalhou-se com a estimativa das sementes de abóbora. Cada
criança estimou e cadastrou seu lance.
Assim, cada criança recebeu um gomo da abóbora e contou quantas sementes possuía
o seu pedaço. Logo após, contabilizou-se a totalidade e viu-se que uma abóbora de peso
médio de 4 kg possui 491 sementes. Partindo desse pressuposto, foi proposto várias situações
problemas com as quantidades das sementes acima citadas. Além de estudar as frações de um
número com o total das sementes de abóbora pré-estabelecidas.
Aplicou-se as frações e suas equivalências através dos gomos da abóbora, anotada e
fotografada os conceitos vistos e analisados. Desta forma foram pesquisados os benefícios do
consumo da abóbora na alimentação e listou-se 5 benefícios do consumo. Partindo desse
conceito foi realizado a receita do pão de abóbora com os alunos, todos adoraram, os mesmos
relataram que não possuía o gosto da abóbora. Assim foi feito o concurso do melhor desenho
para o nosso rótulo, e transformado o voto em frações.
Assim o rótulo recebeu o apoio técnico de uma nutricionista a senhora Daniela
Tambosi, que nos ajudou a construir o rótulo com os valores nutricionais. Todos os dados
foram tabulados através de frações já que a mesma faz parte do conteúdo.
Para que a pesquisa científica de como plantar as abóboras se concretizasse os alunos
foram a campo para a plantação das abóboras. Durante a plantação das sementes das
abóboras (tronco, moranga e brasileira) explicou-se as expressões numéricas através das
sementes das abóboras plantadas. Cada grupo recebeu uma determinada área para a plantação,
sendo que cada grupo possui uma área distinta e um tipo de abóbora. Após a plantação
realizou-se a construção da maquete e estudou-se área e perímetro, bem como os tipos de
ângulos que aparecem na horta escolar.
Como a turma possuía o rótulo nutricional do pão de abóbora, surgiu o interesse de
criarem uma empresa fictícia, sendo assim calculou-se o preço total da receita do pão de
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abóbora, e qual seria o preço que poderíamos vender os pães, para obter o lucro. Os alunos se
reuniram em grupo para fazer o cálculo e chegaram à conclusão que um pão grande –
equivale a 20 fatias - tem um custo de 5,43 e que cada fatia tem um custo de R$0,27. Assim,
chegaram à conclusão que o sanduíche natural podia ser vendido a R$ 2,50. O lanche foi bem
aceito pelos alunos.
Construímos gráficos de setores e de linhas para acompanhar a germinação das
sementes plantadas na horta escolar e no copo descartável, em épocas diferenciadas. As
medições na nossa plantação de abóbora na horta escolar e nos copos descartáveis estão
acontecendo de forma semanal.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No decorrer do projeto foram analisados dados como:
Gráfico 1 - Enquete da votação

Enquete: Alimentos menos
consumidos pelos alunos.
10
5
0
Melão

Chuchu

Batata
doce

Abóbora

Enquete: Alimentos menos consumidos pelos
alunos.

Fonte: Alunos 5º ano II (2016)

A enquete acima representa através de um gráfico de barras o alimento menos
consumido pelos alunos, bem como a quantidade dos alunos que não gostam da abóbora.
Foto 1 – Medição do terreno

Fonte: Os autores (2016).
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Foto 2 – Mudas das abóboras

Fonte: Os autores (2016).

A foto número 01 mostra os alunos fazendo as medições do terreno para a plantação
dos três tipos de (tronco, moranga e brasileira).
Na foto número 02 representa a plantação de sementes no copo plástico para comparar
com a germinação no terreno da horta.
Foto 3 – Votação dos rótulos

Fonte: Os autores (2016).
Figura 1 – Rótulo campeão

Fonte: Os autores (2016).

Foto 03 mostra o momento da votação do rótulo, confeccionado pela turma e a
imagem 01 mostra o rótulo escolhido.
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Foto 4 - Receita do pão de abóbora

Fonte: Os autores (2016).
Foto 5- Venda dos sanduiches naturais

Fonte: Os autores (2016).

Foto 04 apresenta o resultado final da receita realizada em sala de aula.
Foto 05 Corresponde a venda dos sanduiches naturais, realizado na escola.
CONCLUSÕES
Esse projeto teve o intuito de ampliar e construir noções de medidas e grandezas,
conceituar os instrumentos de medida através das receitas, utilizar as medidas padronizadas e
não padronizadas, compreender a noção de medida de comprimento, superfície, diâmetro,
raio, circunferência, volume e massa, analisar frações e suas equivalências, ter noção dos tipos
de ângulos e reforçar as quatro operações fundamentais, explorar o poder nutritivo da abóbora
e seus benefícios para a saúde, formular e interpretar tabelas e gráficos comparativos da
evolução das sementes da abóbora.
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Desta forma com os objetivos traçados acima, percebeu-se um novo olhar perante ao
consumo da abóbora antes vista pelos alunos como algo ruim. Tanto que o gráfico abaixo,
demonstra que os hábitos alimentares estão mudando.
Contudo, o projeto irá continuar, pois o mesmo visa acompanhar a evolução da
plantação e suas implicações para futuras vendas dos produtos para a comunidade escolar,
visando ainda mais, os benefícios da alimentação saudável. Ampliar mais conceitos
matemáticos no que tange a construção e montagem de uma microempresa.
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A MATEMÁTICA NO CRESCIMENTO DAS CIDADES1
KLOTH, Kauê Michel Reblin2; VILLWOCK, Larissa3; HEIDEMANN Leonice4.
RESUMO: Este trabalho tem como finalidade, desenvolver o conhecimento dos alunos de como se
desenvolvem as cidades, como os bairros se ampliam. O conteúdo matemático de grandezas e medidas
compreende um campo de informações da natureza referente às situações habituais na vivência das pessoas. O
grande desafio é mostrar aos alunos a grande importância deste tema tanto para a vida dos indivíduos, pois
precisamos frequentemente do auxílio deste conhecimento. A escola deve trabalhar a partir de atividades práticas
para que os estudantes possam desenvolver habilidades para identificar as relações entre grandezas no ato de
medir quantidades para resolver situações cotidianas que compreendem uma série de fatores ligados ao meio
onde estamos inseridos e que estão presente em nosso campo de vivência. Nessa perspectiva, exemplificar cada
indagação, dúvida ou questionamento levantado pelos educandos ao longo do processo de ensino-aprendizagem,
com isso, inferir a enorme influência das unidades de medidas em nossas ações.
Palavras-Chave: Medidas. Grandezas. Áreas. Perímetros.

INTRODUÇÃO
Área e perímetro são conteúdos apresentados nos últimos anos do Ensino Fundamental
1. Nessa fase, é esperado que as crianças sejam capazes de resolver problemas que envolvam
calcular a área e o perímetro de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, como
consta, por exemplo, no Descritor da Prova Brasil.
Na sociedade em geral as grandezas se mostram presentes em todos os momentos nas
atividades exercidas pelas pessoas cotidianamente. Adultos, jovens e crianças partilham
constantemente das unidades de medidas conforme suas necessidades no cumprimento das
suas tarefas diárias. Uma criança, mesmo desconhecendo o valor de uma nota ou moeda, sabe
que o dinheiro serve para obtermos alguma coisa em “troca”; um engenheiro, ao construir a
planta de casa trabalha as grandezas geométricas como área, perímetro e ângulos; nos
comércios de modo geral são usados continuamente massa (peso) e o próprio dinheiro na
compra e venda de produtos. As grandezas e medidas fazem-se presentes em nossos lares nas
mais variadas tarefas do dia a dia, seja na conta de energia, telefone e água entre outras que
pagamos mensalmente, nos utensílios domésticos que a dona de casa usa para cozinhar
alimentos, preparar sucos e bolos. É bastante intensa a relação das grandezas com as nossas
ações, pois, diariamente trabalhamos alguns tipos de unidades.
Para ter-se um exemplo mais claro disso, os loteamentos que propiciam a ampliação
dos bairros, que acontece nas maiorias das vezes, através de empresas interessadas em investir
em loteamentos. Esses loteamentos começam na escolha e um terreno, cuja localização deve
ser selecionada de acordo com o público que pretende atingir. Os lotes mais comuns são os
populares, que são frequentemente desenvolvidos em nossa cidade. No desenvolvimento dos
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loteamentos, está toda a infraestrutura exigida pela legislação e prefeitura da cidade. Cada
loteamento é dividido em lotes, cada lote possui a sua metragem.
A partir desta abordagem, destacamos que o foco do trabalho foi de identificar como a
Matemática pode contribuir para a resolução de situações cotidianas que envolvam a
necessidade de saber-se a área ou perímetro de um determinado espaço. Assim, a seguir
apresentaremos as atividades desenvolvidas e resultados obtidos com o trabalho.
MATERIAIS E MÉTODOS
A fim de alcançarmos o objetivo proposto de nosso trabalho, realizamos visitas de
campo, construções de maquetes, além de proporcionar o aprofundamento no conhecimento
geométrico, angular, e ainda conhecimentos gerais referentes a loteamentos de acordo com as
indagações dos alunos.
1° Momento: visita a um loteamento da nossa cidade, explicando a formação de um
loteamento, como é feito a infraestrutura e a divisão dos lotes!
2° Momento: construção da maquete em uma folha de isopor, definir as ruas, separar
uma parte do loteamento para área de lazer e dividir o loteamento em lotes contendo a
metragem igual em todos eles. Na maquete possui lotes que já foram construídas casas, e
lotes que estão à venda. Nos lotes construídos os alunos confeccionaram casas com bases
diferentes, na área de lazer bancos, árvores e uma pista para praticar atividades físicas.
3° Momento: Diferenciar as figuras geométricas que aparecem em toda a maquete,
explicar a formação de loteamento e de lotes. Identificar os lotes que estão nas esquinas,
possuindo o ângulo de 90°.
4° Momento: Calcular juntamente com a turma o perímetro do loteamento, dos lotes,
das casas e da área de lazer.
5° Momento: Calcular a área de duas casas com diferentes formas geométricas.
Deixar bem claro a definição e a diferença de área e perímetro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o cumprimento das etapas acima descritas foram utilizados os seguintes
procedimentos matemáticos, envolvendo as medidas reais da maquete e cálculos.
Para desenvolver o conteúdo do que é um ângulo, foram utilizados pesquisas e
consulta ao material didático utilizado pela escola, resultando na seguinte especificação.
Ângulo é o nome que se dá, a abertura formada por duas semirretas que partem de um
mesmo ponto. Você aprenderá que, para calcula-lo, mede-se a abertura entre os lados e que a
unidade de medida utilizada para isso são os graus.
Identificar faces, arestas e vértices da base de uma residência.
Faces: são as superfícies planas que constituem um sólido.
Arestas: são os segmentos de intersecção de duas faces contíguas.
Vértices: são os pontos de encontro das arestas.
Quanto ao desenvolvimento do conhecimento acerca do perímetro das várias
composições da maquete foram desenvolvidos os seguintes cálculos e definições.
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Perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura.
 Loteamento:
100cm
50 cm

P= 100cm +100cm +50 cm+ 50cm= 300 cm
1m = 100cm
300cm = 3m
 Lotes:
10 cm

20cm

P= 5 cm+5 cm+5 cm+5 cm= 20 cm
Quanto ao desenvolvimento do conhecimento acerca da área das várias composições
da maquete foram desenvolvidos os seguintes cálculos e definições.
A área tem determinada formulas para você calcular, cada figura geométrica tem
uma área, aqui vão algumas delas: A = L x L ou A = B(base) x H (altura).
 Casa 1:
5 cm

5 cm
A= 5 cm × 5 cm= 25 cm2
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Casa 2:

5 cm
6 cm
A= 6cm × 5cm = 30cm2
 Casa 3:

5 cm
5 cm

5
c
m

3
c
m

4
c
m

2 cm

4 cm

3
c
m

Área da Sala: A= 5cm × 5cm = 25cm2
Área da Cozinha: A= 5cm × 4cm = 20cm2
Área do Banheiro: A= 2cm × 3cm = 6cm2
Área dos Quartos: A= 4cm × 3cm = 12cm2
CONCLUSÕES
O objetivo principal desse trabalho foi identificar como a matemática está totalmente
ligada a construção das cidades. Percebeu-se uma grande curiosidade dos alunos em saber
como é a construção de um loteamento. Viu-se também que a maioria dos alunos não tinha
noção do que era um loteamento e que esse loteamento era dividido em lotes, tudo foi
novidade, foi um projeto importante para o aprendizado dessa turma, pois trabalhamos
percurso, figuras geométricas, uma ideia de ângulo, perímetro, área, arestas, faces e bases de
uma figura geométrica. Os resultados em relação a descobrir o perímetro e a área de uma
figura geométrica foram grandes. Os cálculos foram utilizados de forma simples de acordo o
ano em que a turma está. O projeto despertou a alguns alunos o gosto pela matemática, e o
gosto a seguir uma carreira de engenharia. Os métodos de avaliação são ferramentas cujos
resultados devem ser utilizados com o objetivo de uma melhoria contínua.
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A MATEMÁTICA DO LIXO1
RAMOS, Kayke Otávio Mariano2; GOSSLER, Gabriela 3; PAVESI, Deise Grasiela Jorge4
RESUMO: “A Matemática do Lixo”, trata-se de um projeto apresentado à Feira Regional de Matemática,
realizados pelos 4os anos do Ensino Fundamental da EEB Padre João Stolte. Utilizou-se materiais
reaproveitáveis, que antes tinham como destino o lixo, para a construção de brinquedos confeccionados pelos
próprios alunos com enfoque matemático. Conseguiu-se conscientizá-los sobre o descarte irregular do lixo, além
de motivar a coleta seletiva em casa e na escola e realizar com o tema diversos cálculos matemáticos com a
multiplicação, desenvolver conceitos geométricos e de medidas. Foi possível despertar a devida preocupação
com o meio ambiente. Através de métodos qualitativos, percebeu-se um empenho de todas as turmas na
realização das atividades propostas, além de proporcionar uma aprendizagem muito mais significativa de
conceitos matemáticos e uma conscientização ecológica.
Palavras-chave: Lixo. Brinquedo. Meio Ambiente. Matemática.

INTRODUÇÃO
A sociedade atual é consumista, onde cada vez é maior a produção de materiais que
são descartáveis diariamente, trazendo uma série de problemas que interferem constantemente
na qualidade de nossas vidas.
A cada dia que passa a questão ambiental tem sido considerada como um fato que
precisa ser trabalhada com todos e principalmente nas escolas, pois as crianças bem
informadas sobre os problemas ambientais vão ser adultos mais preocupados com o meio
ambiente, além do que elas vão ser transmissoras dos conhecimentos que obtiveram na escola
sobre as questões ambientais em sua casa, família e vizinhos. As instituições de ensino já
estão conscientes que precisam trabalhar a problemática ambiental e muitas iniciativas tem
sido desenvolvida em torno desta questão, onde já foi incorporada a temática do meio
ambiente nos sistemas de ensino como tema transversal dos currículos escolares, permeando
toda prática educacional. A educação ambiental nas escolas contribui para a formação de
cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um
modo comprometido com a vida, com o bem-estar.
A educação ambiental tornou-se lei em 27 de Abril de 1999, pela Lei Nº 9.795 – Lei
da Educação Ambiental, onde em seu Art. 2º afirma: "A educação ambiental é um
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e
não-formal”.
É importante também, que sejam apresentadas práticas ecologicamente corretas para
incutir uma conscientização acerca do meio ambiente desde cedo, e a escola tem a
responsabilidade de dar suporte para o desenvolvimento de uma educação Ambiental de
qualidade, estabelecendo o meio ambiente como patrimônio de todos, desenvolvendo
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática aplicada e/ou inter-relação com
outras disciplinas; Instituição: EEB Padre João Stole.
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atividades artísticas, experiências práticas, atividades fora de sala de aula, projetos, etc.,
conduzindo os alunos a serem agentes ativos e não passivos e meros espectadores.
Partindo dessas observações e problematizações, pensou-se em contextualizar o
conteúdo de Matemática do 4º ano: Multiplicação e Geometria. Propõe-se então, o
desenvolvimento do Projeto: “A MATEMÁTICA DO LIXO”, partindo da necessidade e
preocupação quanto a questão ambiental, a problematização de conteúdos matemáticos e a
utilização do tempo livre para criações de brinquedos, desenvolvendo assim a criatividade e
gastando o tempo com brincadeiras mais saudáveis e que estimulem o raciocínio lógico.
Um dos objetivos da matemática é usar regras e técnicas como ferramentas para
resolução de problemas, que façam sentido aos estudantes, que os façam refletir, reformular,
fazer relações cotidianas, em que a aquisição do conhecimento esteja vinculado ao domínio de
um “saber fazer” matemático e de um “saber pensar” matemático. “É preciso tornar as
estudantes pessoas capazes de enfrentar situações e contextos variáveis, que exijam deles a
aprendizagem de novos conhecimentos e habilidades. ” (POZO, 1998, p. 9).
De acordo com a Proposta Curricular de Santa Catarina (2014), as brincadeiras, jogos
e manipulação de materiais são essenciais para desencadear uma aprendizagem mais
prazeroza, para o aprendizado de Matemática, envolvendo conhecimentos e afetos, saberes e
valores, cuidado e atenção, seriedade e riso, efetivos para o desenvolvimento integral das
crianças.
Embasados nesta realidade, construiu-se o presente projeto de trabalho quanto a
problemática do lixo, onde foram realizadas pesquisas informativas com relação ao mesmo,
visitação a um aterro sanitário da cidade e utilização do mesmo na construção de brinquedos e
objetos educativos, decorativos e recreativos. Esses objetos e brinquedos além de
entretenimento devem servir como uma forma de aprendizagem matemática.
Como objetivo geral o projeto vai procurar facilitar a interação pedagógica necessária
à construção do conhecimento matemático de forma interdisciplinar significativa e
contextualizada. Além disso, conscientizar os alunos, em consequencia os familiares, sobre
controle e gerenciamento do lixo, possibilitando oportunidades para que interajam como
cidadãos conscientes, valorizando à sustentabilidade do meio em que vive e do planeta.
MATERIAL E MÉTODOS
O desenvolvimento do projeto aconteceu no mês de agosto de 2016, com os alunos
dos 4º anos 1 e 2 do Ensino Fundamental, da EEB Padre João Stolte. Foi realizado uma
mobilização das turmas quanto ao tema “Lixo”, onde puderam conhecer os problemas
causados à natureza pelo lixo; os identificaram os vários tipos de lixo produzido pelo homem;
descobriram os métodos eficazes para diminuir a produção de lixo; avaliaram as ações
referente ao consumo humano; conheceram os procedimentos adotados para a reciclagem de
lixo; pesquisaram e apresentaram o tempo de decomposição de papéis, vidros, alumínios e
plásticos, e a importância de reciclá-los. Foi utilizado o projetor multimídia com as imagens e
os dados referentes ao lixo.
Além disso, foram realizadas pesquisas referentes ao tema no Laboratório de
Informática sobre o tempo que a natureza leva para extinguir alguns dos principais lixos que
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recebe. Papel, de três a seis meses; tecido, de seis meses a um ano; filtro de cigarro, cinco
anos; chiclete, cinco anos; madeira pintada, treze anos; nylon, mais de trinta anos; plástico,
mais de cem anos; metal, mais de cem anos; borracha, tempo indeterminado e vidro, um
milhão de anos. A partir desses dados foram realizadas diversas operações matemáticas de
multiplicação para trabalhar com unidades de tempo.
Após esse processo, foi motivada toda a escola, para recolhimento de caixas de leite e
rolinhos de papel higiênico. Além disso, os alunos em casa também começaram a realizar a
coleta seletiva para reaproveitamento de alguns materiais que acabavam indo para o lixo.
Com as caixinhas de leite foi construída uma casinha no pátio, com o intuito de
disponibilizar um cantinho de leitura para toda a escola. Com os rolinhos de papel foi
construído porta lápis. Nesses momentos foram trabalhadas a formas geométrica das
caixinhas de leite e rolinhos de papel, bem como sua planificação.
Figura 1- Cantinho da Leitura em processo de construção.

Fonte: A Autora (2016).
Figura 2- Cantinho da Leitura.

Fonte: A Autora (2016).
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Além disso, os alunos, utilizando sua criatividade desenvolveram brinquedos a partir
do lixo separado em suas residências que estimulassem o aprendizado de Matemática.
Para encerrar o projeto, foi realizada uma visita técnica ao aterro sanitário da Recicle,
em Brusque – SC, com o acompanhamento de monitores para maiores explicações sobre o
funcionamento da empresa e sua importância ambiental.
Figura 3- Visita Técnica à Recicle. Brusque – SC.

Fonte: A Autora (2016)

Foram utilizados métodos qualitativos com relação ao projeto, observando assim o
desenvolvimento da aquisição dos conhecimentos matemáticos concomitantemente com uma
conscientização ecológica sobre a coleta seletiva, promovendo assim uma motivação e
mobilização dos alunos na construção dos brinquedos a partir do lixo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na parte inicial do projeto os alunos puderam sanar diversas curiosidades e dúvidas
com relação ao tema, através de discussões e pesquisa no Laboratório de Informativa. Serviu
para conscientizar com relação ao tema, além de motivar a coleta seletiva, bem como sua
importância.
No início, os alunos sentiram um pouco de dificuldade de interpretar os cálculos
matemáticos do tempo de decomposição dos lixos sem interferência da professora. Mas logo
entenderam o raciocínio dos cálculos e desenvolveram sem maiores dificuldades.
No geral, todos os alunos se empenharam em realizar a seleção de lixos,
principalmente para a construção da casinha e dos brinquedos. Se sentiram orgulhosos, pois
conseguiram deixar seu legado na escola através da casinha de leitura.
Entenderam muito bem a questão das formas geométricas, e foi necessário a correção
da professora em alguns brinquedos desenvolvidos que estavam articulados aos cálculos
matemáticos.
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Na visitação ao aterro sanitário da Recicle, os alunos se demonstraram bastante
familiarizados com o tema, e puderam enriquecer seu conhecimento sobre o lixo, seu destino
e de que forma podemos estar colaborando para que o impacto ambiental seja amenizado.
CONCLUSÕES
O projeto “A Matemática do Lixo” proporcionou momentos interdisciplinares entre
conteúdos programáticos de matemática e ciências. Atingiu-se a participação de todos os
alunos, que apresentaram uma aprendizagem significativa sobre meio ambiente, Multiplicação
e Geometria. Além de desenvolverem a conscientização e mobilização com relação ao tema
“Lixo”.
Trabalhar com projetos de aprendizagem abre na sala de aula um espaço para se
desenvolver discussões mais amplas, pesquisas e experiências concretas, que podem chegar a
uma mostra científico-cultural, favorecendo o aprendizado, dando a oportunidade de deixar a
população ciente dos problemas e necessidades do mundo, de forma geral. Além disso,
permite o intercâmbio entre as diferentes disciplinas que o estudante cursa.
Fica ainda um desafio. É que se faz necessário que sejam proporcionadas aos
educadores condições para que possam trabalhar temas e atividades de educação ambiental
articulados com a Matemática que possam conduzir a práticas pedagógicas, materiais
didáticos, guias curriculares e projetos que incentivem o debate, a reflexão sobre as
questões ambientais e a construção de uma consciência crítica para que esse trabalho não
termine, seja um processo contínuo em sala de aula.
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TRANSBORDANDO MATEMÁTICA1
NASS, Luana2; SCOZ, Ana Sofia3; PRADA, Schlickmann Mareni4
RESUMO: A partir do estudo do gênero textual “notícia”, surgiram em sala, testemunhos e dúvidas sobre as
enchentes. Com o intuito de vincular a aprendizagem matemática ao tema que se revelou de grande interesse
para os alunos e uma vez que “O Município” é conteúdo programático do 4º ano do Ensino Fundamental, a
professora intermediou os trabalhos a partir de experiências vividas, entrevistas, pesquisas e conversas com
diversos profissionais envolvidos com a prevenção ou com a solução dos problemas vindouros em caso de
enchente. Dessa forma, despertou nos alunos oportunidades de aprendizagem matemática, desenvolvendo suas
competências com prazer e responsabilidade, visando seu aprimoramento como ser humano crítico diante das
graves consequências do desequilíbrio ecológico atual e entendimento da geografia do espaço que habitam, além
da promoção das habilidades matemáticas esperadas no momento escolar dos educandos.
Palavras-chave: Enchente. Consciência ecológica. Aprendizagem matemática.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do projeto ocorreu na Escola Municipal Erwin Prade em
Timbó/SC entre os meses de março e agosto do ano de 2016 com os alunos dos 4os anos 01 e
02 desta unidade escolar. Observando o interesse das crianças acerca de “Enchentes” e o
impacto deste fenômeno na vida dos cidadãos, viu-se, neste tema, grande potencial de
exploração dentro da perspectiva matemática e de conscientização sobre os diversos aspectos
relativos a ele. Foi possível uma abordagem científica, tratada não somente como
consequência de desequilíbrio ambiental, sendo que essa não é a única justificativa para as
catástrofes.
O raciocínio lógico recebeu grande estímulo ao ser associado ao interesse comum em
melhor entender o tema. Foi possível vislumbrar os hábitos enraizados nos cotidianos
familiares, acerca de bons exemplos de consciência ambiental como feitio de compostagem e
reciclagem, entender os impactos diretos das enchentes, quais os locais mais atingidos do
município, quantidade de famílias atingidas, o dano causado ao abastecimento de água, a
infiltração da água das chuvas no solo. Aliar este estudo aos conteúdos matemáticos
transformou a aprendizagem matemática em uma descoberta motivadora que mobilizou, além
das crianças, também suas famílias.
MATERIAL E MÉTODOS
A leitura de uma notícia acerca do tema, trazida por um aluno, durante o estudo deste
gênero textual, gerou o início dos trabalhos. Surgiram muitas curiosidades sobre o assunto,
uma vez que familiares e amigos são diretamente atingidos pelas enchentes. Neste sentido,
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verificou-se a quantidade de atingidos e foram investigados dados que envolvem os números
relacionados ao tema.
Para a compreensão, iniciou-se pelo estudo do solo da região, afinal sua capacidade de
absorção de águas das chuvas é decisiva na enchente. Verificou-se fenômenos como El
Ninho, sua repercussão em nossa região e foi feita análise dos benefícios de reciclar, reduzir e
reutilizar, com o intuito de diminuir a produção de lixo.
Contatos com órgãos municipais e estaduais (Defesa Civil, Setor de Planejamento,
Aterro Sanitário, EPAGRI e SAMAE), oportunizaram conversa direta com alunos e
professoras envolvidos no projeto, trazendo dados relativos às cotas de enchente, ruas e
bairros mais afetados, sobre desabrigados e desalojados no município em razão das cheias,
sobre a entrega de kits de limpeza (seu custo em Reais – sistema monetário) após as
catástrofes, quantidade de lixo produzido e depositado no Aterro Sanitário e diversas outras
curiosidades que surgiram no decorrer do projeto e que muito serviram para a relação das
informações aos conteúdos matemáticos estudados.
Com tantas colaborações e engajamentos, no entendimento da relevância do projeto
junto à comunidade, foram confeccionados desafios matemáticos, gráficos e tabelas
comparativas, estudos de área e volume, escala gráfica de mapas, geometria do cilindro e
triângulo, medidas de quantidade de chuva que se abate sobre a região, analisando o problema
a partir do ponto de vista local até regional, ao entender desde o processo de formação da
nascente do rio até onde ele desemboca, e perceber os grandes volumes de água.
Foi produzido, em parceria com jornais de abrangência regional, um pictograma com
as principais enchentes ocorridas na região. Para a coleta de dados para o trabalho, além dos
dados cedidos pelos órgãos municipais, foram essenciais as pesquisas na internet que
trouxeram informações importantes acerca do tema. Ao assistir vídeos informativos e imagens
que retrataram os problemas de desbarrancamentos, enxurradas e enchentes, os educandos
tiveram ideia da dimensão que tais ocorrências podem ter. Os alunos construíram um terrário,
para a percepção do ciclo da água envolvido nas precipitações e um pluviômetro para o
entendimento prático da quantidade de chuva que abate a região. Fizeram o traçado dos rios
que banham nosso município e seus afluentes, percebendo a grande rede pluvial que nos
cerca.
A confecção de um jogo para, de maneira lúdica e divertida, frisar as descobertas e
aprendizagens do grupo foi o desfecho para o trabalho realizado com as turmas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A percepção de que a consciência ambiental é responsabilidade de cada um, foi ponto
unânime nas descobertas do grupo. Entender que o desequilíbrio ambiental ao qual estamos
expostos é consequência das más escolhas a que os seres humanos estão habituados, é crucial
para que os educandos observem criticamente sua forma de viver e passem a modificar certos
hábitos que interferem significativamente em nosso planeta e que geram tantos transtornos,
aos quais chamamos de catástrofes da natureza.
A primeira pesquisa realizada pelos alunos foi a quantidade de alunos da escola que
tiveram suas casas atingidas por enchentes nos últimos anos.
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Figura 1 – Quantidade de alunos da E.M. Erwin Prade atingidos pelas enchentes nos anos de 2014 e 2015.

Fonte: 550 alunos da Escola Erwin Prade.

Neste comparativo também foi possível detectar quais foram os bairros mais atingidos
considerando os alunos da escola que se declararam atingidos por enchentes.
Figura 2 – Bairros de Timbó em que residem os alunos da E.M. Erwin Prade atingidos pelas enchentes de
2014 e 2015.

Fonte: 550 alunos da Escola Erwin Prade.

O estudo do volume dos Rios Benedito e Cedros e sua extensão dentro do município
de Timbó, além do traçado da rota dos rios e sua junção com os afluentes gerou a percepção
da grandiosidade do fenômeno “enchente” e suas graves consequências para a comunidade.
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Entendendo que o aquecimento global é também causado pelo excesso de lixo que
libera gases tóxicos na atmosfera, os alunos perceberam a necessidade de diminuir a
fabricação de lixo através do uso do lixo orgânico em adubos e compostagem e depositando
adequadamente o lixo reciclável para a Coleta Seletiva.
Entender o funcionamento da quantificação dos índices pluviométricos foi de grande
valia para os alunos, que através deste cálculo reforçaram conceitos de operações
fundamentais e números decimais.
A oportunidade de verificar a ocorrência de chuvas através do histórico
disponibilizado pelo CEOPS gerou a confecção de um pictograma baseado nos picos de
enchentes do Rio Benedito e Itajaí-Açu ao longo dos anos.
Tabela 1 – Picos das enchentes em Timbó, entre os anos de 1888 e 2015.

Fonte: Centro de Operação do Sistema de Alerta da FURB – Universidade Regional de Blumenau.

A abordagem matemática também foi possível no estudo das escalas dos mapas.
Transformar em gráfica uma escala numérica, usar a escala para determinar distâncias reais,
transformou o mapa em uma ferramenta útil e atrativa.
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CONCLUSÃO
Relacionar a localização geográfica do município, propícia às enchentes por se tratar
de um vale, aspectos naturais e a ocorrência histórica desse fenômeno a hábitos mais
sustentáveis foi bastante significativo para os alunos. Porém, desmitificar a ideia de que a
responsabilidade nesta situação recai unicamente sobre o ser humano foi o ponto que alinhou
as ideias e instigou a pesquisa sobre outras circunstâncias envolvidas no fenômeno.
Conhecer a ocorrência, abrangência e consequências do fenômeno climático
El ninho, que, sem dúvida deve ser estudado como fator determinante para enchentes, foi
descoberta enriquecedora feita através de explicação de professor da área específica de
Geografia, fato que possibilitou uma prévia de como são as aulas no Ensino Fundamental II
A verificação dos índices pluviométricos, a análise de dados de enchentes, nível de
rios e sua extensão, tornou mais críticos e pesquisadores os alunos envolvidos no projeto. O
envolvimento das famílias nas pesquisas, no empenho na confecção das tabelas geradoras dos
gráficos, na curiosidade em chegar aos valores indicativos dos questionamentos realizados e o
contato com jornal impresso para a busca dos dados da linha do tempo das enchentes no vale
repaginou a ideia dos estudantes acerca da credibilidade da escola e de um projeto quanto as
suas possibilidades de parceria. Todas as ações e práticas propostas contribuíram para, além
do entendimento matemático, também para a percepção da interligação entre todas as coisas
no universo.
REFERÊNCIAS
CEOPS. Disponível em: http://www.ceops.furb.br Acesso em 13 de junho de 2016.
DEFESA CIVIL. Disponível em: http://www.defesacivil.sc.gov.br Acesso em 07 de junho de
2016.
EPAGRI. Disponível em: http://www.epagri.sc.gov.br Acesso em 07 de junho de 2016.
GROSCH, Maria Selma; MELO AGUIAR SILVA, Neide. PROPOSTA CURRICULAR
DA REDE MUNICIPAL DE TIMBÓ. Secretaria Municipal de Educação. 2008.
JORNAL DIÁRIO CATARINENSE. Via e-mail: alicia.aliano@diariocatarinense.com.br
JORNAL DO MÉDIO VALE. Disponível em: http://jmv.tv.br Acesso em 07 de junho de
2016.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DEFESA CIVIL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MORRO AZUL.

279

DE MOEDINHA EM MOEDINHA1
SILVA, Davi Christóvão da2; ARNDT, João Pedro Rotermel3; ZAPPAS, Josiane Lazzaris4
RESUMO: Este trabalho tem como temática a educação financeira como uma grande ferramenta que, se
aplicada cedo, pode construir as bases de uma equilibrada relação com o dinheiro na vida adulta. Nesse sentido
procuramos compreender o processo de educação financeira e seus valiosos ensinamentos em relação ao
dinheiro. Para isso, realizamos pesquisas, aula de campo, atividades práticas e produzimos alguns dados para
serem analisados. Os conteúdos matemáticos utilizados foram: adição, subtração, multiplicação, números por
extenso, gráficos e tabela. Nossos cálculos nos permitiram pensar de maneira crítica, autônoma e interessada em
encontrar soluções para nossos problemas. Já os gráficos e tabela nos permitiram comparar e analisar
informações. Entendemos que na educação financeira se aprende através do dinheiro: resolvendo problemas,
fazendo escolhas e desenvolvendo a capacidade de planejamento.
Palavras-chave: Educação financeira. Dinheiro. Moedinha.

INTRODUÇÃO
Pesquisas realizadas pela Data Popular (2008) trazem números preocupantes em
relação à organização financeira doméstica das famílias brasileiras: 36% dos pesquisados
declaram ter um perfil gastador, 54% não conseguiram honrar suas dívidas pelo menos uma
vez na vida e apenas 31% poupam regularmente para a aposentadoria. Observa-se também
que uma parte crescente da renda familiar tem sido destinada ao consumo, o que torna as
atuais taxas de poupança demasiadamente baixas. Esta situação, que aflige milhões de
brasileiros.
Acreditamos que a escola é o ambiente em que se adquirem além de conhecimentos a
capacidade de viver em sociedade. Ao longo de toda a vida teremos a necessidade de lidar
com questões financeiras e essas decisões impactarão no tempo presente e futuro. Conforme
Rocha (2008), “quando o indivíduo tem as finanças em ordem, ele toma decisões e enfrenta
melhor as adversidades. E isso ajuda não só na vida financeira, mas também nos aspectos
familiares. ” Diante disso, surge a necessidade da educação financeira, afim vivenciar
diferentes situações e que diante delas façamos escolhas equilibradas.
A partir da visita da Cresol em nossa escola apresentando o projeto Mesadinha e sua
turma, demonstramos amplo interesse e diversos questionamentos sobre o sistema monetário.
Partindo disso, destacamos que o objetivo principal deste projeto é exercitar o poder de
escolha: gastar ou guardar, poupar ou desperdiçar. Se tivermos o mínimo de conhecimento
financeiro, certamente aprenderemos a pensar antes de agir e planejar melhor o futuro,
criando o sentimento de segurança e confiança em nós mesmo. Assim, neste resumo
estendido buscamos apresentar as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos.
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MATERIAL E MÉTODOS
A fim de atingirmos o objetivo proposto, realizamos leituras, dramatizações,
interpretações, pesquisas, aula de campo, atividades práticas relacionadas ao cotidiano,
construímos gráficos e tabela, estabelecemos comparações, utilizamos diferentes maneiras de
calcular e refletimos sobre as atitudes relacionadas à questão financeira. A seguir,
sucintamente buscamos apresentar os caminhos trilhados ao longo do desenvolvimento deste
trabalho focando nas ações realizadas.
1ᵒ Momento: Apresentação da campanha Mesadinha e sua Turma
Representantes da Cresol estiveram em nossa escola apresentando aos alunos do
segundo e terceiro anos o Mesadinha e sua turma, uma campanha com objetivo de incentivar
a cultura de poupar e economizar. A campanha prevê a realização de diversas atividades na
escola envolvendo crianças. Nessa visita inicial os alunos receberam uma cartilha com
diferentes atividades relacionadas ao sistema monetário brasileiro.
2ᵒ Momento: História Dona Baratinha
A partir do interesse pelo sistema monetário abordamos a história Dona Baratinha,
assistimos ao vídeo que deu início a dramatização dessa história. Colorimos a história e
realizamos também a interpretação do texto, destacando os personagens, ordem alfabética,
separação de sílabas, conceito de singular e plural, masculino e feminino. Elaboramos e
comparamos convites, exploramos a receita e a quantidades dos ingredientes, sua massa está
representada em quilogramas e gramas. Em sua caixinha Dona Baratinha tem uma moedinha,
usando este valor ela pode comprar muitas coisas, mas nem sempre foi assim, então
exploramos a história do dinheiro.
3ᵒ Momento: Cédulas do Brasil
Buscando conhecer mais sobre as diferentes cédulas que já circularam em nosso país,
pesquisamos no site do Banco Central do Brasil e visualizamos as diferentes cédulas usadas
no Brasil deste o ano de 1942. Assim como conhecemos mais sobre a segunda família do
Real, seus elementos de segurança e o animal da fauna brasileira estampado na nota.
4ᵒ Momento: Outras formas de dinheiro
Além de cédulas e moedas podemos encontrar cheques e cartões de crédito que são
formas de utilizar o dinheiro. É necessário o preenchimento correto do cheque para que se
evite alteração de valor e falsificação.
5ᵒ Momento: Visita à Agência do Branco do Brasil e à Cooperativa de Crédito Rural
com Interação Solidária - Cresol
Em nossa visita ao Banco do Brasil, podemos conhecer mais sobre a história do banco
e seu funcionamento a partir da exposição feita pelo gerente da agência, o Senhor Cristopher
Jones Grava. Da mesma maneira em nossa visita à Cresol o presidente da cooperativa, o
Senhor Cleiton Loch nos falou sobre a história e o funcionamento, destacando que “a
cooperativa não visa lucros, mas sim o crescimento de seus associados e o desenvolvimento
socioeconômico”.
6ᵒ Momento: Mercadinho e Mesadinha
Em nossa sala, com embalagens vazias montamos o Mercadinho do Lindo, os
elementos desse mercado receberam preços, a partir dele podemos fazer compras, calcular o
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seu valor e também o troco que receberíamos, além de comparar preços. Usando a
multiplicação podemos calcular o custo de produtos do mesmo valor. Fazendo uso de
situações do cotidiano ampliamos nossos conhecimentos sobre adição, subtração e
multiplicação.
Iniciou-se a Mesadinha da Responsabilidade, segundo D’Aquino (2008, p.52), a
mesada, poderoso instrumento da educação financeira, possibilita à criança a capacidade de
ordenar o orçamento, definir escolhas para o dinheiro, desenvolver um plano de poupança,
apresentar o be-a-bá das finanças. Com esta atividade cada aluno recebe uma mesada semanal
(dinheiro sem valor) que fica guardado em seu envelope em sala. Para cada atividade não
cumprida ou desrespeito, os alunos perdem determinado valor antecipadamente combinado e
do conhecimento de todos. Com o dinheiro da mesadinha, podemos fazer compras no
mercadinho e de forma cotidiana decidir o que comprar e observar os valores, após as
compras calculamos o seu valor e quanto dinheiro ainda nos resta.
7ᵒ Momento: Doação e Bazar
Propomos a comunidade e aos alunos da turma, que colaborassem com o nosso Bazar
Beneficente doando brinquedos e livros, ao realizar a montagem do bazar e ao ordenar os
produtos, confeccionamos uma tabela onde discriminamos os objetos e a quantidade, estes
dados também foram representados em um gráfico.
Diante do que temos proposto de cooperativismo e solidariedade, o dinheiro
arrecadado em consenso na turma de alunos, foi doado a APAE - Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Presidente Getúlio-SC, no dia de nossa visita o senhor
Alexandro Suchara, nos falou sobre a instituição, seu funcionamento e o belo trabalho que
eles fazem com os alunos que lá frequentam.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das atividades realizadas e da organização das mesmas, considerando também
os momentos descritos anteriormente, apresentaremos alguns dos resultados obtidos, não
sendo possível pontuar todos, os mesmos se encontram em nosso portfólio.
História: Dona Baratinha
A partir dela podemos perceber que com o dinheiro é possível comprar diversas coisas
ou realizar diferentes objetivos financeiros. A Dona Baratinha queria se casar, já os alunos
tiveram várias opiniões: alguns gostariam de comprar joias, outros carros ou casa para não
morar de aluguel, comida para que essa nunca falte, diferentes objetivos e necessidades
surgem em nossa sala entre os colegas, outros preferem guardar e assim vamos construindo
diferentes posicionamentos sobre a questão financeira.
Dinheiro
O dinheiro surge da necessidade de facilitar a vida das pessoas. Assim como surge o
dinheiro, surgem também as instituições bancárias, as visitas a estas instituições foram
fundamentais para conhecermos mais sobre elas. Alguns alunos nunca haviam entrado em
uma instituição bancária, foi um momento de ampliar e construir novos conhecimentos.
Mercadinho
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Aprofundamos, sistematizamos e ampliamos o conhecimento sobre o sistema
monetário brasileiro, bem como o incentivo ao cálculo e ao uso de valores aproximados para
resolver situações envolvendo quantias em dinheiro, em uma aula diferenciada onde a sala se
transformou em um minimercado. E com o mercadinho podemos vivenciar situações reais de
compra, cálculo de troco, multiplicação de valores e comparações de preços.
Mesadinha da Responsabilidade
Com essa atividade vivenciamos situações reais com o uso do dinheiro, perderíamos
se tivéssemos atitudes desagradáveis ou se deixássemos de realizar atividades, assim como
ganhávamos semanalmente determinados valores de acordo com nossa conduta. Ao poder
gastar este dinheirinho no Mercadinho do Lindo, tivemos diferentes situações: alunos que
gastaram todo seu dinheiro comprando muitas coisas aleatoriamente e alunos que compraram
de forma moderada gastando apenas uma pequena quantia de seu dinheiro. Assim nos vimos
diante de situações reais do dia-a-dia, percebendo que devemos poupar e refletir sobre o
consumo para que esse seja mais consciente e equilibrado.
CONCLUSÕES
O objetivo principal deste projeto foi a necessidade de desenvolver uma atitude
consciente em relação ao dinheiro, para que assim os alunos sejam capazes de estabelecer e
alcançar metas e sonhos. Neste sentido este projeto espera contribuir para que de forma
significativa, vivenciando situações reais aprofundamos nossos conhecimentos sobre adição e
subtração sem e com reserva, pesquisamos, analisamos dados, produzimos gráficos e tabela,
vivenciamos situações de multiplicação, interpretamos e ampliamos nosso vocabulário assim
como a escrita e a leitura.
Os cálculos matemáticos auxiliaram os alunos, e este estímulo não é para que as
crianças queiram ser ricas, mas para que elas saibam lidar com o dinheiro no seu dia a dia.
Para Cerbasi (2011), dinheiro deve fazer parte do cotidiano da criança para que não sejam
criados bloqueios capazes de dificultar seu uso na vida adulta
Ao ampliar nosso conhecimento financeiro, certamente aprendemos a pensar antes de
agir e planejar melhor o futuro, criando o sentimento de segurança e confiança em nós
mesmo. Vivenciar situações reais que envolvam escolhas como compras e poupar, contribui
de forma mais consciente e real para a formação de cidadãos comprometidos e responsáveis.
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NÚMERAIS: DO SURGIMENTO À ATUALIDADE1
MATOS, Gustavo Miguel Rodrigues2; NUNES, Priscila de Paula3;
BRESIANI, Maria Aparecida de Souza4.
RESUMO: Este projeto foi desenvolvido através de aulas expositivas utilizando textos científicos e vídeos que
mostram o surgimento e a evolução dos numerais. A partir disso foram desenvolvidas algumas atividades e jogos
envolvendo toda a turma. Este trabalho teve por objetivo compreender como surgiram os números e os nomes
dados aos símbolos, com o intuito de incentivar a prática do raciocínio lógico em relação a adição e subtração, e
perceber a importância do sistema de numeração e a influência que exerce na vida das pessoas.
Palavras Chaves: Numerais, História e Jogos.

INTRODUÇÃO
Devido à grande dificuldade apresentada pelos alunos do terceiro ano nas situações
matemática (identificar, nomear, quantificar, e resolver operações simples), pensou-se em
estratégias diferenciadas para significar o aprendizado.
O projeto “Numerais: do surgimento a atualidade” iniciou-se demonstrando para os
alunos que os numerais fazem parte do nosso cotidiano. Eles representam muito mais do que
uma forma de medir ou quantificar o que existe ao nosso redor, pois os numerais são a ponte
que une o conceito quantificador do abstrato à sua respectiva correspondência do concreto.
Tendo em vista que nós nos utilizamos da linguagem numérica todo tempo, foi
necessário introduzir o conceito, surgimento e evolução dos numerais e quantidades às
crianças a fim de ampliar-lhes a visão e compreensão do mundo que as circundam e de onde
veio a necessidade de um sistema de representação. O conhecimento da matemática foi
desenvolvido por meio de atividades concretas e significativas de forma individual e coletiva.
O trabalho consiste em oferecer possibilidades diferenciadas para a aprendizagem
através de jogos. O lúdico fez brilhar os olhos das crianças, facilitando a compreensão de
alguns conceitos que ainda permaneciam obscuros para elas.
MATERIAL E MÉTODOS
Quando se pensa em trabalhar jogos, a ideia que deve prevalecer é que um jogo não
deve ser escolhido ao acaso, é importante fazer deste um contexto de aprendizagem. Ao
inseri-lo no contexto escolar, perguntar-se sobre o que ele permite ensinar, qual conteúdo
matemático é posto em destaque neste jogo, como isso se relaciona com a necessidade de
aprendizagem e como contextualizar o conhecimento posto em ação. Assim, é possível
relacionar as aprendizagens previstas no currículo com o que é necessário para o dia a dia

1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos Iniciais. Modalidade: Matemática aplicada e/ou inter-relação com outras
disciplinas. Instituição: Escola Municipal Professora Francisca Borba – Balneário Piçarras-SC.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, Escola M. Professora Francisca Borba – Balneário Piçarras – cidabresiani@gmail.com
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O trabalho foi iniciado com a apresentação de um vídeo para os alunos sobre a
História dos números.
O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos
e coisas e isso aconteceu há mais de 30.000anos ac. Os homens nessa época viviam
em cavernas e grutas, porém não existia a ideia de números, mas eles tinham a
necessidade de contar (MIRANDA, 2016).

Ao evoluir, o homem deixou de ser nômade, fixando-se em um só lugar, passou a praticar a
caça, a coleta de frutos e também o cultivo de plantas e a criação de animais. Surgindo assim
à necessidade de uma nova forma de contagem, pois o homem precisava controlar o seu
rebanho, passou então a utilizar pedras para suas marcações. Mas como isso era feito?
Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do
dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era
possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro
animal selvagem ou apenas se perdido. Com a evolução do homem e da matemática,
surgiu a palavra “cálculo”, que em latim significa “contas com pedras” (MIRANDA,
2016).

Após entender estes conceitos, as crianças recontaram a história dos numerais com
ajuda dos seguintes materiais: um pequeno cenário confeccionado em EVA para fazer as
ovelhas; uma placa de papelão para representar o sol e a lua sinalizando o dia e a noite, e
palitos de picolé para representar a cerca.
Os números também evoluíram na sua forma de representação, cada povo utilizou uma
maneira de representá-los. Para uma melhor compreensão foi construído com as crianças
pequenas placas demonstrando o registro dos números de cada povo.
Os algarismos arábicos ou árabes, foram trazidos da Índia para o Ocidente há muitos
séculos atrás e são aqueles que ainda usamos nos dias atuais, chamados de hindu-arábicos. Os
números que escrevemos são formados pelos algarismos 0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. Existem
diversas explicações para a origem da sua representação, algumas delas bastante interessante
que apontam argumentos bem construídos sobre sua história. A facilidade em se trabalhar os
números hindu-arábicos é inquestionável, mas o que se torna intrigante em toda essa
evolução, é o nome dado aos símbolos. Muitos dizem que a nomeação diz respeito a questões
relacionadas à Geometria, baseando-se no estudo dos ângulos. Um exemplo disso é o que
apresentamos a seguir, que fundamenta a origem dos números indo-arábicos no número de
ângulos existentes no desenho de cada algarismo.
Depois das atividades acima, as quais ajudaram as crianças na compreensão da origem
do numeral, foram utilizados vários jogos, com o objetivo de facilitar a aprendizagem
tornando-a lúdica e divertida.
Materiais e jogos trabalhados:
1. Jogo bate número: Esse jogo foi criado a partir do jogo de domínio dos alunos o “bate
carta”. Este jogo tem por objetivo desenvolver o reconhecimento dos numerais e
incentivar a competitividade na aprendizagem.
- Materiais: cartas numeradas de zero a cem.
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- Aplicação: Duas ou mais crianças dividem o monte das cartas e apostam uma carta
virada com o numeral para baixo no centro da mesa. Uma criança de cada vez tenta
virar a carta batendo-a com a palma da mão, identificando o numeral que virou.
Acertando, o jogador pega a carta e coloca no seu monte. Ganha o jogador que obtiver
mais cartas no final.
2. Jogo caverna dos números: Este jogo tem por objetivo estimular o raciocínio lógico
na adição.
Materiais: na construção do jogo utilizou-se uma embalagem de pizza, seis potes
pequenos de iogurte com uma abertura na lateral, e uma bola de gude. Em cada pote
de iogurte foi registrado um número aleatório de zero a nove, fixados na embalagem
da pizza.
Aplicação: antes de iniciar o jogo, os jogadores estipulam as regras, como o número
de jogadas que irão fazer. O jogador deverá equilibrar a bola de gude tentando entrar
na caverna, (dois potes de iogurte) e realizar a soma e registro dos numerais que
acertou, segundo o número de jogadas estabelecidas. Ganha o jogador que obtiver
mais acertos ao adicionar os numerais.
3. Jogo deixa passageiros: O objetivo deste jogo é explorar o raciocínio lógico da
subtração.
Materiais: uma cartolina desenhada com cinco trilhas e cinco quadrados, cinco caixas
de fósforo que servirá como “carrinho”, trinta palitos em cada caixa que servirá de
“passageiros”, um dado.
Aplicação: Podem participar no jogo de dois a cinco jogadores. Inicia o jogo quem
tirar a pedra maior. Cada jogador fica com um “carrinho”, avança uma casa e joga o
dado, o jogador deverá retirar a quantidade de palitos “passageiros” que aparecer no
dado. Ganha o jogo quem chegar no final com menos “passageiros”.
4. Cobras e escadas: O jogo tem por objetivo trabalhar a contagem e sequência numérica
e ser o primeiro a atingir o fim.
Material: um tabuleiro com numerais de zero a cem, dois pinos e um dado.
Aplicação: Podem participar do jogo, apenas dois jogadores por vez. Cada jogador
pega um pino e coloca no início do tabuleiro. Inicia-se o jogo através do par ou ímpar.
Joga-se o dado e anda a quantidade de casas conforme o numeral que saiu no dado.
Quando o pino parar no início da escada, o jogador deverá subir a escada avançando
algumas casas, quando parar na cabeça da cobra o jogador deverá descer até a cauda
regredindo algumas casas. Ganha o jogo quem chegar primeiro no numeral cem.
A interdisciplinaridade foi um fator marcante no desenvolvimento e no resultado deste
projeto. Todas as disciplinas integraram o sistema de numeração nas atividades cotidianas. A
professora de inglês confeccionou com os alunos o “jogo da memória” com a escrita do
numeral em Inglês; a professora de Artes estimulou a criatividade dos alunos fazendo
desenhos a partir dos numerais, usando as formas para criar imagens; o professor de Educação
Física fez o exame biométrico dos alunos demonstrando a utilização dos numerais em nosso
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corpo, onde o mesmo será retomado ao final do ano para verificar as mudanças ocorridas em
peso e altura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através de vários recursos, como vídeos, livros, jogos, desenhos, os alunos
perceberam a importância do sistema de numeração, bem como sua influência na vida das
pessoas. Foi possível perceber, durante o desenvolvimento das atividades que, a maioria dos
alunos possuem a ideia de quantidade, porém apresentam dificuldade ao representar
graficamente. No decorrer da atividade, foi ficando bem claro que devemos escolher jogos
que estimulem não só a oralidade no reconhecimento dos signos, mas que se efetive a
resolução de situações problemas, principalmente em situações abstratas e que se faça
necessário o registro destes reconhecendo seu valor posicional.
Importante ressaltar que, quando o aluno registra no caderno de forma individual a
ideia de número e numeral, ele o faz sem se preocupar se a representação está correta ou não.
Quando ele o faz em situação de jogo, ele se preocupa mais, pois do seu raciocínio, do seu
reconhecimento depende também a sua vitória. Isto o estimulam à aprendizagem.
Considero, após fazer este trabalho que, colocar o aluno diante da experiência
interativa de produção e apropriação e de diferentes contextos, fazendo uso, praticando,
conhecendo, questionando, a escola viabiliza o entendimento do desenvolvimento do
pensamento abstrato. Pois segundo Kishimoto (2000), [...] A introdução de jogos como
recurso didático nas aulas de matemática é tida como possibilidade para diminuir os
bloqueios apresentados por alguns alunos, a respeito da matemática.
CONCLUSÃO
Ao realizar este trabalho com 23 alunos do 3º ano, salientando que são alunos com alto
grau de dificuldade, percebeu-se que a utilização de recursos didáticos que desafiam o
interesse do aluno contribui para melhor compreensão dos conteúdos. Foi através dos jogos,
que os resultados apareceram. Ao criar as regras dos jogos, ao apresentar o trabalho na feira
da escola, os alunos criaram estratégias para se fazerem entender. Isto representa, porém que
dominaram o conteúdo trabalhado pois conseguiram formar novos conceitos ao apresentarem.
Outro fator importante como resultado do trabalho foi a percepção da elevação da autoestima
e segurança dos alunos em realizar as atividades no dia a dia.
REFERÊNCIAS
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TRÂNSITO: MATEMÁTICA E CIDADANIA1
DA SILVA, Gabriela Roeder Oliveira2; SEIDEL, André Leoni3;
CIPRIANI, Mayra Elaine Milke4
RESUMO: O projeto teve início a partir de uma atividade em que os alunos desenharam um mapa do trajeto
casa/escola. Houve discussão sobre o que acontece nesse trajeto, por quais ruas passam, como é o trânsito,
distância, tempo de locomoção. Nessa discussão, foi percebido o potencial do tema “trânsito” na perspectiva
matemática e as atividades que se sucederam, planejadas e interdisciplinares, com o intuito de conscientizar
sobre a valorização do respeito no trânsito, geraram o entendimento do tema. A efetivação do projeto partiu de
experiências vividas, curiosidades e descobertas feitas a partir de leituras, pesquisas, palestras e conversas,
despertando os alunos para novas oportunidades de aprendizagem. Foram explorados conteúdos matemáticos
que se tornaram significativos para o educando, desenvolvendo suas competências com prazer e
responsabilidade, visando seu aprimoramento como ser humano crítico e consciente de suas atitudes como
cidadão que interage no trânsito.
Palavras-chave: Trânsito. Cidadania. Aprendizagem matemática.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do projeto ocorreu na Escola Municipal Erwin Prade em
Timbó/SC entre os meses de abril e agosto do ano de 2016 com os alunos do 5º ano 01 e 5º
ano 02 desta unidade escolar.
Analisando o interesse das crianças acerca do “Trânsito” e a imensidão de informações
a que estamos sujeitos a este respeito, houve exploração dele na perspectiva matemática e
conscientização sobre os diversos aspectos relativos ao mesmo.
Desenvolvendo um trabalho preventivo, preparando um pequeno cidadão para o
exercício pleno da cidadania ética, tornando-o consciente de seus direitos e deveres como
participante do trânsito, com análise, reflexão e ações que resultem num trânsito mais seguro
e humanizado, contribuindo para a preservação da vida.
A Matemática é presente no cotidiano das pessoas, precisamos com frequência
calcular, comprar, pagar, receber.... No trânsito não é diferente, pois a matemática está
presente em estatísticas de acidentes, análise e interpretações de gráficos e tabelas, situações
problema, cálculos de multa, sistema de medidas, geometria, entre outras situações comuns no
cenário do trânsito.
Estas situações são presentes no trabalho realizado com as turmas e, além de toda a
aplicação matemática oportuniza a criticidade acerca das atitudes das pessoas diante do
trânsito. Faz com que as crianças sejam agentes na busca da consciência ao volante, levando
para suas casas ensinamentos fundamentais para a segurança de todos.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Escola Municipal Erwin Prade – Timbó – SC.
2
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3
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4
Professora Orientadora, Escola Municipal Erwin Prade, Timbó – SC, mayramilke@hotmail.com
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MATERIAL E MÉTODOS
O início dos trabalhos foi a partir da verificação do trajeto casa/escola, envolvendo
medições da via e calçada em frente à unidade escolar. Essa atividade gerou discussão, troca
de ideias e questionamentos sobre o trânsito em nossa cidade.
A curiosidade dos alunos pelo tema foi aguçada e para melhores esclarecimentos
convidou-se a responsável pela educação no trânsito de Timbó para informar aspectos e dados
relativos ao Departamento Municipal de Trânsito, como: quantidade de agentes de trânsito e
veículos no município, de acidentes ocorridos, horários de maior tráfego nas principais vias,
causas que geram mais acidentes, entre outros. Houve uma visita ao DEMUTRAN e ao local
onde são feitas as placas de trânsito em uso na cidade.
Neste aspecto, além do estudo do significado das placas, verificou-se o tamanho e a
geometria das mesmas. Entendendo as indicações das placas, surgiram questionamentos
acerca das multas aplicáveis, seus valores, assim como os valores médios dos veículos que
estão vinculados ao tráfego diário.
Os alunos foram a uma autoescola e entenderam que, para ser motorista, é essencial
conhecer os aspectos ligados a legislação de trânsito vigente, e ter consciência da grande
responsabilidade envolvida ao guiar um veículo automotivo, em razão dos riscos aos
patrimônios público e particular envolvidos na direção, além é claro, do risco ao bem maior, a
vida.
Devido ao envolvimento do projeto com as ações que englobam o tema, os alunos
participaram do “Maio amarelo”, que mobilizou muitas pessoas do município em prol da
conscientização sobre a necessidade de um trânsito mais humanizado em nossa Timbó.
Os alunos acessaram a história do carro, suas inovações de segurança e tecnológicas
com o passar dos anos, os níveis de poluição do meio ambiente em razão do excesso de
veículos em todo o mundo, a relação entre gastos e consumo de combustíveis disponíveis no
mercado, considerando a potência dos motores, além de pesquisar índices mundiais dos locais
mais violentos no trânsito e suas causas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para entender melhor o cenário atual do trânsito que envolve nossos alunos em seu
trajeto de casa foi feita uma pesquisa com todos os alunos para levantamento acerca dos
meios de transporte utilizados pelas famílias no trajeto da escola para casa e vice-versa.
Nesta pesquisa foi possível enfatizar a respeito da poluição do meio ambiente através
dos poluentes liberados pelos veículos na atmosfera e os alunos concluíram sobre os
benefícios de utilizar algum transporte coletivo, e fazer escolhas mais sustentáveis quanto ao
transporte diário. O uso de bicicletas, as “caronas”, além de uma ótima forma de economia de
combustível, também gera significativa melhora para a poluição atmosférica com menos
veículos lançando poluentes no ar.
Por outro lado, as crianças percebem a comodidade que o veículo proporciona à
família. O ir e vir se torna mais independente e, em tempos em que o conforto é prioridade,
poucos fazem suas opções baseados na sustentabilidade. Como forma de medir a ocorrência
dos variados veículos no transporte para a escola, chegou-se à tabela:
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Figura 1 – Meio de transporte utilizado habitualmente pelos alunos da E. M. Erwin Prade para
deslocarem-se no trajeto casa/escola

Fonte: Alunos da Escola Erwin Prade (2016).

Analisando o trajeto, os alunos perceberam várias placas de trânsito que servem para
orientar o tráfego e prevenir os transeuntes, sejam motoristas, pedestres ou ciclistas.
Observando a recorrência da incidência dessas placas, chegou-se à confecção de tabela
indicadora das quantidades verificadas no trajeto.
Para o entendimento dos dados sob a forma de gráfico, os alunos foram auxiliados na
confecção de gráfico que representasse a tabela construída com base nas informações colhidas
pelo grupo.
Tendo em vista que estamos constantemente expostos a dados expostos em gráficos
sobre diversos assuntos, fazer a leitura desta ferramenta matemática, descrever os dados
verificados, analisar e aprender são ações extremamente importante, e a fase escolar é o
momento ideal para a efetivação dessa habilidade.
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Figura 2 – Quantidade e tipo de placas de trânsito no trajeto casa/escola dos alunos dos 5os anos da E. M.
Erwin Prade

Fonte: 70 alunos dos 5os anos da Escola Erwin Prade (2016).

Entender a mensagem das placas não é importante apenas para o motorista e sim para
todos os componentes do trânsito. Alertando os alunos acerca da importância de observar, os
alunos anotaram e reproduziram sob forma de tabela e gráfico as placas encontradas no seu
trajeto diário à escola.
Figura 3 – Placas de sinalização mais encontradas no trajeto casa/escola dos alunos dos 5os anos da E. M.
Erwin Prade

Fonte: 70 alunos dos 5os anos da Escola Erwin Prade (2016).
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CONCLUSÃO
A abordagem ao projeto revigora discussões sempre atuais acerca das
responsabilidades e possibilidades envolvidas no tema. Entendendo que a função da escola é
criar cidadãos capazes de bem escolher suas atitudes em comunidade e que o trânsito é
responsável por muitas mortes em todo o mundo, percebe-se que a conscientização das
crianças é peça chave no caminho da diminuição destes números assombrosos e quase sempre
decorrentes de má conduta ao volante.
Perceber a Matemática presente em se tratando do trânsito contextualizou os estudos e
os tornou mais prazerosos, pois os conteúdos foram aplicados à vivência diária de cada
estudante envolvido no projeto.
Verificar dados, pesquisar, comparar, trazer informações e estatísticas, presentes em
sites, revistas e jornais tornou-se comum e as curiosidades dos educandos, como os altos
preços dos combustíveis, os valores das multas, os carros mais vendidos e seus valores
médios, as maiores causas de acidentes, os países com maior número de mortes em razão do
trânsito, direcionaram o tema em busca das necessidades demonstradas pelo grupo.
As discussões contribuíram para o desenvolvimento do senso crítico, o respeito às
opiniões alheias, o entendimento da pesquisa como engrandecimento pessoal para cada
cidadão, e partindo de um tema tão corriqueiro e de problemas locais foi possível partir para
abordagens mais gerais, abrangendo números relativos ao trânsito na esfera estadual, nacional
e mundial, inclusive.
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MATEMATIZANDO A HISTÓRIA DA EEB PAPA JOÃO XXIII1
MARCHI, Wellinton Carlos2; DALPIAZ, Beatriz Camile3; RIDIERI, Elenice4.
RESUMO: Em março de 2016, deu-se início às pesquisas e estudos sobre a história e trajetória da E.E.B Papa
João XXIII, na qual deu origem e desenvolvimento a este projeto, com o intuito de resgatar e valorizar este
contexto histórico para o aprendizado dos alunos. Foi desenvolvido entrevistas com antigos funcionários e
alunos, para conhecer melhor a história e coletar dados e informações, nas quais foram a base para todas as
atividades previstas. Em virtude da dificuldade de compreender a matemática e sua ligação com o cotidiano, foi
desenvolvido um trabalho pedagógico interdisciplinar enfatizando conteúdos matemáticos como; unidades de
medidas, cálculo de perímetro e área, gráficos, entre outros, observou-se assim, o quanto a escola evoluiu ao
passar dos anos. Com isso integrou-se alunos, professores e a comunidade no resgate e valorização deste
contexto histórico no desenvolvimento dos alunos.
Palavras-Chave: História. Problemas Matemáticos. Cálculos.

INTRODUÇÃO
Desde muito cedo as crianças já frequentam o ambiente escolar, este onde passam
grande parte de suas vidas, deste modo o espaço escolar passa a fazer parte do processo de
desenvolvimento e aprendizado dos alunos. O espaço físico não apenas contribui para a
realização da educação, mas é em si uma forma muda de educar. Como afirma Antônio Viñao
Frago, referindo-se ao espaço escolar, este não é apenas um “cenário” onde se desenvolve a
educação, mas sim “uma forma silenciosa de ensino” (Frago, 1995, p. 69).
Percebeu-se assim a importância de compreender o ambiente onde o aluno está
inserido, deste modo, com este projeto pretendeu-se tomar conhecimento do contexto
histórico da Escola de Educação Básica Papa João XXIII, trabalhando assim suas
especificidades de maneira interdisciplinar, fazendo ligações entre conteúdos curriculares
específicos do 4º e 5º anos, elencando o mesmo tema, abarcando assim a matemática com o
contexto histórico da escola.
Em virtude disso, iniciou-se um trabalho de pesquisas no PPP da escola e documentos
arquivados, consequentemente levantou-se com os alunos curiosidades acerca do passado da
instituição, a partir daí elaborou-se uma entrevista que foi realizada individualmente com
antigos funcionários e alunos e coletivamente com a ex-diretora da E.E.B. Papa João XXIII
Dona Clementina Prestini Beltramini. Todas as informações e dados foram base para a
elaboração das atividades, enfatizando entre elas, medidas, cálculo de perímetro e área,
tabelas, gráficos, problemas matemáticos e comparação da antiga escola e da atual, trazendo
sentindo ao aprendizado matemático à vida dos educandos.

1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Modalidade: Matemática e/ou inter-relação com outras
disciplinas; Instituição: EEB Papa João XXIII.
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MATERIAL E MÉTODO
A ideia do tema surgiu no ano anterior, em 2015 onde foi realizado um projeto em
uma escola chamada Walmor Ribeiro do município de Ibirama, com as professoras dos anos
iniciais, Susane Raphaela Fernandes e Elenice Ridieri.
Assim o projeto “MATEMATIZANDO A HISTÓRIA DA ESCOLA PAPA JOÃO
XXIII”, foi realizado com o propósito de dar continuidade ao trabalho previamente
desenvolvido, buscando significado a este contexto em uma nova realidade, sobre a
orientação da professora Elenice Ridieri, com a turma multisseriada de 4º e 5° anos e
supervisão do diretor Bruno Loch, deu-se início a este trabalho em março de 2016, com
embasamento teórico sobre a história e trajetória da instituição de ensino.
1º momento: Conhecendo e comparando a história da Escola Papa João XXIII:
Saber como a escola surgiu e como era a educação, os profissionais que mediavam o
conhecimento, iniciou-se então, um trabalho de pesquisas bibliográficas e entrevistas. Na qual
foi fundada em 1950 e instalada no distrito de Mirador Presidente Getúlio, com o nome de
Professora Gillete Conceição, a escola era uma construção de madeira localizada onde reside
o senhor Iolando Bratz. Na época estudavam cerca de 100 alunos de 1º a 4º série. Nos últimos
anos as matriculas escolares giraram em torno de 140 a 150 alunos.
A instalação do grupo escolar Papa João XXIII ocorreu no dia 23 de março de 1964,
no local onde se encontra atualmente. Constatou-se também que a escola já esteve sobre a
administração de 17 diretores. Todas as informações foram anotadas para posteriores análises
e cálculos.
2º momento: medidas do terreno da escola e tudo que nele está edificada.
Observou-se a evolução da parte física da escola, isto através de fotografias, surgindo
assim, a necessidade de saber quanto media a escola, em seguida após explicação de como
utilizar instrumentos de medidas como a trena e a fita métrica, os alunos efetuaram o trabalho
de medir o terreno da escola e tudo que nele está edificado. Subsequentemente foram
elaborados problemas relacionados a medidas e conversão de metros em centímetros, para
futuramente construírem a planta baixa da escola e a maquete da mesma.
Ao representar o desenho da escola em planta baixa de maneira livre, percebeu-se que
sua estrutura era geométrica, desta forma identificou-se os sólidos geométricos, explorando
suas especificidades como faces, vértices e arestas, subsequentemente retas semirretas,
segmentos de reta e ângulos, percebeu-se o quão é importante na hora de elaborar e construir
uma planta ou qualquer edificação.
3º momento: calculando perímetro e área da escola
Com as medidas e figuras concebidas nas atividades anteriormente, passou-se a
compreensão e cálculos de perímetro e área, observando-se assim o tamanho de tudo que
compõe o espaço escolar.
Nos documentos da escola encontrou-se uma planta baixa de quando a escola passou a
ser intitulada Papa João XXIII, então com as medidas contidas nela, também foi possível
calcular o perímetro e a área da antiga escola e calcular quanto a escola cresceu.
4º momento: construção das maquetes
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Utilizando todo conhecimento adquirido durante o desenvolvimento do projeto sobre
unidades de medidas de comprimento, conversões de medidas, geometria, retas, semi retas,
segmento de reta, ângulos, perímetro e área, construiu-se uma planta baixa da antiga e atual
escola, na qual foi utilizou-se uma escala de 1 centímetros para cada 100 centímetros (1:100)
e consequentemente construiu-se as maquetes.
5º momento: elaboração de tabelas e gráficos
Com os dados coletados com as pesquisas e cálculos efetuados sobre a infraestrutura
da escola, elaborou-se tabelas e subsequentemente os gráficos, nesta finalidade percebeu-se e
compararam-se as mudanças e crescimento da instituição de ensino Papa João XXIII desde
sua instalação no distrito de Mirador até os dias vigentes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para início da pratica de medir e utilizar os instrumentos de medidas mediu-se
primeiramente a sala de aula onde os alunos do 4º e 5º anos estudam, em seguida deu-se
continuidade nas medições do terreno da escola atual e tudo que nele está edificada.
 Sala de aula: 7 metros de comprimento e 6 metros de largura.
 Terreno da escola: 98,80 metros de comprimento e 98,80 metros de largura.
 Ginásio de esporte: 35 metros de comprimento e 30 metros de largura.
 Hall de entrada do ginásio: 5 metros de comprimento e 5 metros de largura.
 Banheiros do ginásio: 5 metros de comprimento e 9 de largura.
 Campo de futebol: 46 metros de comprimento e 36 metros de largura.
 Garagem: 14 metros de comprimento e 6 de largura.
Figura 1 – Medidas do Ginásio de esporte e da escola.

Fonte: Os autores (2016).

Para medir o comprimento do terreno da escola, os alunos utilizaram uma trena de 10
metros, que foi aberta totalmente 9 vezes, porém para terminar de medir foi aberta mais uma
vez na medida de 9 metros e 80 centímetros. Qual é o comprimento do terreno da escola?
Resposta: 9x10 + 8,80=98,8m; (9,8 metros)
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Com os resultados obtidos no processo de medidas da escola, deu-se continuidade nos
cálculos de perímetro e área da mesma.
1.Perímetro: O terreno da escola é quadrado e mede 98,80m cada lado. Qual o perímetro do
terreno?
Resposta: (P= 98,80+98,80+98,80+98,80)
(P=395,2 m)
2. Qual o perímetro do ginásio de esportes?
Resposta: (P=40+9+5+16+40+5+5+20)
(P=140m)
3. Qual o perímetro da escola?
Resposta: (P= 62+8+40+15+12+11+9+12)
(P=169 m)
4-Qual o perímetro da sala de aula do 4º e 5º anos?
Resposta:( 7+6+7+6)
(P=26 m)
5-Sabendo que o perímetro da sala de aula do 4º e 5º anos é 26 m, quantos metros de roda pé e
meia cana foram utilizados para construção da sala?
Resposta: (26 x2=52 m)
6- Qualperímetro da garagem?
Resposta: (14+6+14+6=)
(P=40 m)
Após os cálculos de perímetro iniciaram-se os cálculos de área.
1-Quantos metros quadrados tem a sala de aula?
Resposta: (7x6= 42 m2)
2-Quantos metros quadrados possui o terreno da escola?
Resposta:( 98,80x 98,80=9761,442 m2)
3-Quantos metros quadrados possui o ginásio de esporte?
Resposta :( a-35x25=875m², b-5x5=25m², c-5x9=45m², Total= 875+25+45=945m²)
Figura 2 – Cálculo da área da escola

Fonte: Os autores (2016).
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4-Quantos metros quadrados possui o campo de futebol da escola?
Resposta: (46x36=1656m²)
5-Quantos metros quadrados possui a escola?
Resposta: (a- 9x12=108m²,b- 12x23=276m², c-40x8=320m², 108+276+320= 704m² )
Para fins comparativos calculou-se então o perímetro e área da escola antiga.
Medidas da escola:
Cozinha: 9 metros de comprido e 6 metros de largura.
1-Qual o perímetro da escola antiga?
Resposta: (P=45+8+11,50+8+9,50+13+8=P=127m)
2- Quantos metros quadrados tinha a escola antiga?
Resposta: (a-13x8=104m², b-17, 50x8=156m²,c-24x8=192m²,104+156+192=452m²)
3-Qual o perímetro da cozinha da antiga escola?
Resposta: (P= 9+6+9+6=P=30m)
3- Quantos metros quadrados tinha a cozinha da antiga escola?
Resposta: ( 9x6=54m²)
3-Quantos metros quadrados a mais aumentou a escola Papa João XXIII desde 1970?
Resposta:( 704-452=252m²) A escola Papa João XXIII teve um aumento de 252
metros quadrados em sua infraestrutura.
Pra obter um resultado estatístico da trajetória da instituição de ensino Papa
João,elaborou-setabelas e gráficos.
Alunos matriculados na escola Papa João XXIII desde o ano de 1970 a 2016:
Figura 3 – Gráficos de alunos matriculados de 1970 a 2016.

Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÕES
Percebeu-se que no início do projeto os alunos não tinham conhecimento de como era
a escola e nem como ela tinha crescido no decorrer dos anos, aumentando o interesse deles
acerca do tema. Constatou-se que os alunos adquiriram conhecimento sobre a história da
escola onde estão estudando, passando a valorizar este contexto histórico em suas vidas.
Notou-se também que perceberam que a matemática não é uma matéria isolada e que ela esta
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presente no nosso cotidiano, exemplificando este ponto, pode-se citar a construção do espaço
escolar.
Compreendeu-se o quão é importante explorar um tema pertinente ao meio em que os
alunos vivem, pois se obteve uma proximidade da comunidade e escola, contribuíram na
realização do projeto e na valorização desta integração no processo educativo.
REFERÊNCIAS
FRAGO, Antônio Viñao; ESCOLANO, Agustín. Currículo, espaço e subjetividade: a
arquitetura como programa. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. 152 p.
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ECONOMIZAR PARA REALIZAR1
RAZINE, Gabriel2; SOARES, Henrique Soares3;SILVA, Daniele Soares4.
RESUMO: O presente trabalho foi realizado com os alunos do 3º ano do Escola Adventista- Centro com o
intuito de mostrar que a matemática pode contribuir para a formação da cidadania através de uma atitude
consciente no uso do dinheiro. O projeto teve como objetivo principal mostrar aos alunos que com atitudes certas
eles conseguiriam o dinheiro necessário para realizar um desejo. Como conteúdo da disciplina de matemática os
alunos iriam trabalhar com o sistema monetário, assim por meio do ensino da economia doméstica as crianças
deveriam aprender a lidar com dinheiro, observar o orçamento familiar, ajudar controlar os gastos, e adquirir
noções de consumo consciente. Para que isso fosse possível os alunos receberam orientações de um programa da
Caixa Econômica Federal que incentiva a:Saber que o dinheiro faz parte de muitas coisas em nossas vidas,
entender a diferença entre desejo e necessidade, além de você, todos da sua família possuem desejos e
necessidades, conhecendo os limites financeiros da sua família, a importância da Ética, como gastar seu dinheiro,
aprender a poupar, observar que o consumismo prejudica o Planeta, entender a diferença entre o caro e o barato e
responsabilidade. Assim cada aluno trouxe para sala de aula contas como a de água, luz, supermercado e gasto
com gasolina, para analisarmos os gastos, pois este seria o ponto de partida para a redução de consumo. Os
alunos colocaram em prática as atitudes que foram aprendendo no decorrer do projeto. Depois de um mês, com
os novos dados em mãos podemos trabalhar com os seguintes conceitos matemáticos; probabilidade, medida de
capacidade, números decimais, operações com números naturais, arredondamento, multiplicação, possibilidades,
estatística e uso da calculadora. Através do projeto conseguimos perceber a importância de saber usar nossos
recursos financeiros e como a matemática está inserida no nosso cotidiano, tivemos a possibilidade de criar e
resolver situações problemas reais e principal entender que com uma programação financeira correta podemos
economizar muito e assim realizar sonhos ou desejos.
Palavras-chave: Educação Matemática. Dinheiro. Desejos. Educação Financeira.

INTRODUÇÃO
Infelizmente, a maioria dos sonhos custa dinheiro e tudo que está a sua volta também.
Em primeiro lugar, pergunte-se: qual é o seu sonho? Qual desejo vive em sua mente há tempo
suficiente para você ter certeza que precisa realizá-lo? Pelo que vale a pena sacrificar algumas
coisas para investir no que realmente importa para você? Seu sonho é ir ao show do seu artista
favorito? Ou é comprar uma câmera profissional, um carro, um sofá novo? É fazer um curso,
faculdade, pós-graduação? Tudo o que você mais quer é ter um casamento dos sonhos?
Decorar a casa? Ou é viajar, dar a volta ao mundo, morar em outro país? Seu sonho pode ser
um desses ou qualquer outro, pode custar menos ou mais, mas se o que te impede de realizálo agora for a falta de dinheiro e você não sabe por onde começar, o terceiro ano pode dar
algumas dicas de como podemos realizar nossos desejos e foi assim que surgiu o projeto
“Economizar para realizar”. A turma tinha um desejo de fazer um passeio, mas como realizalo em meio a uma crise financeira? As respostas vieram através de pesquisas e palestra sobre
economia doméstica.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Escola Adventista de Joinville – Unidade Centro.
2
Acadêmico da Escola Adventista de Joinville - Unidade Centro.
3
Acadêmico da Escola Adventista de Joinville - Unidade Centro.
4
Professor Orientador, Daniele Soares da Silva Cardoso -daniele.silva@educaadventista.org.br.
1
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MATERIAL E MÉTODOS
Falar de economia doméstica é falar de saúde financeira e de qualidade de vida. Os
aspectos tratados por ela vão além de saber fazer uma planilha de gastos mensais. Ela envolve
o uso racional dos recursos, a escolha correta dos bens de consumo e de alimentos, as atitudes
cotidianas que evitam o desperdício e as ações voltadas ao consumo consciente.
O primeiro passo foi descobrir de onde vem o dinheiro da família e como fazer para
que no final de cada mês esse dinheiro não venha a faltar e sim a sobrar.
Conforme a InfoPessoal (2007), uma das grandes dificuldades que os pais encontram,
no que diz respeito à educação de seus filhos é fazer com que eles entendam o valor do
dinheiro. Em geral, as crianças que dificilmente se interessam pelo assunto podem se tornar
adultos incapazes de lidar com as próprias finanças.
A InfoPessoal (2007) cita, ainda, que diante dessa realidade algumas escolas
brasileiras já estão desenvolvendo projetos de educação financeira, mas o número é ainda
muito pequeno. Cita, também, que de nada adiantará a iniciativa da escola se em casa as
crianças não tiverem as principais lições, aliadas aos exemplos observados em sua família.
Os alunos observaram a rotina familiar e perceberam que o dinheiro está em tudo a sua
volta na luz acesa no quarto, na televisão ligada na sala, no banho demorado, na torneira
pingando, nos alimentos, nas roupas e muitos mais. Então agora os alunos teriam que mudar
algumas atitudes para contribuir com o orçamento doméstico, assim diminuir as despesas e
colaborar para o desenvolvimento social sustentável. As atitudes tomadas foram com relação
à água, alimentos, reciclagem, energia e dinheiro seguindo as dicas:
Água: economizar no banheiro, eliminar vazamentos, usar a vassoura e não a
mangueira para varrer a calçada, não deixar torneiras pingando e optar por modelos com
sensores automáticos;
Alimentos: preferir produtos da estação, aproveitar todas as partes de verduras e
legumes, manusear com cuidado os alimentos para não os danificar, consumir produtos da
região (ajudando a reduzir os custos de transporte), fazer um cardápio para a semana (existe
muito desperdício doméstico com frutas, legumes e verduras) e prestar atenção à validade dos
produtos;
Reciclagem: priorizar produtos ambientalmente corretos, consumir somente o
necessário, evitar mercadorias com muitas embalagens, separar o lixo para coleta seletiva,
doar o que não serve mais, usar os dois lados da folha de papel, imprimir somente o
necessário e usar sacolas ecológicas quando for às compras;
Energia: economizar ao lavar e passar roupa, juntando uma grande quantidade de
roupas de uma vez e não exagerar no sabão em pó. Usar o ar condicionado com moderação,
não deixar os aparelhos em standby, diminuir o tempo do banho, não abrir muito a geladeira
para gastar menos energia e usar somente aparelhos com selo Procel;
Dinheiro: fazer uma planilha de gastos mensais, optar por compras à vista, usar o
cartão de crédito com responsabilidade, pesquisar as melhores ofertas, avaliar bem quando
comprar a prazo, não desprezar as moedas e não consumir produtos piratas.
No primeiro mês os alunos já tiveram um resultado surpreendente. Fazendo uma
comparação com as contas do mês anterior de água e energia, calcularam a diferença e com o
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resultado os alunos se sentiram mais motivados em continuar praticando e estimular toda a
família a seguir as dicas.
Com a alternativa de ir a pé à panificadora, os alunos calcularam através da
multiplicação e divisão a distância a ser percorrida durante um mês, o custo que seria ir de
carro e os benefícios em ir a pé.
Agora com o dinheiro nas mãos os alunos precisavam conhecer a diferença entre
desejos e necessidades.
Desejos é algo que você sente vontade de ter ou realizar e os alunos entenderam que
quem cuida do seu dinheiro tem muito mais chance de realizar um desejo, mas, sempre
colocando as necessidades em primeiro lugar.
Considerando esses aspectos, estaremos no caminho da prática de uma economia
doméstica mais sustentável e contribuindo para a construção de um mundo melhor.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Educar financeiramente uma criança é capacitá-la a fazer o melhor uso do dinheiro.
Para isso é necessário muito treino. Nesse sentido os alunos conseguiram através de análises e
cálculos matemáticos comparar e descobrir as diferenças economizada nas contas de água
(imagem 1 e 2) e o percentual dessa diferença (Gráfico 1) .
Imagens 1 e 2 – Contas de água.
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Gráfico 1 - Comparativo de conta de água

Mês

Valor

Maio / 2016

R$ 76,32

Julho / 2016

R$ 56,41

Percentual de redução
35,29 %

Fonte: Os autores (2016).

Além do impacto que o aprendizado pode ter na vida das crianças, quando os pais não
têm uma situação financeira organizada, a orientação que os filhos recebem na escola pode
fazer a diferença em casa.
Durante o trabalho também, as crianças, poderão ter acesso as despesas mensais de sua
família, através da utilização de uma tabela para coletar os dados, foi possível a análise mais
consistente da situação financeira de cada família. (Tabela 1)
Tabela 1 – Coleta de dados do orçamento familiar.

Despesas
Agua
Luz
Telefone
Gasolina
Alimentação

Mai/16

Jun/16

Jul/16

Com o lema “Luz que se apaga não se paga”, os alunos buscaram prospectar uma
redução no consumo de energia de sua casa.
Durante esse processo foi discutido por que a economia de energia é saudável para o
planeta e para o seu bolso.
Através da análise das contas de energia elétrica (Imagem 3 e 4), foi possível trabalhar
a probabilidade de continuar economizando até o final do ano um percentual próximo do já
conquistado (Gráfico 2)
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Imagens 3 e 4 – Análise das contas de energia elétrica

Fonte: Os autores (2016).
Gráfico 2 – Comparativo de conta de Energia Elétrica

Mês

Valor

Maio / 2016

R$ 218,51

Julho / 2016

R$ 135,00

Percentual de redução
62,60 %

Fonte: Os autores (2016).

O objetivo da educação financeira infantil, de acordo com o especialista, não é fazer
com que as crianças aprendam a economizar para consumir cada vez mais, mas que conheçam
o valor do dinheiro e aprendam a fazer boas escolhas com as possibilidades que terão na vida,
tudo de forma lúdica e significativa para cada faixa etária.
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CONCLUSÕES
Nesse contexto, verificou-se a importância da educação financeira no intuito de obter
o conhecimento necessário para tomar decisões financeiras conscientes e mais responsáveis,
que possibilitem a participação no processo de desenvolvimento econômico do país.
A educação desde a infância fornece o conhecimento necessário para que no futuro os
indivíduos obtenham não apenas equilíbrio do orçamento familiar, mas também recursos que
proporcionem sua independência financeira.
Colocando em prática o que aprenderam os alunos tem realizados seus desejos e de
seus familiares.
REFERÊNCIAS
INFOPESSOAL. Educação financeira para os filhos. 2007. Disponível em: Acesso em:
29/09/2016 às 22h27min.
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RESUMOS EXPANDIDOS
ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS

A GEOMETRIA NO TANGRAM1
DEMARCHI, Mariana2; SCHELTER, Maycon Victor 3; REZINI, Mônica Joélma4
RESUMO: A geometria pode ser utilizada na modelagem matemática através do Tangram em sala de aula nas
séries finais do Ensino Fundamental. De forma lúdica, construtiva, dinâmica e investigativa, dando ênfase no
processo de resolução de problemas aplicados, focalizando o processo de construção de modelos matemáticos,
buscando estabelecer relação com outras áreas do conhecimento, a partir da própria matemática introduzindo
novos conceitos socioculturais. O Tangram é um jogo propício para construções em geometria plana, pois
proporciona a modelagem de mais de um mil e setecentas figuras planas, com as sete peças que o compõem
segundo a enciclopédia do Tangram, incluindo a própria formação original, o quadrado, também algumas das
figuras muito estudadas como retângulo, triângulo, trapézio, paralelogramo, pentágono, hexágono, além de
trabalhar o raciocínio lógico fundamental para obter sucesso em trabalhos que envolva aplicação matemática e
desenvolver a atenção cognitiva, é possível trabalhar dentre estes o teorema de Pitágoras, porém este não faz
parte da grade curricular desta turma. Aplicar diversas possibilidades de trabalho lúdico em sala de aula é
fundamental para que professor e aluno construam a sua prática.

Palavras-chave: Tangram. Geometria Plana. Lúdico.
INTRODUÇÃO
As atividades lúdicas como os jogos matemáticos na aprendizagem dos conteúdos de
geometria, torna o ensino satisfatório, ajudando na aprendizagem e deixando os alunos mais
envolvidos, fazendo com que os mesmos aprendam com facilidade, de uma forma lúdica.
Partindo deste pressuposto, acredita-se que algumas práticas pedagógicas possam melhorar o
Ensino da Matemática, utilizando o Tangram, que desperta o interesse e a compreensão do
aluno, procurando sempre dar oportunidades para que eles possam expor suas ideias e
participar ativamente, dando condições ao aluno para fortalecer o seu raciocínio lógico e a
criatividade, verificando a importância dos cálculos matemáticos, relacionando-os com o
cotidiano, tendo uma vista mais ampla da finalidade da matemática relacionando-a com o seu
cotidiano.
Segundo Piaget (1997, p 202) “o jogo não é apenas uma forma de entretenimento, mas
é uma maneira de contribuir e enriquecer o desenvolvimento intelectual do educando. ”
A proposta deste projeto traz como temática “O uso do Tangram para aprendizagem
de Geometria Plana”, tendo como objetivo principal trabalhar a modelagem matemática não
apenas em projetos extracurriculares de contra turno (não que esses projetos não sejam
importantes), mas também em sala de aula tornando-a mais atrativa e dinâmica,
proporcionando aos alunos não somente a solução de problemas matemáticos, mas a criação e
meios diversos para se chegar as soluções de tais problemas, possibilitando a
interdisciplinaridade com a disciplina de Artes, delimitando a pesquisa com o uso do Tangram
à geometria plana.
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática e/ou Jogos Didáticos; Instituição:
EEB. Dr. Frederico Rolla.
2
Aluna da Escola de Educação Básica Dr. Frederico Rolla, maridemarchi@gmail.com
3
Aluno da Escola de Educação Básica Dr. Frederico Rolla, mayconschelter@facebook.com
4
Professora Orientadora da Escola de Educação Básica Dr. Frederico Rolla, monicarezini@gmail.com
1
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A dinâmica da aula caracteriza-se pela ação do professor e dos alunos, sendo
mediada pelo conhecimento. Ensinar e aprender são processos direcionados para o
mesmo objetivo: o conhecimento; ambos envolvem a cognição e a relação entre
sujeitos. É nesse processo dinâmico, contraditório e conflituoso que os saberes dessa
prática profissional são construídos e reconstruídos (ROMANOWSKI, 2008, p.55).

MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi desenvolvida com enfoque qualitativo descritivo, valorizando o
contexto no quais os sujeitos estavam imersos. O ambiente do projeto foi composto por 20
alunos distribuídos em uma sala, que cursam a 7ª ano III do Ensino Fundamental e sua
respectiva professora da disciplina de matemática. Tal escolha da amostra se justifica pelo
fato desses alunos terem vivenciado ao longo do primeiro semestre, diversas situações que
envolviam conhecimento matemáticos de figuras geométricas.
Para a realização da mesma, elaboramos previamente em sala uma pesquisa sobre a
história do Tangram e quais figuras geométricas fazem parte deste quebra cabeça. Esta
pesquisa referia-se à construção do mesmo, suas dimensões, áreas e vários outros cálculos
trigonométricos, essa pesquisa foi realizada em sala e também utilizada a sala de informática
para maiores informações.
Como foi abordado a tema geometria os alunos foram levados para a área externa da
escola para medir o seu espaço físico e retirar assim a área total que a EEB Dr. Frederico
Rolla ocupa.
Foi elaborado, também, um teste de conhecimento específico para os alunos com três
questões sobre geometria, para que pudesse ter um diagnóstico mais fiel sobre a formação
conceitual desses alunos em relação ao tema em contexto. Outro trabalho foi a construção
com papel e papelão do Tangram, utilizando as suas réguas, sendo que os alunos aprenderam
a construí-lo através de dobraduras onde as medidas ficaram exatas, podendo assim que cada
aluno individualmente descobrisse o perímetro e a área de cada figura integrante do jogo.
Os alunos montaram também cada um a sua própria figura com as peças do Tangram,
onde obtiveram várias figuras em forma geométrica como: gato, barco, cachorro, borboletas
casas, etc. Foi comprovado que o processo de Ensino Aprendizagem se tornou divertido e cada vez
mais fácil, poderiam construir um quadrado de várias maneiras e além de enxergar agora poderia tocar
a geometria, trocaram o quebra-cabeça que sempre formava a mesma figura e passaram a criar suas
próprias formas, formando ao mesmo tempo em que se diverte o raciocínio lógico, e assim como o
chinês que acidentalmente quebrou a cerâmica, relata toda sua imaginação com apenas cinco
triângulos, um quadrado e um paralelogramo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a pesquisa de campo feita em sala e utilizando a sala de informática foi possível
perceber a grande dimensão que a geometria abrange em todas áreas educacionais, trazendo
os números, os cálculos e a facilidade do entendimento para o cotidiano do aluno do 7º ano.
Através deste projeto foi possível demostrar a importância do Tangram no processo de
Ensino Aprendizagem da Geometria Plana de maneira lúdica e construtiva. Para D’ Ambrósio
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(1999, p.22) “Um trabalho como o nosso não pode dar respostas, porque elas não existem. O
que se pode fazer é estimular, ajudar a pensar. Quem pensa geralmente faz boa educação” O
professor entrará como um agente colaborador para que o processo de ensino do aluno se
realize de forma mais espontânea, que ele busque os meios de trabalhar as respostas, não
sendo estas proporcionadas pelo Professor, mas apenas instigadas a serem encontradas.
Pensando que o Tangram pode ser utilizado como um jogo, e mesmo como algo a ser
provocativo para os alunos, este trabalho buscou. Provocar o aluno em diversas situações
problemas, havendo também o trabalho em grupos a interseção entre os colegas. O Tangram é
um instrumento investigativo e auxiliador que pode ser utilizado no ensino de áreas,
perímetro, semelhança de figuras e ângulos.
Essa atividade demonstrou ser muito prazerosa, pois os alunos aprenderam a calcular
as áreas de uma forma dinâmica e divertida. Cabe observar que no desenvolvimento da
atividade proposta, percebeu-se que, quando um aluno demonstrava alguma dúvida,
espontaneamente um colega imediatamente ajudava. Além de trabalhar o raciocínio lógico, os
alunos também aprenderam a trabalhar em grupos.
Por fim é relevante ressaltar que todos os cálculos feitos foram estruturados e
elaborados pelos alunos em sala de aula na disciplina de matemática e ministrados e
orientados pela professora Mônica Rezini.
CONCLUSÕES
Após a aplicação da metodologia e da realização das atividades com os alunos do 7º
ano III, pôde-se comprovar que o uso do Tangram no trabalho docente pode envolver teoria e
prática em sala de aula de uma forma prazerosa e divertida. No desenvolvimento das
atividades os alunos interagiram de forma construtiva e dinâmica no Ensino de Geometria.
Comentaram que gostaram muito da atividade e queriam em todas as aulas trabalhar com o
Tangram.
É de suma importância para o professor sempre tentar a incorporação de novas
possibilidades didáticas para que as aulas se tornem mais interessantes fazendo com que
aqueles alunos que não tem interesse ou até mesmo, não gostam da disciplina de matemática,
acabem tendo interesse pela aula. Foi o que aconteceu quando se aplicou o Tangram, aqueles
alunos desinteressados pela disciplina participaram ativamente das atividades propostas,
tornando a geometria mais interessante e satisfatória para as ambas as partes, pois as propiciar
ao aluno um ambiente mais prazeroso, ele demonstra o seu conhecimento de imediato sem ter
que recordar aquilo que aprendeu.
Durante todo o desenvolvimento deste trabalho, ideias novas de como tirar proveito do
Tangram foram surgindo, o jogo é rico em propriedades geométricas, porém é pouco utilizado
para o estudo da geometria.
Com este trabalho pode-se compreender que a matemática está realmente em tudo é só
você começar a pensar em calcular que eles veem sucintamente, fazendo com que você faça
várias descobertas e aguce sua criatividade e curiosidade.
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A MAGIA DO NÚMERO NOVE1
KEIL, Lívia Maria Pereira2; LEAL, Keli Camili Alves3; SIQUEIRA, Josiane Bernz4
RESUMO: O número nove é um dos algarismos do sistema de numeração decimal, é um número natural,
sucessor do oito e antecessor do dez. É composto e, tem como fatores primos o um e o três. Também é quadrado
perfeito do número três. Este trabalho descreve uma pesquisa realizada sobre o nove, cujos objetivos são:
conhecer a história do algarismo nove; conhecer suas diferentes representações em civilizações antigas,
apresentar formas diferentes de operar e aprender algumas brincadeiras envolvendo esse algarismo. Durante a
pesquisa foi estudado sobre: a prova dos nove, métodos diferentes de apresentar a tabuada do nove,
multiplicação de um número por 9 ou 99 e assim sucessivamente. E, algumas brincadeiras como: soma mágica e
leitor de mentes. Através do algarismo nove foi possível conhecer um pouco sobre a origem dos números e a
maneira como seu formato foi evoluindo. Aprendemos métodos e brincadeiras que tornam mais divertida a
matemática.
Palavras-chave: Algarismo nove. Algoritmos. Brincadeiras.

INTRODUÇÃO
A Escola de Educação Básica Zenaide Schmitt Costa, situada na cidade de Gaspar,
Santa Catarina, é uma escola parceira do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência – PIBID, com a disciplina de matemática. No qual, um dos objetivos é desenvolver
e construir materiais instrucionais.
Os jogos e brincadeiras são uma ferramenta importante do PIBID para alcançar tal
objetivo. Os estudantes desta escola já estão habituados a trabalhar com jogos para aprender
algum conceito matemático, o que possibilita uma troca constante de brincadeiras entre
estudantes e professor.
Em uma dessas trocas, percebemos que o número nove aparecia com muita frequência,
e decidimos buscar mais informações a respeito dele. Foi então que conhecemos a coleção
“Vivendo a Matemática”, que despertou o interesse em conhecer sobre a história da
matemática.
Desta forma, apresentamos este trabalho que descreve uma pesquisa sobre o
algarismo nove, no qual os objetivos são: (i) conhecer a história do algarismo nove; (ii)
conhecer suas diferentes representações em civilizações antigas, (iii) apresentar formas
diferentes de operar e (iv) aprender algumas brincadeiras envolvendo esse algarismo.
A pesquisa é do tipo bibliográfica, no qual foram pesquisados livros da coleção
Vivendo a Matemática para compreender a história dos números. Além disso, visitamos os
sites: Manual do Mundo e Matemágica para compreender o funcionamento das brincadeiras
que envolvem o algarismo nove.
No transcorrer do trabalho apresentamos sobre: a história e formatos de escrita do
número nove em diferentes civilizações; as características deste algarismo; maneiras
diferentes de realizar cálculos com este número; brincadeiras e mágicas.
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição: E.E.B.
Zenaide Schmitt Costa. Gaspar.
2
Estudante do 7º ano do Ensino Fundamental, liviamariakeil@gmail.com
3
Estudante do 7º ano do Ensino Fundamental, kelicamile_alvesleal@hotmail.com
4
Professora Orientadora, E.E.B. Zenaide Schmitt Costa, professoramat_josiane@hotmail.com
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MATERIAL E MÉTODOS
O sistema de numeração mais antigo que se tem registro é o Egípcio, datado de 4000
a.C, no qual o número nove possui o formato de nove traços verticais paralelos.
As civilizações do passado iniciaram seu desenvolvimento com pequenas aldeias,
próximas de grandes rios. Com o crescimento da agricultura e do comércio cada civilização
necessitava registrar numericamente as transações que ocorriam.
Desta forma, cada região possuía seu próprio método de registro. Na imagem 1
apresentamos o formato do número nove em algumas das civilizações antigas, como:
Mesopotâmia, Egípcia, Grécia, Hindu, Chinesa, Romana e Maia.
Imagem 1 - Formato do número nove nas civilizações antigas.

Fonte: Adaptado de IMENES, 1991.

O sistema que utilizamos atualmente é o hindu-arábico, desenvolvido pelos hindus
(300 a.C). O número nove, assim como os outros algarismos, ficaram conhecidos pelos árabes
que os trouxeram para o ocidente, por volta do ano 770 d.C. Por isso, dos números serem
conhecidos como hindu-arábicos.
O formato dos números foi evoluindo ao longo da história, conforme imagem 2, e o
número nove foi um dos algarismos que apresentou menor variação.
Existem muitas teorias quanto ao formato dos números. A mais curiosa, diz que a
aparência de cada algarismo corresponde à quantidade de ângulos que o designa, ou seja, o
número nove, possui nove ângulos, conforme é apresentado na imagem 3.
O nove é um número natural, sucessor do oito e antecessor do dez. É composto e, tem
como fatores primos o um (1) e o três (3). Também é quadrado perfeito do número três.
A tabuada do nove, pode ser aprendida de diversas formas: (1) pelo modo tradicional,
ou seja, pela soma do número repetidamente na sequência; (2) pela posição dos números zero
ao nove em ordem crescente e decrescente justapostos; e, (3) utilizando as mãos, ou seja,
abaixar o dedo que representa o valor que será multiplicado por nove, sendo que os dedos do
lado esquerdo representam as dezenas e os dedos do lado direito representam as unidades.
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Para multiplicar um número por 9 ou 99 ou 999... de uma forma diferente basta
acrescentar ao final do multiplicando zeros na mesma quantidade de noves que está sendo
multiplicado e, depois, subtrair o número inicial.
Imagem 2 – Mudanças na escrita dos algarismos.

Fonte: IMENES, 1989.
Imagem 3 – Teoria quanto ao formato dos números.

Fonte: CARREIRA, 2013.

Durante a pesquisa foi estudado sobre a “prova dos nove”, um método de verificação
de cálculos aritméticos, utilizado nas escolas antes da popularização das calculadoras. Com
este método é possível descobrir erros acidentais, utilizando apenas os dígitos de entrada e
saída do cálculo.
Por exemplo, 346 mais 683 resulta em 1029. Para verificar se este cálculo está correto
utilizamos a prova dos noves. Na adição, devemos somar os algarismos de cada parcela e
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diminuir nove do total. Como estamos na adição, os resultados devem ser somados, e, depois
diminuir nove. Este resultado servirá de comparação para verificação do cálculo. Após, somar
os algarismos da soma e diminuir nove. Os dois resultados devem ter o mesmo valor para que
a prova esteja correta. Caso não der o mesmo resultado é possível que haja algum erro no
cálculo. Acompanhe na imagem 4 como utilizar a prova dos nove nas operações de adição,
subtração, multiplicação e divisão.
Imagem 4 – Prova dos nove para a adição, subtração, multiplicação e divisão.
PROVA DOS NOVE - MULTIPLICAÇÃO

PROVA DOS NOVE - DIVISÃO

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras.

Existem algumas brincadeiras que podem ser realizadas com os amigos que envolvem
o nove. Uma delas é a adivinhação do resultado pela soma mágica. A brincadeira começa com
um amigo escrevendo um número de cinco algarismos, com exceção do zero e um. Com esse
valor, já é possível antecipar o resultado de uma soma de cinco parcelas. Por exemplo, se o
amigo escrever o número 36782, o resultado da soma será 236780. O resultado inicia com o
número dois, a sequência são os próprios números com exceção do último que deverá ter
diminuído do seu valor o dois. Esse resultado deverá ser apresentado no final da brincadeira.
Depois, o amigo coloca outra sequência de cinco algarismos e você também coloca,
agora já podendo utilizar o zero e o um. O segredo está na sua sequência que deverá
completar os algarismos do amigo com o nove. Após, o amigo escreve mais cinco algarismos
e você mais cinco. Quando terminar, você pode solicitar ao participante que some os números
e depois revelar o seu resultado.
Outro truque é o leitor de mentes, uma tabela com os números de 0 a 99 acompanhado
de uma figura. A brincadeira inicia com o participante pensando em um número de até 99.
Depois, ele deverá diminuir os algarismos e procurar a imagem ao lado do novo valor. Com
essa tabela é possível prever a imagem do número pensado. O truque está em colocar a
mesma imagem nos múltiplos de nove, pois sempre que diminuímos os algarismos de uma
dezena o resultado será um múltiplo de nove.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a pesquisa foi possível conhecer a história dos números e seu desenvolvimento
durante os longos anos de evolução, em especial conhecemos a história do número nove.
Além disso, conhecemos as diferentes representações do número nove nas grandes
civilizações antigas.
Pesquisamos formas diferentes de operar com o algarismo nove e compartilhamos
com nossos amigos, o que nos proporcionou momentos de muita interação com a turma.
Aprendemos algumas brincadeiras envolvendo o algarismo nove, que pode ser
compartilhada não só com os amigos da turma, mas também com outros estudantes da escola.
Esta pesquisa foi apresentada na Feira Escolar Interdisciplinar, que ocorreu em maio
deste ano, nas dependências da escola Zenaide Schmitt Costa. E, na Feira Regional de
Matemática que ocorreu nas dependências da Universidade Regional de Blumenau, em agosto
deste ano.
CONCLUSÕES
A pesquisa proporcionou conhecimentos que vão além da sala de aula. Aprendemos
métodos e brincadeiras que tornam mais, divertida e fascinante o estudo da matemática.
Através do algarismo nove conhecemos um pouco sobre a origem dos números nas as
grandes civilizações e a maneira como seu formato foi evoluindo.
Na sala de aula tivemos a oportunidade de brincar com nossos colegas e ensinar os
truques de matemática. O mesmo ocorreu com a nossa família.
REFERÊNCIAS
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ÂNGULOS NO RELÓGIO ANALÓGICO1
SILVA, Eduarda Elisa da2; BORBA, Helena Maria de3; FURNI, Fernanda Voitexem Freitas4
RESUMO: Observando as dificuldades dos alunos do 6º ano em usar transferidor, compasso e visualizar as
medidas de ângulos pensamos em confeccionar um geoplano redondo que finalizasse em um relógio analógico
onde pudéssemos visualizar, identificar, explorar e diferenciar os ângulos. Com madeiras, pregos e martelos
sentamos no chão de nossa sala e construímos nosso geoplano relógio, onde pudemos identificar, visualizar e
classificar os ângulos. Com elásticos e fios coloridos traçamos polígonos regulares e irregulares, além de
relacionar ângulos do relógio à frações. O estudo lúdico da geometria torna a aprendizagem significativa além de
divertida. Cada aluno teve a oportunidade de construir seu geoplano em forma de relógio analógico explorando
os conceitos de ângulos além de aprender a manipular transferidor e compasso, analisando a aplicação do
conteúdo estudado em sala de aula em um material didático construído pelo próprio aluno tornando-o
protagonista de sua aprendizagem.
Palavras-Chave: Ângulos. Relógio analógico. Polígonos. Geoplano.

INTRODUÇÃO
Nosso trabalho gira em torno de alguns problemas, como a dificuldade dos alunos do
6º ano A e 6º Ano B em utilizar instrumentos de desenho geométricos tais como compasso e
transferidor, alguns dos alunos não sabiam da existência desses materiais, a dificuldade em
visualizar ângulos retos, rasos, agudos e obtusos, nulos e de uma volta, a falta de interesse em
participar das aulas de geometria e a diferenciação de polígonos regulares de irregulares.
Com a queda e quebra do relógio em forma de prato de vidro que ficava pendurado no
alto de nossa sala de aula, surgiu a ideia de confeccionar um relógio analógico em forma de
geoplano onde pudéssemos explorar, visualizar, diferenciar e manipular as medidas de
ângulos, assim como suas classificações.
No relógio analógico em forma de geoplano além de explorar ângulos retos, rasos,
agudos, obtusos, nulos e de uma volta poderíamos trabalhar com polígonos regulares e
irregulares diferenciando-os. Relacionando as horas do relógio com frações e com a
manipulação de elásticos coloridos e fios explorar e diferenciar polígonos regulares de
polígonos irregulares, assim, enquanto brincávamos iríamos aprendendo.
O principal objetivo desse trabalho é a visualização e manipulação dos ângulos no
relógio analógico em forma de geoplano, tornando o conteúdo abstrato em concreto,
facilitando nosso entendimento, assim, se alguém perguntar por exemplo, qual o tamanho de
um ângulo reto poderíamos seguramente associar a abertura dos ponteiros do relógio e com
confiança responder.
MATERIAL E MÉTODOS
Utilizamos para a confecção de nosso relógio analógico instrumentos de desenho
1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos Finais, Modalidade: Materiais e/ou jogos didáticos, Instituição: Escola
Municipal Vereador Arinor Vogelsanger.
2
Aluno expositor do 6º ano, Escola Municipal Vereador Arinor Vogelsanger, Joinville-SC.
3
Aluno expositor do 6º ano. Escola Municipal Vereador Arinor Vogelsanger, Joinville-SC.
4
Professor Orientador, Escola Municipal Vereador Arinor Vogelsanger, Joinville-SC, fernandafurni@gmail.com
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como compasso e transferidor, o transferidor utilizado pela maioria dos alunos foi e de meia
volta, mas poderia sem problema algum utilizar os transferidores de uma volta. Cada aluno
trouxe um pedaço de madeira, pregos, martelo, elásticos coloridos, fios coloridos e material
reciclável como, papel, palito de picolé, pedaços de plásticos e gravetos para a confecção dos
ponteiros dos minutos e dos segundos. Com o compasso os alunos traçaram um círculo e com
uma régua comum de trinta centímetros traçaram um diâmetro dividindo o círculo em dois
ângulos de 180º que é o ângulo raso, ou um meio, ou ainda, cinco décimos da circunferência,
após traçaram uma reta perpendicular ao diâmetro já riscado na madeira dividindo a região
circular em quatro ângulos iguais a 90º que é o ângulo reto, ou um quarto, ou ainda vinte e
cinco décimos da circunferência. Observando que no relógio analógico esse ângulo reto era
igual ao intervalo de três horas, pudemos observar que cada hora no relógio analógico é igual
a 30º, pois noventa dividido por três é igual a trinta, que é um ângulo agudo. Visualizando
assim um ângulo agudo que é qualquer ângulo menor que noventa graus e maior que zero
graus. Com o transferidor marcamos ângulos de trinta em trinta graus a fim de marcar as doze
horas do nosso relógio. Em cada um desses números pregamos um prego para dar a forma de
geoplano circular e podermos explorar com fios e elásticos, polígonos regulares e irregulares,
os alunos afastaram as carteiras, sentaram no chão e trocaram materiais e habilidades, pois
alguns não possuíam coordenação motora para martelar, então o coleguinha que possuía tais
facilidades ajudava.
Além de fazer nosso relógio em madeira, confeccionamos também em papel através
de dobraduras, pegamos um pedaço de sulfite recortamos em forma quadrada ou circular,
dobramos ao meio, novamente dobramos ao meio, por fim dobramos a parte restante em três
partes iguais tendo como referência um vértice do quadrado, esse vértice escolhido é o centro
da circunferência. Ao abrir a dobradura ficaram marcados com dobras os lugares onde
colocamos os doze números do relógio analógico. Essa oficina nós realizamos com os alunos
do segundo e terceiro ano completando o estudo que eles estavam tendo sobre horas.
Com o relógio analógico em forma de geoplano, fios coloridos e elásticos brincamos
com as formas, construímos polígonos regulares e irregulares, comparando e diferenciando
esses tipos de polígonos. Visualizamos e manipulamos as medidas e classificação dos ângulos
através dos ponteiros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Cada aluno construiu seu geoplano em forma de relógio analógico, com a oficina de
dobraduras pudemos visualizar o tamanho em graus de uma hora e com a manipulação dos
ponteiros dos relógios geoplanos exploramos ângulos retos, rasos, agudos, obtusos, de uma
volta e nulo. Podendo visualizar no concreto essas medidas a compreensão dos conteúdos
matemáticos trabalhados ficou nas pontas dos dedos de cada aluno.
Entendemos que um ângulo de noventa graus não é só quando os ponteiros de um
relógio analógico registram três horas em sim, se tiver um intervalo de três horas entre os
ponteiros dos minutos e das horas, como, por exemplo, em quatro horas e quinze minutos,
também temos um ângulo reto. Analisamos através da manipulação dos ponteiros as
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possibilidades de se ter um ângulo agudo, um ângulo obtuso, nulo, de uma volta e um ângulo
raso.
Nas oficinas com os alunos de segundo e terceiro ano onde eles aprenderam a
confeccionar relógio analógico, por meio de dobraduras, ajudaram na compreensão da
visualização das horas, assim esses alunos não precisariam mais receber relógios prontos e
sim poderiam confeccionar os seus.
Figura 1 – Confeccionando Relógios Analógicos.

Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÕES
O material didático confeccionado pelos alunos explora e classifica as medidas de
ângulos, proporciona momentos de interação, diversão e associa as características do
geoplano na forma de relógio analógico a alguns conteúdos matemáticos como frações,
números decimais, polígonos regulares, polígonos irregulares, retas concorrentes e retas
perpendiculares. Esse instrumento didático auxilia, concretiza e visualiza ângulos reto, raso,
agudo, obtuso, nulo e de uma volta. Com o material em mãos cada aluno manipula as medidas
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de ângulos, com os ponteiros de materiais recicláveis móvel, fica fácil a manipulação,
interpretação e a classificação desses ângulos.
Ao construir nosso material didático, pudemos explorar de forma dinâmica as medidas
de ângulos, visualizar e manipular essas medidas e, com isso, a compreensão foi real e
significativa. O estudo da geometria por meio de geoplanos quadrados ou redondos, estimula
e motiva os alunos a participarem efetivamente das aulas.
O brilho no olhar, a satisfação pela posse da aprendizagem recompensa todos esforços,
empenho e dedicação.
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MAGIMÁTICA – A MAGIA DA MATEMÁTICA ESTÁ NO AR1
PROVECI, Lean Eduardo2; FEDRIZZI, Rudinei Gabriel3; LERMEN, Cleiton Jair4
RESUMO: o objetivo deste projeto é trabalhar a Matemática de um modo divertido e curioso. O enfoque
escolhido foi trabalhar com “mágicas” relacionando-as com a Matemática. Uns dos desafios proporcionados pelo
estudo foi a realização de aprofundamento teórico, a organização e planejamento quanto a seleção e organização
de atividades lúdicas envolvendo mágicas, a busca de conceitos da matemática presentes “por trás” das mesmas.
Pode observar-se um contato diferenciado, divertido e curioso com a Matemática, que gerou uma interação mais
amigável com a mesma. Os materiais mais necessários para a realização do projeto, foi o interesse, a busca do
conhecimento e objetos de uso no dia a dia. Desta forma, conclui-se que a grande essência da aprendizagem da
matemática não é mágica, mas sim um simples gesto de querer.
Palavras-chave: Educação Matemática. Mágica. Interação.

INTRODUÇÃO
Os truques de mágicas a tempos vêm encantam a todos, sejam crianças jovens ou
adultos. Sabemos hoje que sempre há uma explicação racional para os truques apresentados
pelos mágicos. Mas nem sempre foi assim, aprofundando-se o conhecimento sobre a origem
das magias e dos truques, encontramos relatos como de Oliveira, Mascarello, Grando e
Andreis, (2013) destacando que na Europa, devido à influência da Igreja, a mágica demorou a
ser difundida, pois as pessoas que apresentassem truques eram vistas com poderes
sobrenaturais ou que haviam feito um pacto com o diabo, sendo perseguidas durante o
período da Inquisição.
Mas tudo isso mudou após um fazendeiro inglês chamado Reginald Scot estudar a
teoria das magias, pelo fato de não concordar com as condenações por bruxarias e
superstições tolas. Chegou a escrever um livro intitulado The Discovery of Witchcraft (A
Descoberta da Bruxaria), o qual explica vários fundamentos usados pelos mágicos da época,
colaborou imensamente para uma distinção entre bruxaria e truques de mágica. Mas nem
assim se deu fim à tirania, Tempos depois, a obra de Reginald Scot foi considerada profana
pelo Rei James VI que assumiu o trono inglês e mandou queimar todas as cópias do livro.
Para a sorte dos estudantes de mágica, muitos livros sobreviveram e algumas versões originais
podem ser usadas até hoje.
Da mesma forma como a magia se proliferou nos tempos a matemática teve sua
história. Surgida também no princípio da existência humana, obtida como uma necessidade da
civilização de contar, teve seus primeiros relatos na pré-história com marcas em ossos e
paredes, os quais simbolizavam uma contagem. Sabe-se que posteriormente também foi usada
por pastores de ovelhas para controlar seu rebanho. Outro relato histórico vem em seguida
com a evolução do homem, os quais passaram a fazer suas anotações em tábuas de argila,
como por exemplo o Papiro de Rhind, que é um documento egípcio de cerca de 1650 anos
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição: EEF
Neusa Marques
2
Aluno do 6º ano do ensino fundamental.
3
Aluno do 6º ano do ensino fundamental.
4
Professor Orientador, EEF Profª Neusa Marques, cleitonjair@hotmail.com
1
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a.C. onde um escriba detalha a solução de 80 problemas. A matemática foi se aperfeiçoando
com os anos, sendo usada para a edificação da sociedade, como também a destruição da
mesma. Elevou seu patamar até chegar a complexidade conhecida e em uso nos dias de hoje.
Muitos truques de mágica baseiam-se em conceitos matemáticos, podendo ser uma
ferramenta poderosa para despertar o interesse pela área da matemática, na medida que ela
exige a técnica a ser “dominada" para executar o truque de mágica.
Este projeto tem como finalidade ostentar a ideia da matemática criativa, fazer uso do
lúdico para promover a curiosidade e posteriormente trabalhar os conceitos envolvidos, já que
ambas as temáticas andam juntas. Conhecendo-se a vasta lacuna existente quanto á
cooperação e interação dos alunos com o conteúdo, buscou-se atreves da matemática e a
mágica promover a curiosidade de execução de um truque, para posteriormente justifica-lo
com um conceito matemático, promovendo-se assim o conhecimento e o interesse de outros
colegas pela mesma.
MATERIAL E MÉTODOS
Algumas mágicas que estão envolvidas em nosso estudo estão relacionadas a seguir.
Truque do calendário
O mágico entrega ao espectador a página de um calendário. Solicita que escolha
mentalmente três dias consecutivos, mas que não os revele. Em seguida pede que calcule a
soma desses três dias. Ao final, o valor da soma deve ser informado ao mágico, o qual lhes
dará a partir do resultado os três dias escolhidos inicialmente.
O jogo das cartelas mágicas
Esta mágica consiste na utilização de 6 cartelas que são compostas por 24 números
naturais de 1 a 63. A mágica consiste em pedir que uma pessoa pense, em segredo, em um
número de 1 a 63 e, em seguida, olhando para as cartelas, diga em quais delas este número
está presente para que o mágico possa adivinhar o número pensado.
Repetéco
Esta mágica necessita o conhecimento de álgebra para a efetuação da mágica.
Primeiramente vamos observar a mágica. Ela inicia-se com o mágico dando as seguintes
instruções:
 Escolha um número de dois algarismos, como por exemplo (36).
 Multiplique este número por 15.
 36 * 15 = 540
 Agora multiplique o resultado por 7.
 540 * 7 = 3780
 Subtraia deste resultado o quádruplo do número escolhido.
 3780 – (4 * 36) = 3780 – 144 = 3636
 Veja que o resultado repetiu o 36.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Truque do calendário
Considerando que uma sequência de três dias consecutivos tem a seguinte forma: d –
1, d, d + 1. A soma desses três termos com certeza é 3d. Sendo assim, ao dizer a soma o
espectador estará revelando o triplo do 2º termo. Portanto, basta dividir por 3 a soma revelada
para “adivinhar” a data “d” e, consequentemente, a sequência de três dias. O mágico pode
ainda repetir a brincadeira aumentando o número de dias consecutivos a serem escolhidos,
para 4 ou 5 dias.
O jogo das cartelas mágicas
Para a construção dessa mágica foram distribuídas tabelas, para que preenchessem
com os devidos números. Para montar essas tabelas trabalhamos com potências de base 2
(primeiro número de cada cartela) e com elas são compostos os números de 1 a 63, da
seguinte maneira:
- a cartela A representa a potência de base 2 elevada à 0, ou seja, 2º = 1;
- a cartela B representa a potência de base 2 elevada à 1, ou seja, 2¹ = 2;
- a cartela C representa a potência de base 2 elevada à 2, ou seja, 2² = 4;
- a cartela D representa a potência de base 2 elevada à 3, ou seja, 2³ = 8;
- a cartela E representa a potência de base 2 elevada à 4, ou seja, 24 = 16;
- a cartela F representa a potência de base 2 elevada à 5, ou seja, 25 = 32;
- os outros números são compostos a partir de uma soma de potências de 2
3 = 1+2 = 2º + 2¹, cartelas A e B.
5 = 1 + 4 = 2º + 2², cartelas A e C.
15 = 1 + 2 + 4 + 8 = 2º + 2¹ + 2² + 2³, cartelas A, B, C e D.
31 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 2º + 2¹ + 2² + 2³ + 24, cartelas A, B, C, D e E.
Como a geração de qualquer número das cartelas foi resultante da soma dos primeiros
números das cartelas, que são potências de dois, para descobrir o número pensado, basta
observar as cartelas contidas do número, e somar os primeiros números que o resultado
surgirá magicamente.
Tabela 1 - Sequencias realizadas pelo mágico

Mágico
Escolha um número de dois
algarismos
Multiplique-o por 15

Voluntário 1

Mágico

Voluntário 2

x

Escolha um número de dois
algarismos

y

15*x

Multiplique por 13

13*y

Multiplique o resultado por
8*(13x) = 104x
8
Diminua do resultado o
105x - 4x = 101 x
104x - 3x = 101 x
triplo do valor inicial

Multiplique o resultado por 7 7*(15x) = 105x
Diminua do resultado o
quadruplo do valor inicial
Fonte: Os autores (2016)
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De uma forma ou outra, o que o mágico procura fazer, é multiplicar o número
escolhido sempre por 101. Veja o que acontece quando multiplicamos qualquer número de
dois algarismos por 101:
45 * 101 = 45 * (100 + 1) = 45 * 100 + 45 * 1 = 4500 + 45 = 4545
72 * 101 = 72 * (100 + 1) = 72 * 100 + 72 * 1 = 7200 + 72 = 7272
O que nos garante que todo número de dois algarismos multiplicado por 101, sempre
resulta ele mesmo repetido.
CONCLUSÕES
Com foco no que foi visto e estudado, pode observar-se o quão gratificante é fazer
algo do que se gosta. A simples implantação da mágica no conteúdo da matemática, despertou
um interesse grandioso em procurar soluções para as mesmas. Toda vez que o professor
levava uma nova mágica para a sala de aula, buscava-se compreender seu funcionamento,
sempre lembrando que por de traz daquele misterioso truque, existia uma explicação lógica e
com certeza matemática.
O desenvolver do projeto edifico o conhecimento e aprofundou-se a importância do
conhecimento matemático, mesmo que por comparativo, para uma simples atuação como
mágico fez-se necessário o uso do conhecimento matemático.
Outro ponto importante que se torna perceptível é que toda teoria para realização de
qualquer mágica disposta neste projeto, dispôs-se de conteúdos estudados em sala de aula
durante o ano letivo na disciplina de matemática com a turma do sexto ano. Onde necessitouse o conhecimento em sequências, números consecutivos, números primos, múltiplos e
divisores, potências, equações etc.
Assim conclui-se que todo conhecimento provem da busca ou do interesse de cada
indivíduo, mas quando se torna propício obtê-lo de forma prazerosa, os resultados obtidos são
muito mais contagiantes.
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TRIÂNGULOS, PROPORÇÕES E SEMELHANÇA1
WEBER, Ana Julia2; MARTENDAL, Lara Lyra3; MARTENDAL, Elaine Lyra4.
RESUMO: Nós, alunas do nono ano, fomos motivadas a realizar este trabalho pela curiosidade e pela
importância do assunto, após o estudo em sala de aula dos triângulos e suas relações métricas. Percebemos o
quanto estes conhecimentos se encontram interligados com o desenvolvimento tecnológico da humanidade.
Buscamos nos aprofundar neste conteúdo e confirmar na prática as teorias estudadas sobre os triângulos,
principalmente o triângulo retângulo. Primeiramente, fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre os conteúdos que
envolvem os triângulos, e, em seguida, fomos a campo para medir a altura de elementos da paisagem (naturais e
artificiais), para comprovar o que estudamos e observamos na teoria. Este trabalho foi apresentado
posteriormente na Mostra de Matemática da escola.
Palavras-chave: Triângulo. Semelhança. Ângulos. Altura.

INTRODUÇÃO
Desde a Antiguidade, os homens usam as relações métricas obtidas a partir dos
triângulos para medir distâncias e alturas. Isso os levou a obter tecnologias cada vez mais
sofisticadas para calcular distâncias inalcançáveis. Porém, essas tecnologias só foram criadas
a partir dos conhecimentos básicos de triângulos que vamos mencionar neste trabalho.
Ao percebermos que as formas triangulares e as suas relações estão muito presentes na
natureza, na construção civil, na fabricação de móveis, nas artes, na mecânica, na arquitetura,
na agrimensura e em muitos outros aspectos do nosso cotidiano, decidimos realizar este
trabalho para aumentar nossa compreensão deste assunto.
O estudo do triângulo retângulo faz parte de um importante ramo da matemática e a
partir das relações estabelecidas entre seus lados e ângulos podemos calcular distâncias sobre
a superfície terrestre ou não, além de resolver problemas oriundos das necessidades
tecnológicas humanas.
Então, ao olharmos por esse ponto de vista percebemos que é muito importante
pesquisarmos sobre esse tema que é indispensável na vida de qualquer pessoa, embora seu
entendimento seja complexo em algumas situações.
O objetivo geral deste trabalho é verificar de forma prática, a partir de estudos
realizados em sala de aula e posterior pesquisa de campo, a aplicabilidade das fórmulas,
teoremas e relações métricas do triângulo retângulo, bem como da trigonometria.
Nossa situação problema foi: como medir a altura de elementos da paisagem (natural
ou artificial) ou outras distâncias utilizando os conceitos sobre triângulos?
MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre os conteúdos que envolvem
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Pura; Instituição: Escola de Educação
Básica Cacilda Guimarães.
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os triângulos: triângulo retângulo, relações métricas em um triângulo retângulo, casos de
Semelhanças entre triângulos, transformações geométricas, Teorema Linear de Tales, teorema
da bissetriz interna e relações trigonométricas.
Após a pesquisa bibliográfica, resolvemos algumas questões de provas e concursos em
que os triângulos estão presentes.
Para facilitar nosso estudo buscamos materiais concretos e experiências práticas para
melhorar nosso entendimento sobre os conceitos matemáticos de triângulos obtidos através
das pesquisas bibliográficas.
Em seguida, juntamente com a nossa classe construímos um teodolito com um
transferidor e um canudo para medir a altura de um poste.
A partir dos conhecimentos sobre semelhança de triângulos propomos para a turma a
realização de experiências práticas para comprovar as teorias estudadas. Para tanto, a turma
foi dividida em grupos e cada grupo calculou a altura de um poste, que se encontra na praça
da prefeitura municipal de Vidal Ramos, sendo que cada grupo calculou de uma maneira
diferente. Os materiais utilizados foram: trena, teodolito, estaca, papel e caneta. Métodos: 1o
grupo: mede o poste com o teodolito; 2o grupo: mede o poste através da comparação de sua
sombra e da sombra de uma estaca; 3o grupo: mede o poste através da comparação de sua
sombra e da sombra de um aluno; 4o grupo: mede o poste através do ângulo utilizando um
instrumento construído pelos alunos.
Depois entramos em contato com um agrimensor para verificar como este profissional
realiza suas medições no dia a dia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na pesquisa bibliográfica vimos que todo triângulo que tem um ângulo de 90° é
denominado triângulo retângulo. Segundo Imenes e Lellis (2012), os lados do triângulo têm
nomes especiais: o maior deles, que é oposto ao ângulo reto, chama-se hipotenusa; os outros
dois são chamados catetos. No triângulo retângulo a é a medida da hipotenusa; b e c são as
medidas dos catetos, h é a medida da altura; m e n são as medidas das projeções dos catetos.
Altura h é o segmento de reta que sai de um vértice em direção ao lado oposto do triângulo
retângulo, formando um ângulo de 90º.
Figura 1 – Relações métricas no triângulo retângulo.

Fonte: http://obaricentrodamente.blogspot.com.br/2015/04/relacoes-metricas-no-triangulo-retangulo.html
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Segundo Imenes e Lellis (2012), chamamos relações métricas de um triângulo
retângulo às relações existentes entre os diversos segmentos desse triângulo. Assim, em um
triângulo retângulo podemos observar e estabelecer as seguintes relações entre as medidas de
seus elementos:
 O quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto
sobre a hipotenusa;
 O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa à
hipotenusa;
 O quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa;
 O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos.
Como no triângulo retângulo o lado maior é conhecido como hipotenusa e os outros
dois lados adjacentes ao ângulo reto são conhecidos por catetos, a relação ou teorema
de Pitágoras é enunciado assim: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida
hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos (DANTE, 2012, p.
171).

Ainda segundo Dante (2012), dois triângulos são semelhantes quando satisfazem ao
mesmo tempo às duas condições: os lados correspondentes têm medidas proporcionais e os
ângulos internos correspondentes são congruentes. Vejamos, então, os casos de semelhança:
 Caso AA (ângulo, ângulo): Se dois triângulos têm ângulos correspondentes
respectivamente congruentes eles são semelhantes.
 Caso LAL (lado, ângulo, lado): Se dois triângulos têm dois lados correspondentes com
medidas proporcionais, e o ângulo por eles compreendido tem a mesma medida, eles
são semelhantes.
 Caso LLL (lado, lado, lado): Se dois triângulos têm os lados correspondentes com
medidas proporcionais, eles são semelhantes.
Outro conceito muito importante no estudo dos triângulos é o Paralelismo. Segundo
Imenes e Lellis (2012), ao conceito de retas paralelas estão associadas propriedades
importantes sobre medida de ângulos e de segmentos. Uma dessas é creditada ao célebre
matemático Tales de Mileto, sendo chamada de teorema de Tales, que estabelece as relações
existentes entre os segmentos determinados quando um feixe de paralelas é cortado por duas
ou mais transversais.
Figura 2 – Representação do teorema de Tales

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/teorema-tales.htm
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Uma aplicação do teorema de Tales está no estabelecimento das condições de
semelhança entre dois triângulos obtidos quando, a partir do lado de um deles, traçamos uma
paralela a outro.
Outro importante conceito é o da bissetriz. Bissetriz também é um segmento de reta
com origem em um dos vértices do triângulo com a outra extremidade no lado oposto a esse
vértice. Sendo que ela divide ao meio o ângulo correspondente ao vértice, segundo Imenes e
Lellis (2012).
De acordo com Dante (2012), para medir distâncias de uma forma indireta, a
humanidade se utilizou de conhecimentos hoje denominados de trigonometria. Esta possui
inúmeras aplicações nos diversos ramos da ciência, sendo considerada uma importante aliada
do mundo moderno. Os estudos trigonométricos no triângulo retângulo são embasados em
três relações fundamentais: a do seno, a do cosseno e a da tangente.
 Seno: razão entre o cateto oposto e a hipotenusa;
 Cosseno: razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa;
 Tangente: razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente.
Cabe aqui uma observação: será cateto oposto o lado oposto ao ângulo considerado;
será cateto adjacente o lado do ângulo que está sendo considerado.
Os resultados das experiências práticas realizadas foram:
1º grupo: mediu a altura de um poste com o teodolito construído em sala.
Figura 3 – Medindo a altura do poste.

Fonte: Autores (2016)
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Tg 30º = X/13,80

0,577=X/13,80

7,96 + 1,49(altura da pessoa) =

X=7,96m

Altura do poste = 9,45metros

2º grupo: mediu a altura de um poste através da comparação de sua sombra e da sombra de
uma estaca.
Figura 6 – Comparando Sua Sombra com a da estaca pra medir a altura.

Fonte: Autores (2016).

X_________12m

X = 9 metros

0,30m__________0,4m
3º grupo: mediu a altura de um poste através da comparação de sua sombra e da sombra de
um aluno.
Figura 7 – Comparando as sombras com a de um aluno.

Fonte: Autores (2016).

X_________12m

X=10,3 metros aproximadamente

1,59m__________1,85m
Após a realização das medidas e dos cálculos, pedimos para um agrimensor medir a
altura do poste com um teodolito, onde o resultado encontrado foi de 9,82 metros. Desta
forma, constatamos que os valores encontrados na prática foram próximo ao valor real do
poste.
CONCLUSÃO
Com a realização desse projeto, pudemos constatar que os conceitos sobre triângulos
são muito importantes, pois através deles é possível calcular alturas e distâncias acessíveis ou
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inacessíveis de forma prática, o que facilita o trabalho dos profissionais que trabalham
principalmente na área de medição territorial. Usando as relações existentes entre os
triângulos foi possível ao homem construir aparelhos tecnológicos que ajudam a calcular
medidas com maior precisão.
A partir da compreensão dos modelos propostos no estudo do triângulo retângulo foi
possível medir a altura de um poste utilizando os conceitos de semelhança de triângulo, de
trigonometria e com um teodolito construído pelos alunos.
Ao medirmos o mesmo poste utilizando métodos diferentes foi possível verificar que
todos os grupos chegaram a valores aproximados da altura real deste.
Realizar esse projeto fez com que nós, alunas, tivéssemos uma visão mais ampla dos
conceitos matemáticos e da sua importância no mundo atual e, principalmente, sabendo
utilizá-los em nossa vida cotidiana.
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ESCALAS: CONTEXTUALIZANDO O CONTEÚDO POR MEIO DE
MATERIAIS MANIPULÁVEIS1
SILVA, Aline Cristiane2; SOARES, Gabriela Cristina Vitto 3; LUNKES, Maiara Elis4
RESUMO: O presente trabalho foi realizado por alunos do 7º ano de uma escola da rede estadual de SC, com a
prerrogativa de trabalhar o conteúdo de Escalas de forma dinâmica e contextualizada, buscando facilitar a
compreensão. Primeiramente a professora de matemática apresentou o conteúdo, pois Escalas são medidas
utilizadas para representar alguma imagem proporcional ao seu tamanho original, podendo ser reduzida bem
como aumentada, por exemplo: plantas de casas. Após solicitou-se que os alunos desenhassem a planta da escola
e realizassem a medição dos cômodos, para que através de uma escala fosse possível realizar uma maquete da
escola com as medidas proporcionais as suas medidas originais. No decorrer do trabalho percebeu-se que os
alunos estavam motivados pela busca do conhecimento e realizando as atividades. Desta forma, atingiu-se o
objetivo, visto que foi possível compreender melhor o conteúdo, além de ver a matemática de uma forma lúdica
e aplicada em uma situação real e manipulável.
Palavras-chave: Escalas. Matemática. Contextualização.

INTRODUÇÃO
A disciplina de matemática na rede básica de ensino está sendo apresentada cada vez
mais distante de situações de aplicações no dia a dia, assim desestimulando o interesse dos
alunos. O que é errado visto que a mesma surgiu por uma necessidade do ser humano e
continua de forma acentuada na sociedade pelo mesmo motivo.
Carvalho (1994) expõem que muitos alunos veem a matemática como uma área de
conhecimento pronta, acabada e perfeita: na sala de aula, há uma imposição autoritária do
conhecimento matemático por um professor que, supõe-se, domina e transmite o
conhecimento a um aluno passivo, que deve internalizar os conteúdos e conceitos desta
perfeição cientifica.
D’Ambrósio (1986, p.15) afirma que o sistema de ensino baseado em um método
tradicional pode ser o responsável pela visão negativa da disciplina de matemática, visto que:
[..] a aula de matemática [...] ainda é uma aula expositiva, em que o professor passa
para o quadro negro aquilo que ele julgar importante. O aluno, por sua vez, cópia da
lousa para o caderno e em seguida procura fazer exercícios de aplicação, que nada
mais são que uma repetição na aplicação de um modelo de solução apresentado pelo
professor.

Portanto, geralmente os conteúdos são vistos como algo distante do dia a dia dos
alunos, eles veem a disciplina de matemática como um “amontoado” de fórmulas e conceitos,
os quais eles terão que decorar para poder ir bem em provas e trabalhos.
Vale salientar que não há problemas no uso do método, pois no ponto de vista
histórico e social, cumpriu papel importante nos sistemas de instrução mais antigos. Porém o
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Pura; Instituição: Escola de Educação
Básica Elídia Maria Biezus.
2
Acadêmica do 7º ano da Escola de Educação Básica Elídia Maria Biezus, alanapota1@gmail.com
3
Acadêmica do 7º ano da Escola de Educação Básica Elídia Maria Biezus,
4
Professor Orientador, Escola de Educação Básica Elídia Maria Biezus, maiara_lunkes@hotmail.com
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problema é a exclusividade do uso deste método na pós-modernidade, cuja sociedade é outra
(os alunos não são mais os mesmos – configuração familiar, questões de gênero, recursos
midiáticos e digitais) e precisa de uma multiplicidade de estratégias para manter o aluno
motivado para a construção própria do conhecimento.
Desta forma, pensando nos aspectos elencados acima é que surgiu a ideia deste
projeto, o qual tem por prerrogativa desenvolver uma atividade diferenciada, na qual desperte
o interesse dos alunos para com o conteúdo de Escalas, utilizando-se de materiais
manipuláveis, pois de acordo com Rodrigues e Gazire (2012) esses constituem-se de um
importante recurso didático a serviço do professor em sala de aula, uma vez que podem tornar
as aulas de matemática mais dinâmicas e atrativas aos alunos, já que ao manipular materiais
há uma aproximação da teoria matemática através da constatação na prática.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado por dezessete alunos. Primeiramente a professora apresentou o
conteúdo de “Escalas”, com explicação e discussão acerca de sua aplicabilidade, para que
fosse possível o entendimento. Além disso foram realizados alguns exercícios. Após, foi
dividida a turma em quatro grupos, para que além de trabalhar com a contextualização do
conteúdo ainda fosse possível abordar os aspectos da importância do trabalho coletivo.
Cada grupo ficou responsável por um espaço da escola. Em seguida, os grupos
iniciaram o desenho de uma planta contendo seus espaços responsáveis. Além disso, eles
deveriam analisar objetos que pudessem ser medidos e estavam contidos nestes espaços,
como: mesas, armários, estantes, entre outros.
Com a planta concluída, os alunos iniciaram a medição dos cômodos. Cada grupo
precisou medir a largura e o comprimento referente aos espaços que ficou responsável, com o
auxílio de trenas e após acrescentar as medidas na planta desenhada.
Por conseguinte, foi entregue a cada grupo uma folha de isopor medindo 1 m de
comprimento e 60 cm de largura e solicitou-se que analisassem para que fosse possível
utilizar-se de uma escala para que posteriormente construíssem a maquete do seu espaço da
escola de forma a ser proporcional as medidas originais de cada cômodo e em cima destas
folhas de isopor.
Sendo assim, cada grupo realizou os cálculos necessários para obter as novas medidas
de acordo com as escalas utilizadas. Vale salientar que as escalas utilizadas em cada grupo
foram diferentes, devido aos espaços. Cada grupo desenhou novamente uma planta para que
nesta fosse colocado as novas medidas encontradas.
Para finalizar, foram reproduzidas as plantas da escola em maquetes, estas com as
medidas encontradas de acordo com as escalas utilizadas e assim proporcionais as medidas
originais da escola.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao iniciar com a proposta, pode-se perceber que os alunos se apresentavam mais
interessados e prestativos, mesmo que inseguros em relação a compreensão do conteúdo. Na
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primeira etapa como pode-se analisar nas fotos abaixo, eles estavam desenhando as plantas
dos cômodos que haviam ficado responsáveis. Entre esses cômodos haviam, as salas de aulas,
a direção, a sala de informática, a cozinha, os banheiros, os pátios, a quadra da escola, enfim
toda a escola.
Figura 01: Alunos desenhando a planta da escola.

Fonte: os autores (2016).

Ao terminar esta etapa, eles começam a realizar a medição referente a estes cômodos,
com o auxílio de uma trena. Pode-se salientar que alguns alunos indicaram ser a primeira vez
que estavam utilizando desta ferramenta, assim a professora auxiliou e explicou como utilizala. Conforme expõem Carvalho (1994, p.24)
As aulas devem ser preparadas de maneira que os alunos tenham a oportunidade de
manipular material didático o mais diversificado possível para que a partir desta
manipulação, possam reformular alguns conhecimentos matemáticos que já possuem
ou mesmo abordar temas que desconhecem.

Desta forma, foi possível neste momento relembrar com eles as unidades de medidas
bem como a adição com números decimais, visto que algumas trenas tinham medidas
menores que os ambientes na qual eles precisavam medir, assim obrigando-os a medir um
pedaço e depois o restante, e então realizar as contas para saber o total daquela parede ou
objeto. Abaixo é possível observar os alunos realizando as medições.
Figura 2: Alunos realizando a medição para acrescentar as medidas na planta da escola

Fonte: Os autores (2016).

Após a realização das medições de todos os cômodos iniciou-se o trabalho com o
conteúdo de escalas, pois foi entregue aos alunos uma folha de isopor o qual eles teriam que
analisar e realizar os cálculos necessários para conseguir realizar a maqueta da escola
utilizando-se daquela folha de isopor.
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Para isso, eles iniciaram somando todas as medidas dos cômodos o comprimento e a
largura, para chegar ao total de ambas. Para melhorar o entendimento será exemplificado com
um dos trabalhos. Após realizar a soma dos cômodos chegou-se que o total obtido de
comprimento era de 23m e de largura 16m. Como o comprimento era maior, para determinar
a escala foi utilizado este. Porém, ele está em metros havia a necessidade de utilizar em cm.

Desta forma, a escala utilizada era é 1 cm na maquete para cada 23 cm da medida
original da escola. Após encontrar a medida da escala os alunos realizaram todas as contas
correspondentes, ou seja, para cada cômodo foi encontrado o seu valor para a maquete. Por
exemplo: a sala do 7º ano havia a medida original de 6,26 m de comprimento e 3,50m de
largura, foi necessário transformar este valor em cm, para então através da regra de três
encontrar o valor proporcional para a maquete, visto que a escala está em cm. Observe:
Comprimento

Largura

Sendo assim, após a realização dos cálculos e usando uma escala de 1 para 23, foi
possível encontrar os valores proporcionais para a realização da maquete. A qual foi a
próxima e última etapa realizada pelos alunos, após terminar todas as contas dos cômodos e
desenhar a nova planta contendo as medidas que seriam utilizadas na construção da maquete,
o que possível observar na figura 3.
Figura 3: Alunos realizando as contas necessárias e após a construção da maquete.

Fonte: Os autores (2016).

Portanto, conforme expõem D’Ambrosio (1986, p. 44)
[...] o ponto que me parece de fundamental importância e que representa o
verdadeiro espírito da Matemática é a capacidade de modelar situações reais,
codifica-las adequadamente, de maneira a permitir a utilização das técnicas e
resultados conhecidos em um outro contexto, novo. Isto é, a transferência de
aprendizado resultante de uma certa situação para uma situação nova é um ponto
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crucial do que se poderia chamar de aprendizado da Matemática, e talvez o objetivo
maior do seu ensino.

Sendo assim, foi possível que os alunos partissem do conteúdo básico e do método
tradicional com exemplos e exercícios, para um novo contexto do qual utilizaram-se dos
materiais manipuláveis para compreender o conteúdo.
CONCLUSÕES
Com a realização deste trabalho foi possível trabalhar com materiais manipuláveis e
assim facilitar a compreensão, despertando a motivação dos alunos em buscar pelo
conhecimento.
O trabalho foi árduo e necessitou de bastante empenho por parte de todos que
realizaram, porém após o termino foi possível perceber como a matemática está presente no
dia a dia. E, verificar o conteúdo de escalas de forma contextualizada, facilitando seu
entendimento.
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ESCOLA PITAGÓRICA: “TUDO SÃO NÚMEROS” 1
SILVA, Hemilly Ferreira da 2; LAZZAROTTO, Isadora, 3; MOCCELINI, Isabel Cristina.4
RESUMO: Neste projeto de pesquisa falaremos sobre o mestre Pitágoras e a Escola Pitagórica que deixou um
legado enorme para a Matemática. O objetivo principal é apresentar as contribuições da Escola Pitagórica e de
seu mestre Pitágoras para o desenvolvimento do conhecimento matemático e consequente evolução da
humanidade. Para isso faremos o uso de pesquisa bibliográfica, para conhecermos os estudos deixados pelos
Pitagóricos e que estudamos na nossa escola nos dias atuais, seguida de apresentação dos resultados, construção
de materiais didáticos para melhor compreensão dos conceitos matemáticos e posterior resolução de problemas,
usando o famoso Teorema de Pitágoras e a razão áurea. Os resultados serão avaliados através da apresentação
dos trabalhos, discussões e resultados de trabalhos escritos.
Palavras-chave: Escola Pitagórica. Pitágoras. Contribuições matemáticas.

INTRODUÇÃO
O Ensino da Matemática no Ensino Fundamental é muito importante como base para a
continuidade do estudo dos educandos. Para que o ensino seja prazeroso e significativo
lançamos mão de todos os recursos, sendo um deles a história da matemática. É através da
história da humanidade que os alunos percebem a evolução do pensamento e do
conhecimento no longo dos séculos e como esses conhecimentos foram importantes no
desenvolvimento da humanidade.
Estudando os conteúdos do 9º ano do Ensino fundamental, mais especificamente o
Teorema de Pitágoras, um dos mais lindos teoremas da matemática, resolvemos desenvolver
com os alunos um projeto para entender melhor o assunto e conhecer a História a ele
relacionada.
Para isso perguntamos aos alunos quem era Pitágoras, porque este Teorema leva seu
nome e quais as aplicações concretas do teorema no cotidiano, através de pesquisa
bibliográfica e resolução de problemas desenvolvemos o projeto com o objetivo de
reconhecer as contribuições da Escola Pitagórica e de seu mestre Pitágoras para o
desenvolvimento do conhecimento matemático e consequente evolução da humanidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Para chegar ao objetivo proposto no projeto, começamos com pesquisa bibliográfica
sobre a vida e obra de Pitágoras e sobre a Escola Pitagórica. Todos os alunos das quatro
turmas do nono ano da Escola de Educação Básica municipal Prefeito Waldemar Kleinubing,
da cidade de Videira, fizeram a pesquisa para entregar e posterior apresentação.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais. Modalidade: Matemática Pura. E.E.B.M. Prefeito Waldemar
Kleinubing.
2
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3
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Após a pesquisa começamos a apresentação e discussão dos conhecimentos deixados
por Pitágoras e seus discípulos. Os alunos descobriram que a Escola Pitagórica foi criada por
Pitágoras, o grande mestre, e que era uma escola de filosofia, que estudava a matemática,
principalmente a geometria e que deixou um grande legado para a humanidade através de
relações de números e geometria. Dentro os conhecimentos, podemos citar: números
perfeitos, números pares e ímpares, números figurados, números quadrados, números
triangulares, números pentagonais, sequências numéricas, o famoso Teorema de Pitágoras, os
números irracionais, a razão áurea, o retângulo de ouro.
Sabendo de todas as contribuições e usos dos conhecimentos produzidos pela Escola
Pitagórica, focamos o estudo no Teorema de Pitágoras e suas aplicações práticas, através da
resolução de problemas.
A avaliação dos alunos foi feita através da pesquisa, apresentação e dos resultados dos
trabalhos escritos sobre resolução de problemas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto teve seu início a partir de pesquisa bibliográfica com ênfase na História da
Matemática. O uso da História da Matemática na elaboração e realização de atividades
voltadas à construção das noções básicas de conceitos matemáticos, faz com que os alunos
percebam o caráter investigatório presente na geração, organização e disseminação desses
conceitos ao longo do seu desenvolvimento histórico.
O uso da pesquisa bibliográfica tem como finalidade colocar o pesquisador em contato
com o que já se produziu e registrou a respeito do seu tema de pesquisa. A principal vantagem
da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama
de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta
vantagem se torna particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados
muito dispersos pelo espaço. Além disso, a pesquisa bibliográfica é indispensável para a
realização de estudos históricos, por isso usamos neste projeto.
Para mostrar a importância da história da Matemática como uma dinâmica de se
trabalhar os conceitos matemáticos, citamos uma reflexão de Ubiratan D’Ambrósio (1999,
apud Bicudo,1999):
As práticas educativas se fundam na cultura, em estilos de aprendizagem e nas
tradições, e a história compreende o registro desses fundamentos. Portanto, é
praticamente impossível discutir educação sem recorrer a esses e a interpretações dos
mesmos. Isso é igualmente verdade ao se fazer o ensino das várias disciplinas. Em
especial da Matemática, cujas raízes se confundem com a história da humanidade
(p.97).

Estudando a história os alunos percebem que na história da humanidade, observamos
em todas as civilizações, que as ideias matemáticas estavam presentes em todas as formas de
fazer e de saber. Ou seja, não é possível fazer história do conhecimento, sem uma reflexão
sobre o poder vigente, a organização intelectual e social. Não esquecendo que a Matemática é
a espinha dorsal do conhecimento científico, tecnológico e sociológico.
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Estudando a história de Pitágoras e a Escola Pitagórica os alunos conseguiram fazer
relações entre o conhecimento e o desenvolvimento do pensamento das civilizações ao longo
dos séculos compreendendo a importância e dando significado ao aprendizado de conceitos
matemáticos derivados da Escola Pitagórica que hoje são ensinados na escola. De acordo com
Smith, muitos dos desenvolvimentos atribuídos a Pitágoras na verdade seria produto dos
trabalhos dos pitagóricos, descendentes intelectuais de Pitágoras e membros de sua escola.
Fascinados pela matemática, iniciada por seu mestre, estes chegaram a defender que os
princípios da matemática eram os princípios de todas as coisas. De fato, muitos pesquisadores
questionam se Pitágoras teria contribuído muito para a matemática e filosofia natural. O que
sabemos, por fontes confiáveis, é que os números possuíam importância crucial para sua
filosofia, que ele foi o primeiro a usar o termo "filósofo", ou "amante da sabedoria", para
referir-se a si mesmo, que sua escola foi a primeira a fazer a classificação aritmética dos
números em pares, ímpares, primos e fatoráveis, e que suas ideias influenciaram Platão e,
através dele, toda a história filosófica, motivo pelo qual, se supõe, mais é atribuído a ele do
que se pode confirmar.
Depois da pesquisa começamos as discussões e a construção de alguns materiais
didáticos que facilitam aos alunos compreender as relações matemáticas a serem estudadas
como, por exemplo, a razão áurea e o Teorema de Pitágoras. Partindo então para a resolução
de problemas usando o Teorema de Pitágoras. Como é referido nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN):
Resolução de problemas é um caminho para o ensino de Matemática que vem sendo
discutido ao longo dos últimos anos. A história da Matemática mostra que ela foi
construída como resposta a perguntas provenientes de diferentes origens e contextos,
motivadas por problemas de ordem prática (divisão de terras, cálculo de créditos), por
problemas vinculados a outros (Física, Astronomia), bem como por problemas
relacionados à investigação internas à própria Matemática (BRASIL, 1998, p. 32).

Dante (2000) destaca a utilização de resolução de problemas como objeto principal para
alcançar os objetivos elencados nas aulas de Matemática, entre eles a importância do professor
desenvolver desde cedo essa prática, o autor afirma que:
Mais do que nunca precisamos de pessoas ativas e participantes, que deverão tomar
decisões rápidas e, tanto quanto possível, precisas. Assim, é necessário formar cidadãos
matematicamente alfabetizados, que saibam como resolver, de modo inteligente, seus
problemas de comércio, economia, administração, engenharia, medicina, previsão do
tempo e outros da vida diária. E, para isso, é preciso que a criança tenha, em seu
currículo de matemática elementar, a resolução de problemas como parte substancial,
para que desenvolva desde cedo sua capacidade de enfrentar situações-problema (p. 15).

A resolução de problemas é fundamental para que o aluno consiga desenvolver
competências quanto ao estudo da matemática, e que possibilite ampliar sua capacidade de
investigação, interpretação, indagação e o exercício de criatividade.
A avaliação do projeto acontecerá em todas as etapas do processo: da pesquisa
bibliográfica, apresentação dos trabalhos, discussões e resolução de problemas.
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Depois de todo este desenvolvimento apresentaremos os resultados do nosso projeto
na Feira Estadual de Matemática.
CONCLUSÕES
Após o término das pesquisas, apresentação e problematização, concluímos que o
ensino da Matemática é muito mais significativo a partir da sua história e as relações com as
aplicações práticas do cotidiano.
Quando o aluno compreende o estudo da matemática como algo derivado da própria
história da humanidade, percebe a importância do conhecimento produzido e sua relação com
o mundo em que vive.
A Escola Pitagórica deixou um legado muito significativo não só para a matemática,
como também para a filosofia, artes e geometria. Colocar os alunos a par de todo esse
conhecimento é algo muito gratificante.
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A MATEMÁTICA DOS 21 BILHÕES1
DALCASTAGNE, Maisa2; CONTI, Alana. 3; BONA, Monique Vieira4
RESUMO: O referido trabalho aborda questões sobre as condições financeiras do País, resultantes das
investigações da Operação “Lava Jato”, relevando temas referentes às fraudes e corrupções na empresa
Petrobras. Sendo assim, os anos finais, do Ensino Fundamental da Escola Municipal Maurício Germer,
representadas pelo 8º ano 01, na disciplina de matemática, orientados pela Professora Monique Vieira Bona,
apresentam o trabalho “A matemática dos 21 bilhões”, que tem como objetivo salientar pontos cruciais da
realidade econômica atual brasileira, em vista do evento, por meio da prática de conceitos e conteúdos
matemáticos apresentados e, vivenciados na disciplina vigente.
Palavras-chave: Educação Matemática. Operação “Lava Jato”. Economia. Petrobras. Corrupção.

INTRODUÇÃO
Diante das discussões sobre a atual situação econômica do Brasil, levantadas nos lares
dos educandos frequentadores desta Unidade Escolar, certamente, refletidas na escola, o
corpo docente da referida instituição, sentiu a necessidade de explicitar as dúvidas trazidas do
cotidiano doméstico dos estudantes, com intuito de fazê-los entender o evento, por
conseguinte, encontrar soluções para ajudá-los, juntamente com suas famílias, a enfrentar a
crise que afeta drasticamente o País.
Por meio da interdisciplinaridade, houve o esclarecimento de determinadas questões,
entretanto, a disciplina Matemática teve a incumbência de resolver a maior parte dos
problemas referentes ao tema, por haver a possibilidade de encontrar respostas concretas por
meio de conteúdos programáticos como: Regra de três Composta, Gráficos, Tabelas,
Operações, Distância, Área, Perímetro e Volume, Massa, Situação Monetária, Juros Simples e
Composto, Porcentagem, e Fração, a fim de decifrar muitos enigmas conectados às regras
financeiras que regem o Brasil.
Cabe salientar, que, devido à complexidade e à amplitude do assunto, houve a
necessidade de optar-se por uma das vertentes do objeto de estudo, - uma vez que a economia
se compõe de vários rizomas de grandes complexidades - culminando com o caso Lava Jato,
cuja função é a investigação que tem como alvo desmantelar um esquema bilionário de desvio
de dinheiro e corrupção na Petrobras.
Segundo dados obtidos por meio de investigações e divulgados por jornais, revistas,
mídia, entre outros, o montante desviado para o pagamento das propinas equivale a “21”
bilhões. Desta forma, o principal objetivo do trabalho, além daquilo que já foi esclarecido
anteriormente, concernente às discussões iniciais, é demonstrar através da Matemática como
poderia ser aplicado o valor em questão, se fosse usado, por exemplo, no quesito Educação.
Isto, porque, grande parte do povo brasileiro, não têm noção do que vem a ser ou representar
este valor na prática.
1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou inter-Relação com
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Para que se pudesse adentrar nas presentes questões e, entender o esquema bilionário,
fez-se imprescindível o estudo do assunto começando pelo desequilíbrio financeiro, seguido
do título da operação, as fases do processo, ademais, da compreensão da linguajem jurídica
que o compõe.
Sendo assim, o trabalho no primeiro momento é composto pelo aclaramento do
significado da expressão LAVA JATO, dos termos jurídicos utilizados na investigação como,
licitação, delação premiada, prisão coercitiva, etc.
Outro ponto relevante são os nomes utilizados para intitular cada fase do processo,
cujos títulos, estão ligados direta ou implicitamente, aos acontecimentos pertinentes a cada
etapa, Juízo Final, My Way, Que País é Esse, A Origem, Aletheia, Acarajé, totalizando
atualmente, 30 fases, tendo como ponto de partida o ano de 2014.
Em seguida, aparece a aplicação dos conteúdos da disciplina Matemática, com a
intenção de esclarecer a partir da práxis o funcionamento dos termos econômicos, muitas
vezes tão distante da realidade dos cidadãos. Ainda, neste período, é enfatizada a noção de
quanto vem a representar o desfalque de “21 bilhões nas contas públicas, através de exemplos
demonstrados no cotidiano do indivíduo, tendo como ponto de referência a Educação.
Finalmente, o projeto é constituído por referências bibliográficas e bibliografias que se
objetivam a autenticar a pesquisa por meio de argumentos precisos sobre o tema.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para resolução de problemas financeiros estão as ciências exatas. Na escola, a
disciplina Matemática tem a missão de resolver questões desta natureza; então, o trabalho
intitulado “ A MATEMÁTICA DOS 21 BILHÕES”, teve como objetivo tratar do desvio
ilegal desta quantia, por parte de alguns corruptos, visando esclarecer por meio dos conteúdos
ministrados na disciplina, aos alunos, quanto equivaleria este montante na prática.
O assunto girou em torno da operação LAVA JATO, por sua polêmica. Iniciou-se com
conversas e discussões, gerando dúvidas e indagações. A partir dos impactos causados por
este caso, os professores realizaram um trabalho interdisciplinar.
Com a utilização das operações matemáticas, o professor elaborou atividades que
esclareceram a amplidão do “rombo” produzido pelo esquema de corrupção na Petrobras, por
conseguinte, na economia do País.
Cabe salientar, entre outros aspectos, que na disciplina de Informática, houve um
trabalho intenso de pesquisa sobre o tema. Os alunos fizeram buscas na WEB, com intuito de
encontrar informações precisas sobre a temática, visando especialmente, as páginas oficiais.
Assistiram vídeos explicativos, produziram textos de opinião e, estudaram o significado da
linguagem jurídica utilizada na investigação, para melhor compreensão do esquema de
investigação LAVA JATO.
Na disciplina Arte, os estudantes compreenderam o porquê da lavagem de dinheiro na
compra de obras de Artes, visitaram o Museu Oscar Niemeyer, museu responsável pela
Guarda de algumas destas obras, finalmente, realizaram produções artísticas inspiradas nestas
obras.
Enfim, notou-se durante o projeto, que a partir de ações ilegais realizadas no País,
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houve um momento de reflexão por parte dos docentes e discentes com intuito de encontrar
soluções para enfrentar o momento de crise.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O caos econômico instaurando no Brasil, neste momento, fez surgir uma sociedade
indagadora. Os reflexos gerados a partir destes fatos chegaram à escola.
Diante dos embates apresentados pelos alunos, os professores desenvolveram uma
série de discussões sobre a LAVA JATO, além disso, os docentes nas suas disciplinas,
buscaram maneiras de desenvolver atividades, com intuito de aclarar as incertezas referentes à
questão em pauta.
Os educandos tiveram a oportunidade de ir ao MON – Museu Oscar Niemeyer, visitar
as obras apreendidas pela Receita Federal, durante algumas fases da operação LAVA JATO.
Desta forma, entenderam como funcionava a lavagem do dinheiro recebido de forma ilegal
através de propinas pagas a alguns integrantes da referida investigação.
Ao fim e ao cabo, foi debatido e esclarecido a real equivalência deste valor monetário
e, o resultado que se obteria se este dinheiro fosse investido na Educação Brasileira.
CONCLUSÕES
Brasil, um País rico em recursos naturais, constituído por belas regiões, formado por
uma diversidade cultural impressionante, vive, no momento atual, dificuldades financeiras
causadas por ações ilegais. Os resultados destes atos refletem diretamente na sociedade,
causando impacto na vida dos cidadãos, elevando o índice de pobreza da população.
Segundo projeções do Centro de Pesquisa Econômica e de Negócios, realizados em
2013, o Brasil teria a possibilidade de torna-se em 2023, a quinta maior economia do mundo
atrás apenas de Estados Unidos, China, Japão e Índia, entretanto, com os rumos que tomou a
economia, a partir da deflagração da operação LAVA JATO, não se sabe sobre o futuro do
País.
LAVA JATO é uma investigação em andamento realizada pela Polícia Federal do
Brasil, originada, conforme, estudos realizados, no dia 17 de março de 2014, com a finalidade
de desmantelar o esquema bilionário de lavagem de dinheiro e evasão de divisasi.
A partir da popularidade do caso, do reflexo do tema no cotidiano do indivíduo em
todos os setores da sociedade, chegou-se à conclusão que havia a necessidade de buscar
respostas para aclarar as incertezas provindas desta situação.
Com a intenção de esclarecer algumas dúvidas da comunidade local com relação ao
problema financeiro do Brasil, a Escola Municipal Mauricio Germer, realizou um trabalho
interdisciplinar, encabeçado pela disciplina Matemática, com o objetivo de ajudá-la a resolver
e a enfrentar a crise.
Para a realização do projeto, os professores, além dos alunos, realizaram uma intensa
pesquisa sobre o assunto com a intenção de levantar as prioridades do instante, uma vez que o
caso abrange um universo de informações. As buscas foram intensas e provocaram uma série
de discussões culminando na importância do uso dinheiro público.
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A partir dos embates surgiu o trabalho intitulado “A MATEMÁTICA DOS 21
BILHOES”, que segundo observações, teve grande êxito em meio aos estudantes, pois lançou
mão de uma diversidade de atividades práticas, levando o educando a vivenciar e a participar
do momento histórico que vive o povo brasileiro.
Os alunos tiveram que se acercar e entender as atividades desenvolvidas pela
Petrobras, por conseguinte, o impacto provocado pelo desvio deste dinheiro, “aos bolsos dos
contribuintes. Concluíram com base nestas informações que, a sociedade também mantém o
Brasil. Conforme dados coletados nos meios de comunicação, o brasileiro destina cerca de
40% de seus ganhos brutos ao pagamento de tributos. As taxas estão inseridas tanto em
serviços públicos - contas de água e energia elétrica- quanto em transações financeiras como movimentação de conta corrente e uso do cartão de crédito.
Durante o andamento do projeto, observou-se que os discentes perceberam a
importância de estar envolvido nos assuntos que regem a vida da população, uma vez que a
sociedade tem força para o mudar o destino do País. Descobriram além de outros aspectos,
que o povo, de acordo com a Constituição Brasileira, tem liberdade de expressão, direito de ir
e vir e de escolher seus representantes legais.
Ao fim e ao cabo, situar-se no tempo e no espaço, conhecer e reconhecer as raízes
éticas, ter consciência da importância da participação do indivíduo na sociedade é dever
todos, entretanto, para a concretização destes quesitos, os dirigentes da Pátria têm que investir
em Educação. E partindo deste ponto, verificou-se que a finalidade de ajudar o educando a
entender por meio da prática, a real equivalência deste valor monetário, por meio de sua
aplicação na Educação Brasileira, por exemplo, seria de externa importância para o futuro da
Nação.
Diante desta perspectiva, “vamos cantar juntos o Hino Nacional”!
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ARREMESSANDO A MATEMÁTICA1
PISKE, Yasmin Jandre2; SIMAS, Ayná Moraes3; WALTRICK, Héllen Melissa Costa4.
RESUMO: Em 2016 o Brasil sediou os XXXI Jogos Olímpicos de Verão. O Arremesso de Peso foi escolhido
para este estudo, devido ao destaque a nível nacional de uma de nossas alunas nessa categoria. A pesquisa teve o
objetivo de explorar a matemática existente na modalidade. Assim, o trabalho iniciou com a pesquisa das regras
desse esporte. Construiu-se uma área de arremesso, onde os alunos anotaram dados de arremessos. Observou-se
que a curva descrita pelo peso formava uma parábola, resultante de um lançamento oblíquo. Por observação,
marcou-se a abscissa e a ordenada de três pontos, podendo-se determinar a função do 2º grau que melhor se
encaixava. Determinaram-se as coordenadas do vértice, construindo-se uma tabela e um gráfico da trajetória do
movimento. Observou-se uma variação nas medidas de altura máxima obtida através da função de 2º grau, e dos
cálculos realizados com a função de MRUV.
Palavras-chave: Arremesso de peso. Parábola. Função do 2º grau.

INTRODUÇÃO
O arremesso de peso é uma modalidade olímpica do atletismo que consiste no
arremesso de uma pesada bola de metal maciço o mais longe possível. Em agosto foram
realizados os XXI Jogos Olímpicos de Verão, onde foram disputadas 28 modalidades e XV
Jogos Paraolímpicos, no mês de setembro, com 23 modalidades, entre elas o arremesso de
peso. Devido ao destaque, a nível nacional, de uma de nossas alunas, essa modalidade foi
escolhida para a realização dessa pesquisa.
Sabe-se que a prática esportiva é de vital importância para a saúde, assim como o
conhecimento das técnicas e regras do esporte praticado.
Portanto, este trabalho desenvolveu-se com o objetivo de explorar a matemática
existente no Arremesso de Peso, e para isso se fez necessário pesquisar sobre como surgiu e
quais as regras oficiais desta modalidade. Esses dados foram analisados matematicamente, e
alguns deles, foram analisados também do ponto de vista da Física, que aborda os
movimentos relacionados na formação da parábola durante o arremesso.
MATERIAL E MÉTODOS
Iniciou-se o trabalho pesquisando-se a história do arremesso de peso, as técnicas e
regras oficiais. Verificou-se então a diferença de massa, volume e área do peso utilizado na
prova masculina e feminina.
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Tabela 1 – Pesos por categoria.

Categoria

Masculinos (kg)

Femininos (Kg)

Benjamins (8-11 anos)

2

2

Infantis (12-13 anos)

3

2

Iniciados (14-15 anos)

4

3

Juvenis (16-17 anos)

5

3

Juniores (18-19 anos)

6

4

Seniores (mais de 20 anos)

7,260

4

Fonte: Os autores (2016).

Diferença entre a massa do peso feminino e do peso masculino em porcentagem:
Massa

%

7,26

100

4

X

x  55,10 %


Tabela 2 – Diâmetros dos pesos.

Massa (Kg)
Diâmetro do
peso (mm)

4

5

6

7,260

Mínimo

95

100

105

110

Máximo

110

120

125

130

Fonte: Os autores (2016).

Como o peso é uma esfera, pode-se calcular seu volume e sua área:
Peso Masculino (7,260 Kg)

Peso Feminino (4 Kg)

V

V

V  904,32 cm³

V  381,51 cm³

Para o cálculo da área, determinou-se a média da medida de cada diâmetro e
utilizou-se este valor na fórmula.
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Peso Masculino (7,260 Kg)

Peso Feminino (4 Kg)

r ² 452,16 cm²

A=4

r ²  254, 34 cm²

A=4

Depois de analisar o peso, calculou-se a área do círculo de arremesso e a área do
setor circular. Sabendo que o raio é a metade do diâmetro, tem-se que:
= 1,0675 m.
A área do círculo é dada pela fórmula
, temos A 3,58m², ou seja, a área
2
que o arremessador pode movimentar-se é de 3,58 m .
A área de aterrisagem é uma região localizada a 35o do centro do círculo que delimita
a área de arremesso. Assim, a área do setor circular que corresponde a 35º, do círculo de raio
1,0675 m:
Graus
Área (m2)
360o

3,58

35o

x
x = 0,35 m²

A partir do conhecimento teórico construiu-se uma área de arremesso, obedecendo às
regras oficiais. Com isso os alunos fizeram arremessos e anotaram valores.
Considerando o diâmetro como 2,135m, calculou-se a área total em que o
arremessador pode se movimentar.
Tabela 3- Arremessos

Arremesso

Ângulo

Alcance máximo (m)

Tempo(s)

xv (por observação) (m)

01

25º

8,62

1s e 53ms

4,6

02

20º

8,58

1s e 73ms

5

03

30º

9,2

1s e 75ms

6,17

04

27º

9,11

2s e 06ms

6,1

05

23º

9,54

1s e 95 ms

6

Fonte: Os autores (2016).

Considerou-se apenas o quinto, que teve o alcance máximo de 9,54m. Determinou-se
a área do setor circular do arremesso somando o raio do círculo, 1,065m ao alcance máximo,
encontrando 10,605m.
Calculou-se a área total de um círculo com raio igual a 10,065m e depois a área do
setor circular correspondente aos 35º.
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Área total
A
A

2

Área do setor circular
Graus
Área (m2)
360o
353,14
o
35
X
Área  34,35 m²

Diminuindo a área do setor do círculo de raio 1,065m, encontrou-se a área do
arremesso: A = 34,35 – 0,35 = 34 m²
Observou-se que no momento do arremesso do peso, para x = 0, o peso encontravase a 1,7m de altura. Neste caso, y = 1,7.
Admitindo-se por observação que a altura máxima se distancia a 6m do alcance
máximo (x” = 9,54), e admitindo-se que a curva descrita pelo arremesso é uma parábola, temse que 9,54 – 6 = 3,54m, que corresponde ao ponto de abscissa do vértice. Assim, calculou-se
de onde o peso partiria caso fosse arremessado do solo, ou seja, 3,54 - 6 = - 2,46m. Este valor
corresponde ao x’, uma das raízes da equação. Assim, obtém três pontos que descrevem a
trajetória do peso: (- 2,46 ; 0 ) , ( 0 ; 1,7 ) e ( 9,54 ; 0 ).
Isso possibilitou determinar a função do 2º grau (y = ax² + bx + c) que representa a
parábola deste movimento, determinando através de um sistema de equações, os valores de a,
b e c.
P(0) = 1,7; P(-2,46) = 0 e P(9,54) = 0
Substituindo os valores:
a.0² + b.0 + c = 1,7
a.(-2,46)² + b.(-2,46) + c = 0
a.(9,54)² + b.9,54 + c = 0
Resolvendo o sistema encontraram-se os valores arredondados:
a = - 0,07; b = 0,51 e c = 1,7.
Conhecendo a função y = - 0,07x² + 0,51x + 1,7, calculou-se as coordenadas do
vértice V (3,64; 2,63). E os valores em que o peso toca o solo (x’ e x”):
x’ = - 2,48
x” = 9,77
Sendo x’ = - 2,48 e x” = 9,77, tem-se que a distância entre as raízes é igual a 12,25m.
Sabendo que do ponto x = 0, até o ponto x”, o tempo corresponde a aproximadamente 1,1s,
usou-se regra de três para determinar o tempo para o peso percorrer toda a parábola, de x’ até
x”.
Medida (m)
Tempo (s)
9,77
1,1
12,25
x
x  1,4 s
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Observou-se que a curva descrita pelo peso durante o arremesso possuía a forma de
uma parábola, resultante de um lançamento oblíquo, composto por dois movimentos
simultâneos, um horizontal e um vertical. A construção da trajetória é feita utilizando-se a
composição desses dois movimentos, sendo necessário, inicialmente, decompor as
velocidades do lançamento nas duas direções.
Decompondo as velocidades e utilizando-se os valores obtidos no 5º arremesso,
obtêm-se:
A velocidade no movimento horizontal: Vx = d = 8,75m/s
t
A velocidade no movimento vertical: Vy = V0 ∙ sen θ = 9,51m/s
No movimento horizontal (eixo x) a localização do corpo em um ponto qualquer da
trajetória é dada pela função do Movimento Uniforme (MU): S = S0 + v ∙ t
A localização do corpo em um ponto qualquer da trajetória no movimento vertical
(eixo y) é dada pela função do Movimento Uniformemente Variado (MUV). Com isso
podemos calcular a altura máxima alcançada pelo peso:
S = S0 + V0 ∙ t + a ∙ t² = 2,76 m
2
O tempo de subida equivale ao tempo de descida, portanto: Tempo total = 0,7 s
2
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a análise do peso observa-se que na diferença de volume, o peso masculino
apresentou 42,19% a mais do que o peso da prova feminina e na diferença de área o peso
feminino representa 56,25% do peso masculino.
Já na análise do movimento do peso durante o 5° arremesse pode-se construir um
gráfico para y = - 0,07x² + 0,51x + 1,7, obtendo-se:
Figura 1 - Coordenadas

x
-2,48
-1
0
1
2
3
3,64
4
5
6
7
8
9,77

(x ; y)
(-2,28; 0)
(-1; 1,26)
(0; 1,7)
(1; 2,14)
(2; 2,44)
(3; 2,6)
(3,64; 2,63)
(4; 2,62)
(5; 2,5)
(6; 2,64)
(7; 1,84)
(8; 1,3)
(9,77; 0)

Fonte: As autoras (2016)
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Construindo o gráfico da função y = - 0,07x² + 0,51x + 1,7 comprovou-se que:
 Como a < 0, a concavidade é voltada para baixo.
 O vértice é o ponto máximo da função, que corresponde à altura máxima atingida pelo
peso.
Domínio = {x ϵ R / -2,48 ≤ x ≤ 9,77}
Imagem = {y ϵ R / 0 ≤ y ≤ 2,63}
Figura 2 – Gráfico da função

Fonte: As autoras (2016)

A formação da parábola se deve ao fato de que no lançamento oblíquo estão
envolvidos dois movimentos simultâneos, um horizontal (MU) e um vertical (MUV) e ainda
pela ação da gravidade terrestre sobre o peso arremessado.
No movimento horizontal a ação da gravidade é nula, não influenciando no
componente horizontal do movimento. Portanto, descreve um MU, tendo uma velocidade
constante, onde em intervalos de tempos iguais, o corpo tem deslocamentos iguais.
Já no movimento vertical a velocidade diminui uniformemente desde o lançamento até
o ponto da altura máxima onde assume V = 0. Em seguida aumenta uniformemente, atingindo
o solo com o mesmo valor do lançamento. Essa variação se deve à ação da aceleração da
gravidade (g = 10 m/s²).
Verifica-se que a altura máxima, ordenada do vértice, calculada através da função de
2º grau atinge o valor de 2,63m. Já o cálculo através da fórmula de MUV resulta em 2,67m.
Na análise dos resultados observa-se uma variação nas medidas de altura obtidas, devido ao
fato de que os valores das coordenadas do vértice terem sido arredondados, porém, essa
diferença não é significativa.
CONCLUSÕES
Analisando os resultados podemos observar uma variação nas medidas de altura
máxima obtidas através das observações dos alunos e dos cálculos utilizando-se as fórmulas
de MUV. Isso se deve ao fato de que os valores utilizados nos cálculos realizados foram
arredondados, ou seja, são valores aproximados.
Assim, verificamos que o objetivo foi atingido, pois além de descobrirmos a
matemática existente na modalidade Arremesso de Peso, descobrimos também a Física
presente no movimento.
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A MATEMÁTICA DO PESO SAUDÁVEL1
FACHINI, Maria Luisa 2; GIRARDI, Ana Paula 3; FRIEDEL, Caroline 4
RESUMO: Com o objetivo de conhecer dados referentes à obesidade no Brasil e a importância de criar hábitos
saudáveis, desenvolvemos no 9º ano este projeto sobre a matemática atrelada a essas situações. Divididos em
grupos, pesquisamos e apresentamos situações relacionadas à quantidade de pessoas acima do peso ideal em
cada região do país e realizamos uma pesquisa na classe para observar esse índice em nossa realidade. Com base
na pesquisa realizada, calculamos o Índice de massa corporal (IMC) e o Índice de adiposidade corporal (IAC) de
cada estudante. Elaboramos um questionário sobre os hábitos individuais e posteriormente os resultados foram
expressos em tabelas e gráficos. Exploramos também a pesquisa estatística, a aplicação da função afim e
sistemas de equações.
Palavras-chave: Vida saudável. Estatística. Função afim. Obesidade.

INTRODUÇÃO
O projeto sobre obesidade e hábitos saudáveis foi desenvolvido no 9º ano do Centro
Educacional Willy Schleumer, no primeiro semestre de 2016, com o objetivo de mostrar
dados referentes à quantidade de pessoas que estão acima do peso ideal, e maneiras de viver
com hábitos saudáveis que vão desde os alimentos ingeridos até a prática de exercícios
físicos.
O trabalho foi realizado em equipes, onde cada uma buscou mostrar dados atrelados
ao mal do século, que é a obesidade e maneiras de contornar a situação através da queima de
calorias e quantidade de calorias ingeridas.
Foram levantados dados da turma e trabalhados com os mesmos em duas situações
distintas: em cálculos de índices, e em uma pesquisa estatística.
Os temas matemáticos aplicados ao longo do projeto foram: equação do segundo grau
no cálculo do IMC (índice de massa corporal), a racionalização de denominadores ligado ao
cálculo do IAC (índice de adiposidade corporal), a função do primeiro grau , a
estatística(coleta de dados, tabulação e gráficos), porcentagem, regra de três e sistema de
equações.
Pretendemos assim através dos dados pesquisados, conscientizar sobre a importância
de adotar hábitos saudáveis.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto surgiu a partir do interesse em conhecer dados sobre a obesidade no Brasil,
iniciando na sala de informática, com equipes pesquisando sobre dados percentuais de
pessoas com obesidade por regiões brasileiras. Além disso, outros temas pesquisados foram:
cálculo do IMC e IAC, calorias consumidas e sua queima, pirâmide alimentar, quantidade de
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nutrientes recomendados diariamente e uma pesquisa referente a hábitos dos alunos do nono
ano. Ao fim cada grupo socializou as informações coletadas.
No cálculo do IMC e IAC foram coletadas, tabuladas e discutidas as medidas dos
estudantes do nono ano. Para o cálculo do IMC as medidas necessárias são peso e altura, já
para o IAC usa-se peso, altura e a circunferência do quadril, esses dados foram coletados
através de uma balança e fita métrica. Foram realizados os cálculos através de fórmulas para
descobrir os índices de cada estudante, a média dos índices da turma. Ao término, as
informações foram expostas em gráfico de setores.
Outro tema abordado foi a quantidade de calorias ingeridas por dia e a pirâmide
alimentar. Foram utilizados os rótulos de alimentos de maior consumo da classe para mostrar
a quantidade de calorias presentes em alguns alimentos. Com as informações os alunos
ampliaram os rótulos em cartolina, reproduziram os alimentos fictícios em papel e
confeccionaram uma pirâmide alimentar de madeira.
Realizamos também uma maquete para comparar o gasto calórico dos seguintes
exercícios físicos: caminhada, corrida e bicicleta.
Um questionário foi elaborado com a turma envolvendo uma pesquisa estatística sobre
os hábitos alimentares, e a frequência da pratica de exercícios físicos. Os dados coletados
foram tabulados e expressos através de gráficos.
O alimento mais consumido pela turma foi a pizza. A partir disso, coletamos
informações em determinada pizzaria: pizza pequena trinta reais, pizza média quarenta e um
reais e grande cinquenta e dois reais. Posteriormente esses dados foram aplicados ao cálculo
da função afim e sistemas de equações
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pesquisas recentes mostram que a quantidade de pessoas acima do peso no Brasil na
idade adulta é pouco mais de 50%, e de pessoas obesas ultrapassa os 17%, os dados são
alarmantes e mostram como a obesidade, vem afetando brasileiros.
Buscamos dados sobre a porcentagem de pessoas com excesso de peso em cada região
do Brasil de acordo com a faixa etária, e constatamos que o excesso de peso em adultos é o
mais evidente, num ranking podemos colocar a região Sul com a maior porcentagem de
adultos acima do peso, cerca de 56,08%,seguida pela região Sudeste com 50,45%, em terceiro
seria a região Centro Oeste com 48,3%, em quarto região norte com 47,2% e pôr fim a região
nordeste com 44,45%.Esses dados são provenientes de uma Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF), realizada entre 2008-2009.
Após essa análise pesquisamos sobre a realidade da classe. Através da fórmula: IMC =
peso (kg) / altura² (m) calculamos a massa corporal de todos os estudantes do nono ano, onde
constatamos, na tabela existente de índices de massa corporal, que 64,28% se enquadram no
peso normal, 14,28% com sobrepeso, 3,57% obesos e 17,85% abaixo do peso ideal.
É possível representar o IMC através de uma equação do segundo grau incompleta, da
seguinte maneira: IMC. Altura ² - peso = 0. Utilizamos dados coletados de um estudante: de
IMC =25 e peso 68kg, sendo a altura desconhecida. Solucionando a equação do segundo grau:
25. Altura² - 68=0, temos x’=1,64 e x’’= - 1,64. Ao interpretar as raízes da equação sabemos
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que o valor negativo não pode servir para indicar uma altura. Portanto a altura dessa pessoa é
de 1,64 m, para que o IMC seja igual a 25.
Calculamos também o IAC dos 28 estudantes do nono ano, que serve para determinar
a porcentagem de gordura do corpo, calculado através da fórmula : IAC (%) =
(Circunferência do quadril/ altura x
) -18.
Nessa fórmula podemos observar a presença da raiz quadrada não exata no
denominador da fração, e ela pode ser reescrita através da racionalização de denominadores,
pois:
Existem frações cujos denominadores são raízes não exatas para facilitar as
operações entre frações com essa característica, podemos utilizar um artificio
chamado racionalização de denominadores. Esse artifício consiste em transformar
uma fração em outra equivalente de maneira que não haja radical em seu
denominador (SOUZA e PATARO, 2012, p.19).

Ao realizar esse cálculo dos 28 estudantes, foram obtidos os dados que mostraram que
46,42% dos alunos estão com o IAC dentro do padrão normal, 25% indicando sobrepeso,
7,14% obesos e 21,42% abaixo do padrão ideal.
Trabalhamos também com as tabelas nutricionais dos alimentos, onde para chegar a
quantidade de kcal que você ingere por porção, podemos aplicar uma expressão algébrica: 4.c
+ 4.p + 9.l, onde o c equivale aos carboidratos, p, as proteínas, e l, aos lipídios. Aplicamos
essa fórmula em alguns rótulos para provar sua eficiência.
Posteriormente realizamos uma pesquisa estatística na nossa turma, em que foram
questionados a respeito de sua alimentação e atividades físicas. Abaixo temos a tabulação dos
dados pesquisados.
Tabela 1- Questionário realizado com a turma do 9º ano sobre hábitos saudáveis no ano de 2016

Perguntas

Responderam

Responderam

SIM

NÃO

25

3

21

07

Você utiliza o sal com moderação?

22

6

Você pratica esporte?

22

6

Sua alimentação diária inclui todos os grupos de
alimentos (cereais, pães, frutas, hortaliças, carnes,
lacticínios e derivados)?
Você sempre toma café da manhã e faz pelo menos as
três refeições diárias?

Qual a sua comida favorita? (3) Hambúrguer (19) pizza ( 4 ) salada ( 2)outros
Fonte: As autoras (2016)

Trabalhar com dados, tabulações e gráficos é parte integrante da Estatística, onde:
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As pesquisas estatísticas estão presentes em nosso cotidiano em diversas situações.
Órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) utilizam
pesquisas para diagnosticar características da população, fazer projeções entre
outros. As variáveis que apresentam quantidades como resposta são as variáveis
quantitativas. As variáveis que apresentam a qualidade ou atributo como resposta
são as qualitativas (SOUZA e PATARO, 2012, p.178).

Podemos perceber que nossa pesquisa foi qualitativa, pois mostra características que
não possuem valores quantitativos. Chama a atenção, que alguns estudantes da nossa turma, já
possuem hábitos que não são saudáveis.
Com base no resultado da comida preferida da pesquisa, que foi a pizza, pesquisamos
valores em uma pizzaria de nosso município e percebemos que seu valor pago é dado em
função de um custo fixo, mais um valor dependendo do seu raio. Os seguintes dados foram
levantados: pizza pequena (20 cm de diâmetro) custa trinta reais; pizza média (30cm de
diâmetro) custa quarenta e um reais; e uma pizza grande (40 cm de diâmetro) custa cinquenta
e dois reais.Com base nesses dados podemos montar três equações uma para cada tamanho de
pizza ,em que o C simboliza um custo fixo, e o coeficiente anterior a letra a ,é o raio sendo
representada a pizza pequena com C + 10a = 30, pizza média com C+15a = 41, e a pizza
grande com C+ 20a=52.Através de um sistema de equações conseguimos determinar o valor
da letra C= 8 e a=2,2.
Associamos essas três equações a uma função do 1º grau, pois o valor a ser pago pela
pizza depende de seu raio. Teríamos então a seguinte função V= C + 2,2.r, sendo que C=8 e
a=2,2, então V= 8 + 2,2 .r (sendo V= valor pago). Segundo CHAVANTE (2015), a função
afim é toda função do tipo f(x) = ax+ b, em que a e b são coeficientes reais, com a diferente
de zero. A partir dessa função construímos o gráfico da função afim.
CONCLUSÕES
Com nosso trabalho conseguimos observar dados desse problema na saúde pública
brasileira que é a obesidade.
É possível observar como esses números vêm crescendo rapidamente e buscamos
mostrar a importância de ter uma alimentação saudável e da pratica de atividades físicas.
Na pesquisa que realizamos na turma, observamos que em relação ao IMC, maior
parte da turma se encontra com o peso ideal, e, em relação ao IAC os índices não são tão
positivos, cerca de 46% é que se encontram com o peso ideal.
Aliamos a matemática a coleta de dados e a pesquisa estatística, bem como a função
afim.
Conseguimos atingir nosso principal objetivo que foi através dos dados coletados
trabalhar a conscientização acerca da importância dos hábitos saudáveis.
REFERÊNCIAS
SOUZA, Joamir.PATARO, Patricia Moreno. Vontade de saber matemática 9º ano. 2ª ed.São Paulo:
FTD, 2012.
CHAVANTE,Eduardo. Matemática, 9° Ano. 1ª ed. São Paulo: SM, 2015.
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CONSUMO DE ENERGIA: CALCULE PARA ECONOMIZAR1
PEREIRA, Eduardo Henrique2; BERTOL, Gustavo Petry3; SCHMIDT, Elvis4
RESUMO: O trabalho aborda o consumo de energia com iluminação nas residências dos alunos de uma turma
específica da escola. O seu objetivo principal é promover a conscientização da possibilidade de redução
significativa no custo da conta de energia elétrica por meio de uma análise matemática dos gastos com
iluminação. Foram coletados dados nas residências dos estudantes e em lojas de materiais elétricos. Com os
dados coletados foram calculadas médias de custo, luminosidade, número de lâmpadas, tempo de uso diário,
entre outras. O produto final é um painel informativo que pretende esclarecer a comunidade escolar sobre a
possibilidade de economia de energia elétrica.
Palavras-chave: Matemática Aplicada. Economia de energia elétrica. Iluminação residencial.

INTRODUÇÃO
Vivemos em um mundo que consome cada vez mais energia. São inúmeras as crises
energéticas, bem como a frequente falta de recursos naturais noticiadas pelos jornais. Daí a
necessidade de economizar energia elétrica, que é um precioso recurso natural.
Nos últimos anos tem sido colocado no mercado diversos tipos de lâmpadas, sejam
incandescentes, fluorescentes, econômicas e de LED. No entanto, não há claras informações
sobre a real economia proporcionada pelo uso destes tipos de lâmpadas.
Os estudantes, motivados pela sua curiosidade e pela possibilidade de promover
informação e mudanças reais, pesquisaram e desenvolveram estudos que possibilitaram uma
análise da situação apontada.
A partir do exposto, o objetivo geral do presente trabalho é conscientizar a
comunidade escolar da possibilidade de mudanças no padrão de consumo da energia elétrica
para iluminação através da utilização de meios mais eficientes do ponto de vista financeiro e
ecológico.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento do trabalho foi adotado o seguinte plano de ações:
Ação 1: Investigar em casa quantas lâmpadas há e de quantos Watts são;
Ação 2: Fazer a média do número de lâmpadas e da potência em Watts por lâmpada.
Ação 3: Investigar na conta de energia elétrica o valor do kWh (quilowatt-hora) e
interpretar o que significa isso.
Ação 4: Pesquisar na internet, nas embalagens e/ou nas próprias lâmpadas a
capacidade luminosa (lúmens) de cada lâmpada.
Ação 5: Fazer a média da luminosidade por tipo e potência de cada lâmpada.
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Ação 6: Pesquisar nas embalagens de lâmpadas de led, econômicas e incandescentes
as características técnicas de cada tipo, bem como os preços praticados no mercado.
Ação 7: Fazer a média do preço por tipo e potência de lâmpada.
Ação 8: Levantar, a partir das médias já calculadas, o padrão de consumo médio das
residências dos alunos da sala, no que se refere ao número de lâmpadas, consumo por
lâmpada e luminosidade por lâmpada.
Ação 9: Calcular o consumo mensal em kWh e em reais relativo a essa “residência
padrão” com utilização de lâmpadas incandescentes, econômicas e de led, mantendo a
capacidade de luminosidade constante.
Ação 10: Fazer gráficos de barras sobre os consumos médios calculados.
Ação 11: Calcular o tempo necessário para pagar pela da troca das lâmpadas da casa
pelo modelo mais econômico a partir da economia na conta de energia elétrica.
Ação 12: Produzir painel informativo sobre o uso de lâmpadas mais eficientes, com
apresentação dos dados calculados e dos seus respectivos gráficos, além de demonstração
física dos tipos de lâmpadas pesquisadas.
Ação 13: Apresentar o painel para a comunidade escolar.
Os alunos foram instados a responder as seguintes questões:
1) Pesquisar quantas lâmpadas há instaladas em sua casa.
2) De cada lâmpada instalada, anotar:
a) Tipo de cada lâmpada (led, econômica, incandescente ou fluorescente);
b) Potência (watts).
3) Pesquisar na conta de energia elétrica qual o valor do kWh.
Todas as ações foram desenvolvidas em sala de aula com os estudantes do 9º ano 02
vespertino durante o mês de maio de 2016. Foram utilizadas 16 aulas, ou seja, 4 semanas. As
pesquisas foram registradas nos cadernos dos estudantes, bem como os cálculos de médias,
que foram conduzidos pelo professor com a utilização do quadro branco. Todos os dados
coletados pelos estudantes foram analisados conjuntamente por toda a turma. Foram
contabilizados: número de lâmpadas por residência, número de horas de utilização diária,
potência e luminosidade de cada lâmpada, valor do quilowatt-hora.
A produção do painel informativo foi realizada em conjunto, com a colaboração de
todos os estudantes da turma. O professor conduziu a manipulação de ferramentas que
oferecem perigo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A média do número de lâmpadas por residência dos estudantes da turma foi de 27
lâmpadas por residência.
Segue abaixo Tabela 1 que expressa a pesquisa feita em estabelecimentos comerciais e
nas embalagens de lâmpadas trazidas pelos estudantes.
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Tabela 1: Levantamento dos tipos de lâmpadas disponíveis no mercado, sua potência, preço e capacidade
luminosa.

TIPOS DE LÂMPADAS

Led

Potência (watts)
3,5
5
6
7
9
10

Preço (R$)
30,00
20,90
11,90
10,93
16,06
15,40

Luminosidade (lúmens)
450
600
250
600
800
900

18
15
20
25

54,00
14,90
11,58
13,98

2000
1357
1357
1525

Incandescente

30
40
60

18,62
7,88
2,20

1800
450
720

Fluorescente

100
20
28

4,21
3,77
7,42

1350
1350
2900

32

7,00

2700

Econômica

Fonte: Os Autores (2016).

A média de potência consumida por residência foi obtida da seguinte maneira:
(Média das diferentes potências de lapadas na mesma residência) X (número de
lâmpadas na residência)
A Tabela 2 abaixo explicita os cálculos feitos pelos estudantes em conjunto com o
professor no quadro.
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Tabela 2: Levantamento do número de lâmpadas por residência, potência média das lâmpadas em cada
residência e potência média total consumida com iluminação em cada residência.

MÉDIA DO CONSUMO POR RESIDÊNCIA
Residência

Número de lâmpadas

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

20
23
21
21
24
33
16
10
25
41
44
49
26

Potência Média (W)
23
23,6
20
21,4
32,6
28
76,1
25
14,5
22,5
27
20
25

Potência Média
(W)

total

460
542,8
420
449,4
782,4
924
1217,6
250
362,5
922,5
1188
980
650

Fonte: Os Autores (2016)

A média da potência consumida por residência calculada com base na Tabela 2 é de
703,7 W.
A média de potência por lâmpada nas residências pesquisadas, obtida a partir da
análise da Tabela 2 é de 26 W.
Também foi calculada a média de horas que cada lâmpada fica ligada na residência.
Esta média é de 2,3h por dia. Perfazendo um total de 69 h de funcionamento mensal por
lâmpada.
O cálculo da quantidade total de “horas” de funcionamento de lâmpadas no mês é
expresso da seguinte maneira:
69 h/lâmpada X 27 lâmpadas/residência = 1863 h/residência (durante um mês)
Este valor foi utilizado para calcular o consumo médio com iluminação por residência:
(Potência média por lâmpada) X (Total mensal do funcionamento de lâmpadas)
26 W X 1863 h = 48,438 kWh
O valor pesquisado nas contas de energia elétrica do kWh é de R$0,544666. Este valor
foi utilizado para a simulação do custo de iluminação em uma residência “média” com os
quatro tipos de lâmpadas pesquisadas. A Tabela 3 representa os valores de consumo
simulados.
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Tabela 3: Simulação de consumo elencando o número médio de lâmpadas por residência, dias de consumo
mensal, potência média de cada tipo de lâmpada, tempo médio de uso de cada lâmpada na residência,
consumo mensal com iluminação calculado e valor em reais do respectivo consumo.

TIPO DE
LÂMPADA

SIMULAÇÃO DE CONSUMO
nº
Dias no
Potência da
Tempo do uso
lâmpadas
mês
lâmpada
por dia

Consumo
mensal

Econômica

27

30

25 W

2,3 h

47 kWh

Incandescente

27

30

100 W

2,3 h

186 kWh

Led

27

30

9W

2,3 h

17 kWh

Fluorescente

27

30

20 W

2,3 h

37 kWh

Valor
R$
25,36
R$
105,22
R$
9,13
R$
20,29

Fonte: Os Autores (2016).

Os cálculos das médias foram baseados em DANTE, 2012.
CONCLUSÕES
A partir da exposição do painel informativo a comunidade escolar, entre eles alunos,
pais, professores e funcionários, puderam se inteirar da possibilidade real de economia de
energia elétrica no que tange à iluminação doméstica. Foram muitos os comentários positivos
em relação à exposição do trabalho. Os próprios estudantes envolvidos com a pesquisa e
elaboração do painel admiraram as discrepâncias evidenciadas através do mesmo. Houve
ainda grande entusiasmo por parte dos estudantes. O comentário dos pais dos estudantes
envolvidos no trabalho foi trazido ao conhecimento da turma e do professor pelos mesmos,
sendo positivos em todos os sentidos. A gestão escolar colaborou definitivamente através da
compra dos materiais necessários. O painel ficará exposto na escola para apreciação contínua
da comunidade escolar.
REFERÊNCIAS
DANTE, Luiz Roberto. Matemática. 1ed. São Paulo: Ática, 2012.
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COMPOSTAGEM1
OENNING, Mayra Caroline2; OTTO, Taisa3; FUECHTER, Janete4
RESUMO: Com este trabalho objetiva-se formar consciências, ações e atitudes que estimulam a comunidade
escolar a realizar atividades ecologicamente corretas dando ênfase à prática de compostar. Percebeu-se o quanto
importante é dar ao lixo seu destino correto, nos preocuparmos com as questões ambientais, adotarmos técnicas
inteligentes como a compostagem e fazermos nosso papel de cidadão. Mas também se observa no decorrer do
trabalho algumas etapas que requerem alguns conhecimentos em Matemática, como o uso dos números
racionais, geometria, unidades de medidas, razão e proporção, medidas de comprimento, área e volume,
conhecimentos estatísticos e percentuais assim como e outras ideias matemáticas presentes no mesmo.
Palavras-chave: Consciência ambiental. Compostagem. Aprendizagem Matemática

INTRODUÇÃO
Um dos assuntos mais comentados em nossa sociedade sem dúvida é o meio ambiente
e como os seres humanos estão se organizando para cuidar do meio em que vivem. Nosso
trabalho é sobre compostagem, e tem como objetivo não somente reaproveitar os materiais
orgânicos produzidos na escola e mostrar a importância de se dar um destino correto a cada
material, mas também explorar conteúdos matemáticos, pois o trabalho requer a
aplicabilidade de algumas ideias matemáticas que podem vir a contribuir no resultado das
atividades e ações desenvolvidas durante a construção do mesmo, e que podemos encontrar
em várias situações do nosso cotidiano.
O destino incorreto dos materiais sólidos acaba afetando o meio em que vivemos.
Nascimento e Mothé (2007, p. 3) afirmam que “a aplicação de tecnologias apropriadas e
ecológicas, com a redução da utilização de recursos naturais, de desperdício, da geração de
resíduos e poluição, é uma ação de prioridade mundial”.
Segundo Canto (2012), há uma grande quantidade de restos alimentares no lixo. Eles
podem ser transformados em adubo através da compostagem do lixo. No entanto, cabe à nós
escola tomarmos essa iniciativa, além de reaproveitarmos o próprio lixo orgânico,
conscientizar.
Somos estudantes de uma escola do campo em que a mesma já possui projetos
voltados a sustentabilidade, e um dos objetivos da escola é justamente este, cooperar com o
meio ambiente, trazendo o meio ambiente para dentro da escola e fazendo com que todos
aprendam a preservar e reaproveitar.

1
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MATERIAL E MÉTODOS
Esse trabalho desenvolveu-se nos meses de maio a julho de 2016, com os alunos do 7º
ano da Escola de Ensino Fundamental Roberto Heinzen, situada na comunidade de Santa
Margarida, município de Salete. As atividades foram conduzidas de acordo com as dúvidas e
curiosidades que vinham à tona.
Fez-se uso de pesquisas bibliográficas sobre compostagem, socialização de saberes
adquiridos, utilização de recursos de multimídia e também maquetes de composteiras para um
melhor entendimento. Também ouve a exploração de conceitos e conhecimentos matemáticos
a fim de interligar teoria a pratica. A elaboração da planta para a construção da composteira
escolar, a construção da mesma no terreno da escola, a conferência de suas medidas e cálculos
relacionados a medidas de comprimento, área e volume exigiu dos alunos domínio aritmético,
geométrico e muita percepção.
Optou-se ainda em realizar coleta de dados com algumas famílias da comunidade, a
fim de saber se estão dando o devido fim para o lixo orgânico e inorgânico produzido em suas
residências. Através de estudos estatísticos, os resultados foram organizados e representados
graficamente para um melhor entendimento. Detectou-se que algumas famílias da
comunidade trabalham com granjas, elas possuem composteiras em suas propriedades. Em
busca de mais informações a respeito do assunto, junto com alguns professores visitamos uma
granja de suíno bem próximo à escola e tiveram vários esclarecimentos.
Os dados para a elaboração deste relato foram obtidos por meio de pesquisa,
experimento, cálculos matemáticos, coleta e organização de dados, registros escritos e
fotográficos decorrentes de todas as atividades desenvolvidas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Quando surgiu a ideia de trabalharmos a questão da compostagem de materiais sólidos
orgânicos, já sabíamos o que era uma composteira, mas não sabíamos exatamente sua
serventia, a importância de ter uma composteira, os tipos de composteiras que podemos ter
em nossa propriedade, que tipos de materiais que podem ser depositados nela a fim de se
obter um composto de qualidade, e nem como acontece o processo de compostagem desses
materiais, situação que no momento gerou dúvidas e muitas curiosidades. Então chegou a
hora de pesquisar.
Em grupos fomos atrás de informações, pesquisamos em livros, revistas, e sites de
internet, depois de concluída nossa pesquisa bibliográfica ouve o momento de socialização.
Montamos uma mini composteira em sala, conforme ilustra a Figura 1. Foram utilizados
diversos materiais sólidos orgânicos e fomos verificando dia a dia aquele lixo, se
transformando em composto orgânico.
Uma das metas da escola era construir uma composteira para dar o devido fim ao
material sólido orgânico produzido em suas dependências. A composteira a ser construída
seria com paredes de tijolos, seria bem mais prático ter em mãos uma planta com medidas
proporcionais no momento de sua construção. Então com o auxílio de nossa professora de
Matemática desenhamos a planta da composteira em sala de aula, deu trabalho, exigiu

paciência, concentração e várias tentativas. Com essa atividade trabalhamos vários conceitos
matemáticos. A composteira tem o formato de bloco retangular, podemos denomina-la um
sólido geométrico, e nela analisar os elementos de um poliedro (face, vértices e arestas) além
do paralelismo entre as retas.
Para dividi-la em três partes de mesmo tamanho utilizamos de operações básicas com
números racionais positivos. Tínhamos que nos preocupar com as medidas, que haviam de ser
proporcionais, mediante estudo de e razão e proporção, montamos uma escala (2cm=1m),
onde 2 cm no desenho seria equivalente a 1 metro no real. Figura 2.
Figura 1- Maquete da composteira

Fonte: As autoras (2016).
Figura 2 – Planta da Composteira Escolar

Fonte: As autoras (2016).

Depois de a planta estar pronta, em parceria com pais e pessoas da comunidade foi
construída a composteira. Conforme Figura 3. Conferimos suas medidas, e como havíamos
estudado recentemente medidas de comprimento, área e capacidade, utilizamos o momento
para aplicar nossos conhecimentos. Calculamos a área que ela ocupa no terreno da escola,
perímetro e sua capacidade em m3.

Figura 3 – Construção da composteira escolar/ conferindo as medidas

Fonte: Estudantes do 7º ano (2016)

A fim de saber se as pessoas da comunidade estão dando o devido fim para o lixo
orgânico e inorgânico produzido em suas residências, optou-se em realizar uma coleta de
dados com 55 famílias, estes foram organizados e representados por meio de gráficos
estatísticos e dados percentuais, de acordo com a Figura 4, Figura5, Figura6 e Figura 7.
Figura 4

Fonte: Autoras (2016).
Figura 5

Fonte: Autoras (2016).

Figura 6

Fonte: Autoras (2016)
Figura 7

Fonte: Autoras (2016)

Durante as entrevistas, detectou-se que as famílias que trabalham com granjas,
também possuem composteiras em suas propriedades. Em busca de mais informações a
respeito do assunto, nós alunos, junto com alguns professores visitamos uma granja de suíno
bem próximo à escola e tivemos vários esclarecimentos, conforme Figura 8.
Figura 8- Visita à composteira da granja de suínos

Fonte: Alunos do 7º ano
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CONCLUSÕES
A execução desse projeto possibilitou o desenvolvimento e aprofundamento de nossa
aprendizagem.
Aprofundamos também nossos conhecimentos matemáticos, tínhamos muita
dificuldade em trabalhar com as medidas (SI). Não sabíamos desenhar planta, trabalhar
proporcionalidade, e tínhamos ainda um pouco de dificuldade em entender os cálculos
relacionados às medidas de comprimento, área e volume. Os resultados obtidos mediante
estudos estatísticos em nossa coleta de dados com pessoas da comunidade, nos fez perceber
que nosso papel não termina aqui no final deste relatório. Os gráficos indicam que a maioria
das pessoas já tem o hábito de fazer a separação adequada em seu lixo, participam da coleta
seletiva e possuem conhecimento a respeito do tema estudado “compostagem”. Mas ainda
existem muitas pessoas que não estão dando o destino correto aos materiais sólidos
produzidos, ou seja, não estão dando importância ao assunto.
Percebemos por meio deste estudo que além de participar ativamente das ações dentro
da escola, também podemos levar o aprendizado para casa e transmitir aos pais, podendo
intervir na comunidade à resolução de parte dos problemas relacionados à questão ambiental.
A compostagem é uma prática interessante e viável na maioria dos espaços. É um ato
de cidadania, especialmente quando fazemos isto pensando em todo o nosso lixo orgânico
que, ao invés de ganhar um destino incorreto, causar odor e poluir, pode gerar mais verde e
mais vida.
REFERÊNCIAS
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BOBINA DE TESLA: O TRANSFORMADOR RESSONANTE1
RIBEIRO, Matheus Gomes2; SOUZA, Pedro Henrique Fontoura de3; LOUREIRO,
Sirley Maria Moreira4.
RESUMO: O presente trabalho apresenta todo o funcionamento da Bobina de Tesla, destacando os conceitos de
eletromagnetismo e as correntes elétricas. Como objetivo geral, foi reproduzida uma réplica da bobina,
desenvolvendo-a como um meio de transmitir energia elétrica sem fio, através da indução de um campo
eletromagnético. Nikola Tesla, o criador desta máquina, com sua descoberta, conseguiu abrir portas para criar
várias coisas novas, tanto na ciência quanto na medicina. Foram ressaltadas, também, as formulações físicas que
surgiram a partir de observações transformadas em conceitos e em linguagem matemática. Realizou-se a
pesquisa das principais fórmulas que representam matematicamente os conceitos e fenômenos físicos que são
utilizados em um circuito ressonante com a ressonância, a indutância e a capacitância. Além disso, foi calculada
a transformação de tensões através do cálculo básico do transformador. Com a execução do trabalho, pretendeuse honrar Nikola Tesla, aprimorar e enriquecer o conhecimento referente à física e à matemática.
Palavras-chave: Bobina. Correntes Elétricas. Energia Elétrica. Física. Matemática.

INTRODUÇÃO
Este projeto surgiu de forma inusitada. Através de um jogo de guerra chamado
Command & Conquer, que tem uma arma utilizada para matar os inimigos com raios elétricos
de alta potência, fez com que os curiosos alunos se interessassem em pesquisar sobre a
existência de uma máquina que liga aparelhos elétricos sem o uso de cabos ou fios.
Assim, durante a pesquisa em sites confiáveis, os autores do trabalho descobriram que
existe a Bobina de Tesla. Nikola Tesla, o gênio mais injustiçado e o pai da bobina
anteriormente citada, foi um grande inventor e um grande cientista na área da eletrotécnica.
Sem ele não haveria um sistema de rede elétrica tão barato e eficiente. Sem dúvida, foi o
homem que iluminou a vida de muitas pessoas com suas invenções que não só contribuíram
diretamente com o desenvolvimento da humanidade no quesito eletricidade, como também
contribuíram indiretamente, por exemplo, nas mais de 18 patentes de Tesla que foram
utilizadas no primeiro transmissor de rádio, que revolucionou as telecomunicações.
Além de este trabalho apresentar o funcionamento da corrente alternada e contínua,
dos campos eletromagnéticos variáveis e do funcionamento da ressonância, mostrará um
protótipo de uma máquina que poderia ter revolucionado a transmissão de energia do século
XIX.
Sendo assim, foi feito um projeto interdisciplinar, envolvendo disciplinas afins.
MATERIAL E MÉTODOS
A ideia de realizar o trabalho para a Feira Municipal de Pomerode surgiu durante as
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-Relação com
outras disciplinas; Instituição: Escola Básica Municipal Olavo Bilac; Município: Pomerode.
2
Aluno: Matheus Gomes Ribeiro, mateus_gribeiro@outlook.com
3
Aluno: Pedro Henrique Fontoura de Souza, pedrinho6q@gmail.com
4
Professora Orientadora: Sirley Maria Moreira Loureiro, Escola Básica Municipal Olavo Bilac, Pomerode,
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aulas de Língua Portuguesa, de fevereiro a agosto de 2016, sob a coordenação da Professora
Elana Pagel. Foram feitas produções textuais (imprescindíveis para a confecção do roteiro, do
modelo paper e do resumo estendido). Além disso, o trabalho foi apresentado para os demais
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental da Escola Básica Municipal “Olavo Bilac”.
Dando sequência, a Professora de Matemática, Sirley Maria Moreira Loureiro, assumiu o
trabalho orientando os alunos no que diz respeito às questões matemáticas.
Para a base da Bobina de Tesla, foi utilizada uma placa de madeira compensada de
2X1 m com 2 cm de espessura, quatro pés de plástico para armários, uma lata de verniz de
500 ml para madeira e uma lata de solvente de 300 ml. A placa de madeira foi cortada com
uma serra de mão, circular elétrica, formando um quadrado de 65X65 cm. Logo após, a tinta
verniz misturada com solvente na proporção de 1 para ¼ foi passada nas placas. Quando a
tinta secou, foi utilizada uma furadeira com uma broca 10 para furar as quatro extremidades
da parte inferior da madeira, cerca de 7 cm de distância das bordas. Por fim, cola PVC foi
colocada nos buracos e os pés foram encaixados.
Para o capacitor, foi utilizada uma placa de vidro de 0,5 cm de espessura e 45X45 cm,
dois quadrados de 38x38 cm de lado de papel alumínio, cola de silicone, parafusos de
plástico, fios de cobre para alta tensão e madeira. Foi feita uma moldura com os pedaços de
madeira de forma que a placa de vidro de 45X45 cm pudesse ser encaixada. A moldura foi
fixada em uma das extremidades da base com os parafusos. No centro da placa de vidro,
foram colocados (com a cola de silicone) os quadrados de papel alumínio 38X38 cm um em
cada lado, de forma paralela. A placa foi encaixada na moldura e dois fios de alta tensão de
cerca de 50 cm foram encaixados/conectados, um em cada placa de alumínio.
Dando sequência, dois arcos de 20 cm de diâmetro externos, alguns pedaços de
madeira e 8 m de fio de cobre para alta tensão foram utilizados para fazer a bobina primária.
Foi feita uma armação para enrolar fios, com a madeira e com os arcos de plástico, e está
armação foi fixada no centro da base. Os 8 m de fio sobraram para cada lado.
Para o centelhador, foram utilizados dois eletrodos de solda, uma placa de 15X15 cm
de acrílico e dois canos de PVC de 1 polegada. Foram fixados nas extremidades da placa de
acrílico os dois canos de PVC e logo em cima os eletrodos, um apontado para o outro em um
espaçamento de 3 cm entre eles. Um dos fios do capacitor e uma extremidade da bobina
primária foram conectados, um em cada eletrodo.
Um transformador para tubos luminosos de 10000 V e 30 m.A. foi comprado. Foi
conectada no terminal de entrada uma tomada, e na saída foi conectada uma das extremidades
do condutor da bobina primária. O outro cabo conectado ao capacitor e um fio do eletrodo
foram conectados ao segundo terminal.
Para a bobina secundária foi utilizado meio quilo de fio de cobre 28AWG, um tubo de
PVC 4’’ e 1 m de altura, verniz automotivo para motores e uma malha para R.F. Os 8 cm do
tubo de PVC foram enrolados com o fio de cobre e, após isso, duas camadas de verniz foram
passadas em cima. Uma das extremidades da bobina (embaixo) foi conectada na malha para
R.F. e a bobina secundária foi fixada no espaço dentro da bobina primária.
Segue abaixo, um dos cálculos referente ao trabalho.
Se na bobina 1, constituída por N1 espiras, for aplicada uma tensão U1 será induzida
uma tensão U2 na bobina 2, constituída por N2 espiras, e a relação entre elas é de:
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Supondo que:
= 220V
= 16
= 42
Então:

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao ligarmos a Bobina de Tesla, observamos o funcionamento dela referente a vários
objetos.
Primeiramente, aproximamos um pedaço de cobre na bobina secundária e um pequeno
raio de 5 cm conectou-se ao material. Depois aproximamos um pedaço de metal (ferro), mas o
raio que se conectou tinha menos de 2,5 cm, o que indica que materiais que conduzem mais
eletricidade criam raios maiores.
Resolvemos aproximar uma lâmpada fluorescente na bobina e vimos que ela liga a
cerca de 10 cm sem conexão com nenhum fio ou raio, apenas através de um campo
eletromagnético.
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Diminuímos a distância que os eletrodos tinham um entre o outro. Aproximamos
novamente a lâmpada e ela acendeu a cerca de 20 cm.
Colocamos uma folha de papel entre os eletrodos ligados e a mesma saiu pontilhada,
ou seja, furada.
Mais tarde, ao ligarmos novamente a bobina, conseguimos sintonizar um rádio. Ao
desligá-la, o rádio saiu de sintonia.
E, por fim, ao desligarmos a bobina, um forte cheiro saiu da maquete, o que indicou a
geração de ozônio durante a ativação.
Tabela 1 – Estatísticas de Lâmpadas. Abaixo há as características principais das lâmpadas mais utilizadas
no dia a dia.

Lâmpada

Consumo

Potência

Troca Anual

Duração Máxima

Incandescente

6480 kW/h

60 W

110

5000 h

Fluorescente

1728 kW/h

16 W

20

10000 h

LED

864 kW/h

18 W

0

50000 h

Fonte: Os autores (2016).

Imagem 1 - Alcance de um campo eletromagnético em relação à proximidade dos centelhadores.

Fonte: Os autores (2016)
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Gráfico 1 – A indutância representa a capacidade das lâmpadas de utilizar cargas elétricas através de um
campo eletromagnético, medida em m.A.

Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÕES
Como resultado final, compreendemos o que são os campos eletromagnéticos, que
sempre estão agindo à nossa volta sem vermos e sem percebermos, quais são suas
interferências e utilidades.
Percebemos também que tudo tem uma resistência contra a eletricidade (rigidez
dielétrica), até mesmo o ar, e isso pode ser rompido de forma que o material se transforme em
um material condutor.
De fato, além de tudo ter uma rigidez e uma condutância, tudo tem uma capacidade de
armazenar energia. Isso ficou claro ao explicarmos o funcionamento do capacitor.
Além de todos estes conceitos, descobrimos o funcionamento de alguns componentes,
como o transformador, que funciona se baseando na indução de cargas através de um campo
eletromagnético.
Outro componente, não tão utilizado, é o capacitor, mais eficiente que as baterias para
alguns casos, como foi visto na própria máquina que é o tema deste projeto.
E embora a Bobina de Tesla não sirva mais para transmitir energia, devido a sua
grande interferência nas ondas de rádio, ela pode ser um protótipo de um mundo sustentável
no quesito transporte de energia.
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LAR, TÃO SONHADO LAR1
MERIGO, Eduarda Ferreira 2; PICOLI, Luma Carina 3; SILVA, Andresa Laurett da4
RESUMO: Nos últimos anos a valorização imobiliária foi ganhando destaque, caracterizando a compra de
imóveis como um excelente investimento. O presente trabalho teve como objetivo determinar o valor médio dos
imóveis e terrenos na cidade de Rio do Sul (SC), analisar as opções de financiamentos e as possibilidades de
investimentos. Pesquisados os valores de imóveis e terrenos à venda na cidade, foi determinado os respectivos
valores médios e analisado os sistemas de financiamentos SAC e PRICE. Verificou-se o custo dos aluguéis e as
opções de investimentos disponíveis no mercado. Foi possível constatar que, embora a cidade tenha um valor
alto para imóveis, há opções para população de média e baixa renda disponível pelo programa Minha Casa
Minha Vida, no qual os valores das prestações do financiamento são equivalentes ou até inferiores aos de
aluguéis pesquisados.
Palavras-chave: Valor médio. Financiamento. Investimento.

INTRODUÇÃO
A valorização imobiliária nas grandes cidades foi tema recorrente nos últimos anos em
meios de comunicação. Alguns especialistas da área afirmam que a valorização ocorreu
depois de 2008, quando houve a crise imobiliária nos Estados Unidos. Esse dado se confirma
com o levantamento global feito em 54 países pelo Banco de Compensações Internacionais
(BID, na sigla em inglês), a valorização imobiliária no Brasil foi de 121% nos cinco anos
seguintes ao período pós-crise de 2008. Outro fator que contribuiu para que houvesse essa
valorização foi a expansão do crédito imobiliário. Porém, a partir de 2015, o setor imobiliário
começa a sofrer influências do enfraquecimento na economia nacional e das incertezas
políticas, os bancos começam a limitar os financiamentos imobiliários aumentando taxas de
juros e diminuindo o limite de financiamento.
Nesse sentido, buscou-se analisar a situação da cidade de Rio do Sul quanto aos
valores médios de casas, apartamentos e terrenos à venda, buscando fazer simulações de
financiamento considerando os sistemas SAC e PRICE, consequentemente, compreender
melhor os dois sistemas disponíveis e identificar o mais vantajoso, além de analisar opções de
investimentos para que a população possa ter incrementos em sua renda.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido no Instituto Maria Auxiliadora, durante os anos de 2015 e
2016. Nos encontros do Clube da Matemática, determinou-se os valores da média, moda e
mediana dos imóveis para casa e apartamento, considerando as opções de 2 e 3 dormitórios,
analisando os valores médios de terrenos e aluguéis. Verificou-se as possibilidades de
financiamentos e com o auxílio do Excel, fez-se simulações com o valor mediano, além de
realizar os cálculos estatísticos e organização dos dados.
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Instituto Maria Auxiliadora - Rio do Sul
2
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Rio do Sul é a principal cidade do Alto Vale do Itajaí e possui um alto índice de
desenvolvimento. Segundo os dados do IBGE de 2010, a cidade possuía população total de
61.198 habitantes, das quais 93% viviam em área urbana. Em relação a renda, o valor do
rendimento nominal médio mensal, que corresponde a soma de todas as fontes de renda da
família, era de R$ 3.493,76.
Através de pesquisa em sites de dez imobiliárias da cidade, foram coletados 578
valores de imóveis entre casas e apartamentos de 2 e 3 dormitórios, conforme as Tabelas 1 e
2:

É possível constatar que há uma variedade de imóveis em oferta, com valores baixos,
médios e altos. No caso de casas com 2 quartos, o valor mínimo encontrado foi de
R$85.000,00 enquanto o valor máximo foi de R$1.400.000,00. Já em casas de 3 dormitórios,
a amplitude foi ainda maior, uma diferença de R$1.645.000,00 entre o valor máximo e
mínimo. Em relação aos apartamentos, os de 2 dormitórios possuem uma amplitude total de
R$560.000,00, valor bem inferior ao dos apartamentos de 3 dormitórios que é de
R$1.260.000,00. Conforme os dados apresentados nas Tabelas 3 e 4.
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Em todas as situações pesquisadas foram identificados valores relativamente altos para
a amplitude, o que aliado a uma quantidade significativa da amostra com valores bem
elevados, produz um valor médio cada vez maior. Nesse sentido, a mediana é a medida de
tendência central que pode nos trazer maior compreensão do cenário imobiliário em nossa
cidade, conforme mostra a Tabela 5:
Tabela 5 – Dados estatísticos obtidos com valores de imóveis - Rio do Sul (SC) – abril/2016.

Descrição
Casa com 2 dormitórios
Casa com 3dormitórios
Apto com 2 dormitórios
Apto com 3 dormitórios

Média (R$)
277.689,66
429.318,18
261.916,17
450.243,90

Mediana (R$)
241.972,97
348.333,33
240.810,81
385.714,29

Moda (R$) Desvio-padrão (R$)
225.546,76
144.224,26
278.384,62
294.137,98
241.636,36
115.754,01
316.000,00
244.953,83

Cv (%)
51,94
68,51
44,20
54,40

Fonte: As autoras

Durante a coleta de dados, observou-se que haviam casas e/ou apartamentos com
mesma metragem e quantidade de dormitórios, porém, com diferentes valores, isto porque, a
composição do valor de um imóvel possui diversas variáveis, o corretor, durante a avaliação,
analisa a estrutura da construção (alvenaria, madeira ou mista), o padrão (alto, médio ou
baixo), o tipo de cobertura (laje, fibra cimento, metálica), a localização e a vizinhança, leva
em consideração se há comércio e escolas próximos, além do tipo do terreno.
De posse dos valores dos imóveis, verificou-se as opções de financiamentos
disponíveis no mercado, sendo identificado o financiamento bancário ou financiamento direto
com a construtora, esse último apenas quando o imóvel está ainda na planta.
Realizamos simulações para o financiamento de um imóvel no valor de R$240.000,00
no sistema SAC e PRICE, além de simular o financiamento direto com a construtora. Para
simular com os sistemas citados, investigamos as taxas de juros efetivos disponíveis no Banco
do Brasil que é de 8,4% ao ano, porém, as taxas podem variar de acordo com o
relacionamento que o cliente tem com o mesmo. Considerando que o banco financie 80% do
valor, no sistema SAC, o cliente teria que dispor de uma renda de R$6.065,76
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aproximadamente. Já no sistema PRICE, necessitaria de uma renda aproximada de
R$4,713,97, em contrapartida, nesse sistema o cliente acaba pagando muito mais juros, em
torno de R$318.000,00 contra R$ 203.000,00.
Vale ressaltar que os valores apresentados não levam em consideração as tarifas de
seguro e administrativas que são acrescentadas no valor da parcela, além do aumento da TR.
Para financiar diretamente com a construtora, há vários tipos de negociações, na mais
comum, exige-se uma entrada, alguns reforços semestrais e o saldo é parcelado em 48 ou até
60 meses, sendo as parcelas corrigidas pelo CUB. Nesse sistema, as parcelas são crescentes
devido ao valor do CUB que é calculado mensalmente. A partir dos dados obtidos, estima-se
um aumento de 0,64% ao mês, sendo assim, o imóvel que custa R$240.000,00 financiado
diretamente com a construtora, com uma entrada de 20% e saldo em 60 parcelas corrigidas
pelo CUB, mais 6 reforços semestrais de R$4.000,00, ao final do financiamento o comprador
terá pago em torno de R$40.000,00 de juros. Porém, isso é uma estimativa, já que há grandes
oscilações nos valores do CUB, dificultando previsões a longo prazo. Além disso,
normalmente há aumentos na parcela após a entrega das chaves, bem como, costuma-se
cobrar percentual de 0,5% de correção monetária mais INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor). Em comparativo com os bancos, para conseguir pagar a parcela, o comprador
deverá ter um salário próximo de R$9.000,00 quando respeitada a sugestão de bancos e
economistas com o comprometimento igual ou inferior a 30% da renda.
Considerando famílias com rendimentos até R$5.000,00, o programa Minha Casa
Minha Vida (MCMV) é a opção. Foi verificada a oferta de casa do tipo geminadas no valor de
R$115.000,00, com entrada de 20%, o valor da prestação é de aproximadamente R$620,00
com juros em torno de 7,5% ao ano. Assim, a parcela fica abaixo do valor médio do aluguel
de R$870,00 para casa de dois dormitórios. Já para construir utilizando o programa MCMV,
aparecem algumas dificuldades devido aos valores ofertados para os terrenos que giram em
torno de R$90.000,00, como o teto máximo para financiamento é de R$130.000,00 pelo
programa, o valor restante não seria suficiente para uma construção adequada.
Outra opção para quem gostaria de comprar um imóvel, mas não possui entrada
suficiente para que as prestações permaneçam na faixa dos 30% da renda, seria realizar alguns
investimentos melhores que a conta poupança, como por exemplo, investir no Tesouro Direto,
que se refere a compras de títulos, nesse tipo de investimento, o investidor pode comprar 1%
ou mais de um título. Se uma pessoa investir R$10.000,00 no Tesouro Selic que tem prazo
para o ano de 2021, pode ter rendimentos de R$8.000,00 que descontados Imposto de Renda
pode reduzir para R$6.000,00. Os valores dos rendimentos podem variar de acordo com o
prazo que se mantem a compra do título, caso o investidor necessite resgatar o valor antes do
prazo, pagará mais imposto. O benefício dessa aplicação é que o investidor pode resgatar o
valor a qualquer momento e o valor mínimo para comprar títulos é de R$30,00, tendo
possibilidade ainda de comprar mais frações do título no momento que desejar.
Existe também a possibilidade de investir em CDBs, porém, o valor mínimo para
investir é de R$500,00, ou investir em LCI/LCA que são isentos de impostos, porém, exigem
valores altos para investimentos, algo em torno de R$50.000,00 no caso da LCA na Caixa
Econômica Federal.
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CONCLUSÕES
Os valores dos imóveis ofertados na cidade de Rio do Sul são considerados elevados,
visto que na sua maioria, boa parte da população não conseguiria adquiri-lo nas condições dos
sistemas financeiros. Para essa parte da população, o programa Minha Casa Minha Vida,
apresenta vantagens significativas, pois mesmo pagando juros, mensalmente gastará menos do
que morando de aluguel, só não apresenta vantagens quando se trata de construir, devido aos
valores ofertados dos terrenos na cidade. Já para a população de classe média o sistema SAC
é mais adequado que o PRICE ou a construtora. No entanto, para aqueles de alto poder
aquisitivo, comprar pela construtora é a opção mais vantajosa.
Também foi possível perceber, que se há um planejamento por parte da família, alguns
investimentos podem ajuda-los na rentabilidade, seja para compor o valor da entrada no
financiamento bancário ou até mesmo para abater o saldo devedor.
Embora há notícias de que o setor imobiliário começa a desacelerar, os valores ainda
permanecem altos, com as taxas de juros subindo e a instabilidade política e econômica
inspira cuidados na hora de realizar uma compra do lar, tão sonhado lar.
REFERÊNCIAS
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GEOMETRIA NOS MOSAICOS DE MAURITS CORNELIS ESCHER1
HERRMANN, Alisson Felipe2; LUPO, Gabriel Santos 3; SANTOS, Roni Carlos Silveira dos4
RESUMO: Nosso trabalho estabelece parceria com a disciplina de Arte, objetivando explorar geometria nos
mosaicos de Escher. No desenvolvimento desse projeto os alunos foram oportunizados a pesquisar sobre a vida e
as obras do artista holandês, estudar a classificação dos polígonos bem como propriedades importantes de seus
lados e ângulos internos para nomeá-los, calcular seus perímetros e suas áreas, além de estabelecer conexões
entre padrões matemáticos e artísticos nas suas xilogravuras ou litogravuras. Os alunos construíram mosaicos
regulares e semirregulares baseados na técnica do artista, o qual usava isometrias para formar tesselações que se
confundem entre figurativas e não figurativas, alterando o perímetro de suas tesselas sem a alteração de sua área.
Percebemos que nosso trabalho se configura numa interessante estratégia para estudar geometria, agregando
significado nas aprendizagens a partir de exemplos concretos (mosaicos e obras de Escher), estabelecendo
conexões entre Arte e Matemática.
Palavras-chave: Geometria. Mosaico. Escher.

INTRODUÇÃO
É comum que a geometria seja trabalhada no final do ano letivo e usando o livro
didático como único suporte. Também observamos ênfase em memorização de nomenclaturas
e determinação de perímetro e área de retângulos e triângulos, como resultado desse pouco
tempo e importância dada à geometria.
Portanto desenvolver estudos de geometria utilizando-se de recursos variados,
explorando padrões observados na natureza, na arquitetura e nas artes, além de trabalhar
durante um tempo mais apropriado ou interligado a outros conteúdos de matemática, é
imprescindível para a aprendizagem significativa deste importante conteúdo matemático.
Nesse sentido desenvolver os estudos de geometria do 7º ano, em parceria com a
disciplina de Arte, explorando “Escher”, possibilita que o aluno e professor possam utilizar
exemplos para além do livro didático, estabelecer conexões entre Arte e Matemática,
enriquecendo as aulas dessas disciplinas e despertando maior interesse e aprendizagens
significativas.
MATERIAL E MÉTODOS
No desenvolvimento do nosso trabalho oportunizamos aos alunos pesquisar a biografia
e obras do artista gráfico holandês Escher, observar mosaicos de Escher determinando
padrões geométricos, compreender e diferenciar mosaicos regulares, semirregulares e
irregulares, construir mosaicos a partir de formas geométricas regulares, revisar polígonos e
poliedros (traçado, nomenclatura e propriedades), determinar perímetro, área e volume,
compreendendo e diferenciando propriedades unidimensionais, bidimensionais e
tridimensionais, desenhar e construir figuras e sólidos geométricos utilizando-se de recursos e
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-Relação com
outras disciplinas; Instituição: E.M.E.B. Loteamento Amizade; Município: Jaraguá do Sul.
2
Aluno do 7º ano – Ensino Fundamental da E.M.E.B. Loteamento Amizade, emeflotamizade@terra.com.br
3
Aluno do 7º ano – Ensino Fundamental da E.M.E.B. Loteamento Amizade, emeflotamizade@terra.com.br
4
Professor Orientador, E.M.E.B. Loteamento Amizade, Jaraguá do Sul - SC, ronicss36@gmail.com
1
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instrumentos do desenho geométrico, construir mosaicos utilizando a técnica de Escher de
alterar o perímetro da forma geométrica da tessela sem alterar sua área, além de pintar
mosaicos no muro da escola como materialização e finalização do projeto.
Para tanto planejamos a sequência didática, com as ações abaixo descritas, pensada
para favorecer e agregar significado no ensino e na aprendizagem de geometria:
Ação 1 – Apresentação do projeto e pesquisa sobre Escher
Descrição: Conversa com a turma apresentando o projeto, objetivos e planejamento. Divisão
da turma em pequenos grupos para criação livre de um mosaico e pesquisa no Ambiente de
Tecnologia Educacional - ATE sobre a biografia e obras de Escher. Para esta atividade a
turma será dividida em dois grupos: enquanto alguns alunos constroem mosaicos na sala de
aula os demais pesquisam sobre Escher no ATE, trocando de atividade após uma aula. Tempo
previsto: três aulas
Ação 2 – Construção de um mosaico de Escher
Descrição: Utilizando-se de papel cartão e partindo-se de um triângulo equilátero, quadrado
ou hexágono regular, modificar seu perímetro sem alterar sua área. Construir um molde,
traçar peças em papel colorido, recortar e colar para formar o mosaico. Atividade em
pequenos grupos. Tempo previsto: duas aulas
Ação 3 – Estudo dos assuntos de matemática envolvidos na Ação 2
Descrição: Levantamento dos conteúdos envolvidos na construção dos mosaicos de Escher.
Desenvolver estudos sobre polígonos (classificação, nomenclatura e traçado), perímetro e área
(utilização de fórmulas para determinar o perímetro e área de quadriláteros e triláteros),
círculo e circunferência (participar de atividade prática para determinar a razão entre a
circunferência e diâmetro – pi, diferenciar e calcular circunferência e área do círculo),
nomenclatura e propriedade dos principais poliedros, poliedros de Platão e sólidos de
revolução. Tempo previsto: dez aulas
Ação 4 – Construção de poliedros
Descrição: Cada equipe (mesmos grupos da Ação 1) deverá construir dois poliedros
utilizando papel Paraná e fita crepe. Os poliedros serão sorteados e ao todo serão construídos:
prisma triangular, prisma retangular, prisma hexagonal, pirâmide triangular, pirâmide
retangular, pirâmide hexagonal, tronco de pirâmide triangular, tronco de pirâmide retangular,
tronco de pirâmide hexagonal, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro e tronco
de icosaedro (icosaedro truncado). Tempo previsto: três aulas
Ação 5 – Pintura de mosaicos
Descrição: Construir moldes em papel cartão a partir dos padrões dos mosaicos idealizados
pelos alunos durante as aulas de Arte. Utilizando-se os moldes, traçar os mosaicos no muro da
escola e pintar envolvendo pequenos grupos em período extracurricular. Tempo previsto: duas
aulas para os moldes e uma tarde (extracurricular) para traçar e pintar os mosaicos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A utilização de “Escher” para o desenvolvimento do estudo de geometria em
Arte e Matemática, objetivo do nosso trabalho, trouxe resultados positivos e se mostrou uma
alternativa viável a outros professores em suas aulas.
As artes plásticas são uma inspiração histórica para o design e a arquitetura, em
muitos casos assumindo um papel intrínseco e inexorável na criação e concepção de
certas construções. No caso de Maurits Conelis Escher, mais conhecido como M.C.
Escher, essa via é dupla: a arquitetura era uma constante em seus desenhos e,
posteriormente, eles que passariam a inspirar o mundo do design. A principal razão
dessas duas verdades sobre sua obra é o fato de que sua temática gira em torno de
um conceito intrigante: o impossível (DAVIDSON, 2016).

A biografia de Maurits Cornelis Escher, nascido 1898 na Holanda é importante para
nosso trabalho para situar os alunos da tecnologia disponível a esse artista gráfico. Ele ficou
conhecido pelas suas obras que representam construções impossíveis, preenchimento regular
do plano (mosaicos), explorações do infinito e utilização de padrões geométricos. Explorou
como poucos a ilusão de ótica e as improváveis possibilidades tridimensionais do espaço 2D
do plano.
É importante ressaltar que mosaico é a arte de organizar pequenas peças coloridas
cobrindo uma superfície, formando imagens ou padrões geométricos. Portanto um mosaico
pode ser figurativo ou não figurativo e nesse aspecto as obras de Escher não se encaixam, pois
podemos perceber que agregam as duas qualidades na mesma construção, como podemos
perceber na figura abaixo.
Figura 1 – Lizard, Escher 1942

Fonte: http://www.wikiart.org/en/m-c-escher/lizard-1, acesso em 15/06/2016
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O estudo da formação das tesselas do mosaico da figura anterior nos permite constatar
que o artista alterava o contorno de polígonos regulares, mas inalterava suas áreas. A
exploração desta técnica de Escher possibilitou estudar perímetro e área ao investigar as
tesselas de alguns padrões baseados no artista, tais como ilustra as figuras a seguir.
Figura 2: Mosaico e determinação da área e perímetro da tessela triangular.

Fonte: Os autores (2016)
Figura 3: Mosaico e determinação da área e perímetro da tessela hexagonal.

Fonte: Os autores (2016)

Com a exploração de padrões como os acima citados proporciona o estudo dos
polígonos regulares bem como cálculo de área e perímetro das principais formas geométricas
poligonais. Também foi necessário o estudo da razão PI, bem como utilização da fórmula da
circunferência e área do círculo para podermos explorar a tessela da figura 2.
Assim sendo, para compreender a técnica utilizada pelo artista, também se deve
oportunizar que os alunos criem seus mosaicos alterando as três formas poligonais possíveis:
o triângulo equilátero, o hexágono e o quadrado usando isometrias.
Percebemos que as obras do artista Escher se mostraram material importante para
desenvolver o estudo da geometria no 7° ano do Ensino Fundamental por propiciar a
exploração da Matemática em parceria com Arte, tornando a aprendizagem significativa.
CONCLUSÕES
Ao trabalhar a geometria desenvolvendo nosso projeto percebemos um ganho
significativo tanto por parte do professor quanto dos alunos. Pois, se por um lado o professor
pode explorar conceitos e procedimentos matemáticos para além de sua disciplina, agregando
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pesquisa e parceria com outras disciplinas, por outro o aluno aprende mais que o conteúdo
estipulado para sua série, estabelecendo conexões entre matemática e arte, teoria e aplicação
prática, rigor matemático e padrões figurativos encontrados na natureza ou obras
despreocupadas com a exatidão geométrica.
Com os mosaicos de M. C. Escher tratamos a geometria como ferramenta e linguagem
para descrever ou criar. De outra forma corremos ou incorremos no risco dela (a geometria)
ser o fim. Portanto quando alteramos o contorno de uma forma regular usando isometrias,
estamos manipulando com conhecimentos geométricos para fazer arte e estudar matemática
de forma significativa e, por que não, prazerosa.
REFERÊNCIAS
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CUSTO OU BENEFÍCIO- MODELAÇÃO E APLICAÇÃO DO ENSINO
DA MATEMÁTICA NA COMPOSTEIRA DA ESCOLA.1
RUVIARO, André 2; BISOGNIN , Jean Lucas Adams 3; MARCHESAN, Clarice Teresinha
Bernardi 4
RESUMO: O presente trabalho está direcionado ao ensino/pesquisa/ experimento, além do diálogo entre as
diversas áreas do conhecimento e empenho dos alunos pelo processo de transformação, permitindo uma reflexão
crítica teórico-prática. Sob este enfoque o projeto tem-se como objetivo, demonstrar aos alunos da Escola de
Ensino Fundamental Freya Hoffman Wettengel, a importância da modelagem matemática no estudo da
geometria plana e espacial. Voltando os olhos para o contexto escolar, acreditamos que este trabalho venha
auxiliar o desenvolvimento dos educandos e assegurar a compreensão dos conceitos matemáticos especialmente
a geometria com atividades de modelagem matemática na construção de uma composteira na escola.
Palavras-chave: Compostagem. Matemática. Processo ensino aprendizagem.

INTRODUÇÃO
A geometria quando trabalhada superficialmente, deixa a desejar quanto a sua
importância na prática pedagógica e na interação com os demais conteúdos básicos da
matemática. Pois, é importante contextualizar a geometria no desenvolvimento dos conteúdos
matemáticos, reconhecendo que podemos desenvolvê-los de maneira mais pratica e
compreensível a partir da realidade do aluno.
O estudo da geometria é de extrema importância na vida dos alunos, pois ele esta em
nossa volta; nas construções, nas calçadas, nas casas onde quer que olhamos ela é usada por
uma série de razões.
Sabendo-se que a modelagem matemática é um processo muito rico para encontrar
situações reais e culmina com a solução efetiva dos problemas reais e não como simples
resolução formal de um problema real, na tentativa de assegurar uma melhor compreensão
dos conceitos matemáticos contidos na construção da composteira realizou-se um trabalho
para verificar os conteúdos geométricos, a partir de um modelo tornando a matemática mais
significativa bem como verificou-se os conteúdos propostos.
Nesta construção de saberes, idealizar formas de esclarecer os indivíduos das
consequências futuras que esta realidade pode acarretar foi um dos desafios na Escola de
Educação Fundamental Freya Hoffman Wettengel e então por acreditar que comportamentos
inadequados do ser humano podem ser revistos e mudados.
Dialogar com as diferentes formas do conhecimento exige pensar em estratégias
metodológicas que permitam aos estudantes da Educação Básica desenvolver formas
de pensamento que lhes possibilitem a apropriação, a compreensão e a produção de
novos conhecimentos. Tais estratégias nos remetem à compreensão da atividade
orientadora de ensino (SANTA CATARINA, 2014).

1
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Sendo assim, teve-se a necessidade de desenvolver um trabalho com os alunos, através
da modelagem matemática no qual, programamos e orçamos a construção de uma
composteira na escola.
Cabe ainda destacar que, atividades neste sentido, surgem como oportunidade de
demostrar a resolução de problemas do cotidiano, assim como permite desenvolver
competências, potencialidades e a criatividade para o processo ensino aprendizagem.
MATERIAL E MÉTODOS
Este projeto foi desenvolvido na Escola de Educação Fundamental Freya Hoffmann
Wettengel, localizada no Distrito de Presidente Kennedy - Concórdia/SC, durante as aulas de
matemática, com a turma do 8ºano de anos finais do ensino fundamental que contou com a
participação da professora e toda a comunidade escolar.
O trabalho iniciou a ser idealizado em sala de aula, no qual os alunos foram desafiados
a observar o espaço escolar identificando os possíveis problemas com meio ambiente. Os
alunos deveriam descrever os locais observados, sendo que, a irregularidade do local onde
merendeira depositava o lixo produzido na cozinha, fato este que problematizou o conteúdo
em sala de aula, propondo um trabalho mais aprofundado sobre o assunto em nossa escola.
A organização do conhecimento neste item, aconteceu através de pesquisa no
laboratório sobre assuntos relacionados a lixo orgânico, lixo inorgânico, separação de lixo,
compostagem, modelos de composteira. A pesquisa foi registrada em forma de relatório,
apresentação de trabalho, elaboração de cartaz e confecção de um livrinho.
Na sequência, realizamos a preparação de um questionário e aplicação na escola com
os alunos do 6º ao 9º ano. Após análise dos dados e elaboração de gráficos. Convém ainda
acrescentar que, realizamos uma entrevista com a merendeira escolar para acompanhar a
produção do lixo orgânico e verificar a quantidade produzida semanalmente na escola. Na
sala de aula realizaram a análise do cardápio escolar identificando os resíduos sólidos
(embalagens plásticas e de vidro, sobras de alimentos crus).
Nesta atividade, os alunos realizam registros semanalmente acompanhando a
decomposição dos resíduos, observando a cor, cheiro, presença de animais, produção de
líquidos e a ação das minhocas no processo de decomposição.
Permeando as ideias e práticas em sala de aula e na tentativa de assegurar ao aluno
uma melhor compreensão dos conceitos matemáticos especialmente a geometria, foram
realizadas atividade de modelagem matemática aplicando na construção de uma composteira
domestica para isso pesquisou-se bibliográficas que fizessem referência sobre geometria plana
e espacial.
Após os alunos participaram de uma viagem de estudos na comunidade de Sede Brum
visita ao Parque Estadual Fritz Plaumann nos permitiu visualizar uma composteira domestica
fotografamos e registramos a atividade.
Da posse dos dados e dos registros desenhamos a planta baixa de uma composteira
doméstica, fazendo apontamentos e definições da geometria plana: ponto, reta, plano, ângulos
explorando os conceitos de áreas e perímetro.
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Além disso, percebeu-se a necessidade de explorar a geometria espacial, no qual
estudamos os conceitos de arestas, vértices e faces, além de calcular o volume da composteira.
Acompanhamos durante quatro meses a produção de lixo orgânico produzido na
cozinha, registrando os dados coletados fizemos a média de produção mensal de resíduos
orgânicos que são despejados na composteira. Através de gráficos e relatos percebemos a
necessidade de construir uma nova composteira na escola. Sendo assim juntamente com a
gestora da escola realizou-se um levantamento e orçamento de valores para a possibilidade de
se construir uma composteira doméstica na escola.
No decorrer das atividades, rendeu inúmeras aprendizagens e todo o monitorando dos
dados foram anotados em portfólio para a análise e discussões dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando se idealiza um trabalho com objetivos bem traçados percebe-se o
envolvimento dos alunos no desenvolvimento das atividades. Este trabalho rendeu inúmeras
realizações, uma vez que é um trabalho que mobilizou todos da escola. Sendo assim, a cada
atividade que era desenvolvida novas ideias iam surgindo e anotadas para dar continuidade ao
trabalho a construção de uma composteira doméstica. Sendo assim, trabalhos com esse
propósito contribuem para despertar nos envolvidos a consciência crítica atuante e
responsável ao meio ambiente.
Percebendo que na área de matemática os alunos, exploraram os conceitos de forma
sistematizada através dos registros dos cálculos e relatórios. Sendo que partindo dos dados
coletados sobre a produção de lixo orgânico na cozinha da escola, acompanhamos a pesagem
e a retira do lixo durante 03 meses consecutivos percebemos que a escola produz em média
21,9 kg ao mês, este valor e resultante das sobras e da preparação da merenda escolar.
Figura 1- Fórmula do cálculo de peso especifico de lixo orgânico.

Fonte: http://www.engenhariaambiental.unir.br
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Figura 2- Cálculo em m3 de produção de lixo orgânico dia/ ano

Fonte: Os autores (2016).

Após este trabalho calculamos o volume que a composteira da escola comporta.
Figura 3- Desenho da composteira da escola com cálculo de sua capacidade

Fonte: Os autores (2016).

Por isso destacamos que a composteira da escola tem capacidade de armazenar o lixo
que produzimos. Mas de acordo com os relatos dos alunos encontramos alguns problemas
como mau cheiro, proliferação de insetos, formigas e além do mais ela está sem cobertura.
Portanto, a mesma se torne inviável no local onde ela está construída, pois os alunos da escola
estão em contato, esse espaço será reutilizado para futuramente construir uma horta escolar
após a decomposição do lixo orgânico.
O ensino da matemática quando, aponta como essencial o pensar e o fazer mobiliza o
educando a participar do desafio. O autor aborda que,
[...] situações complexas e diversificadas oferece ao aluno a oportunidade de pensar
por si mesmo, construir estratégias de resolução e argumentações, relacionar
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diferentes conhecimentos e, enfim, perseverar na busca da solução. E, para isso, os
desafios devem ser reais e fazer sentido. ( BRASIL, 2002, p.113).

Com base nisso utilizar a modelagem matemática como método de pesquisa pode
solucionar o problema do lixo orgânico produzido em nossa escola.
Como proposta, os alunos sugeriram à gestão escolar a construção de uma composteira
adequada, utilizando a modelagem matemática realizaram cálculos de construção e orçamos
os valores necessários à construção de uma composteira.
Por todas as ideias observadas, desenvolver trabalhos com metodologias e práticas
inovadoras enriquece a aprendizagens e permite possibilidades de criarmos novos conceitos a
partir dos adquiridos. Sendo assim, quando o professor estabelece um ambiente propicio ao
aprendizado o aluno é estimulado a criar, comparar, discutir e refletir, questionar e ampliar
ideias do conteúdo proposto.
CONCLUSÕES
Levando-se em conta o que foi observado, estudado e discutido a mobilização e ação
conjunta participação da professora, funcionários, alunos, da comunidade escolar Conselho
Deliberativo e Associação de Pais e Professores para a construção de uma composteira será
indispensável para a adequação da escola perante práticas sustentáveis sobre o meio ambiente.
Junte-se a isso o fato de que a aplicação teoria x pratica funciona.
O papel da escola na formação dos alunos como cidadão que vai além de sua função
de instrução, visto que ela atua também na construção das relações sociais proporcionada pela
interação destes dentro do ambiente escolar.
Assim sendo percebo que os alunos desenvolvem a percepção de aprendizagem
como efetivam o trabalho na prática fora e dentro de sala de aula. Ele precisa experimentar
tocar, ver, ouvir e se expressar, demonstrar o quando produziu. No início do trabalho
percebeu-se que os alunos não tinham capacidade suficiente para organizar as ideias, para isto
a intervenção do professor em determinados momento auxiliou a organização de ideias e
produzir relatos e experimentos significativos.
Neste sentido a modelagem matemática utilizada em sala de aula pode ser uma
alternativa para despertar no aluno em estudar matemática de forma prazerosa e ao mesmo
tempo ele aprenda a arte de modelar matematicamente, graças a oportunidade que o aluno tem
em conhecer um nova forma de estudar que é pesquisa, permitindo que ele saia em busca de
soluções desses problemas de ordem matemática referente a sua realidade e de sua escola.
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CAFÉ COM MATEMÁTICA1
NEUENFELD, Eduarda2; PROCKNOW, Paola de Almeida3; KLOTZ, Viviane Mathias4
RESUMO: Escolhemos o tema, café, porque é algo “universal”, que muitas pessoas estão ligadas. No trabalho
falamos um pouco da história do café, curiosidades, mitos e verdades, cafeína e sobre a planta. Tendo em vista a
importância da nossa saúde falamos um pouco dos efeitos que o café pode causar e o que ele pode reduzir. Os
objetivos do trabalho são: mostrar alguns malefícios e benefícios do café, apresentar a história do café e a
produção dele e explorar os conteúdos matemáticos relacionados ao tema. O conteúdo matemático desenvolvido
foi estatístico, porcentagem, análise combinatória, probabilidade e sistemas lineares. Concluímos que o café é
um ótimo “remédio”, mas consumido de maneira exagerada pode causar problemas à saúde. Com esse trabalho
aprendemos que a Matemática pode estar ligada diretamente ao nosso cotidiano. E percebemos como é prazeroso
trabalhar com a Matemática, sendo ela aplicada a um tema que nos atrai.
Palavras-chave: Café. Benefícios. Malefícios. Matemática.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho contamos a história do café que começou no século IX, se originando
nas terras altas da Etiópia e espalhando pelo mundo. Relatamos várias curiosidades e muitos
mitos e verdades. Pesquisamos sobre a planta, sobre a cafeína e os seus efeitos no organismo
e sobre o processo do café, desde a retirada do grão.
Os objetivos do trabalho são: mostrar alguns malefícios e benefícios do café,
apresentar a história do café e a produção dele, explorar os conteúdos matemáticos
relacionados ao tema.
Fizemos uma pesquisa e apresentamos os dados coletados em tabelas e em gráficos
que mostram um pouco a realidade do consumo de café dos alunos da turma do nono ano da
nossa escola, as marcas preferenciais e suas combinações favoritas. Estudamos um pouco de
análise combinatória, probabilidade e sistemas lineares através de atividades. Também
relacionamos o conceito de função com o tema café.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho de pesquisa desenvolvido pela dupla de alunas expositoras foi sugerido
para todos os alunos das duas turmas do 8° ano da escola em questão, aonde teve a liberdade
na escolha do tema e na formação das duplas.
O início de todo o trabalho começou no ano de 2015, tendo como professora
coordenadora a professora de história Lucélia Sminhuk. Onde as expositoras escolheram
como tema o café por ser um assunto muito abordado mundialmente. Em seguida, utilizaram
o laboratório de informática e a biblioteca escolar em busca de fontes a serem pesquisadas e o
material a ser digitado na construção do trabalho. O trabalho foi apresentado na Feira

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: Escola Básica Municipal “Almirante Barroso”
2
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3
Estudante do 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, prock.paola@gmail.com
4
Professor Orientador, EBM “Almirante Barroso”, vivi.mathias@terra.com.br
1
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Multidisciplinar da Escola Básica Municipal “Almirante Barroso” e foi selecionado para
participar da Mostra de Projetos Pedagógicos de Pomerode.
Entretanto, as alunas expositoras começaram a se aprofundar no mesmo tema no ano
de 2016, onde fizeram pesquisas com os alunos da sala de aula buscando conhecer a
preferência dos entrevistados, marca favorita e qual a frequência diária que tomam café e o
trabalho passou a ser coordenado pela professora de matemática Viviane Mathias Klotz. Após
a entrevista tivemos material quantitativo para desenvolver gráficos usados no trabalho e para
desenvolvimento da parte matemática do trabalho. A partir deste momento nos encontramos
no contra turno com a professora orientadora para buscar novos conceitos e ideias
Os conteúdos matemáticos abordados foram: Estatística, Análise Combinatória e
Probabilidade, Sistemas Lineares e Função. Em Estatística fizemos a construção de tabelas de
frequência, construção dos gráficos de barras, setores e pictograma e estudamos o desvio
padrão. Na Análise Combinatória e Probabilidade, estudamos a árvore de possibilidades e a
chance de ocorrer um evento. Nos Sistemas Lineares trabalhamos o sistema 2X2 e o sistema
3X3. No estudo da Função, abordamos o conceito de função, domínio e imagem e função do
1º grau.
Após a feira interna, em nossa escola, fomos selecionadas para a XVI Feira Municipal
de Matemática de Pomerode, nesta feira obtivemos a premiação “DESTAQUE”. Passamos,
então para a fase regional e participamos da XXXII Feira Regional de Matemática onde,
novamente, obtivemos a premiação “DESTAQUE”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente fizemos uma pesquisa com os alunos da nossa sala. As perguntas que
fizemos constam abaixo:
Olá, somos as alunas expositoras do trabalho Café com Matemática da Escola Básica
Municipal “Almirante Barroso” e viemos por meio desta pesquisa pedir para que respondam
as questões abaixo. Com base nos resultados e dados obtidos faremos a construção de gráficos
e tabelas. Desde já, agradecemos!
1. Você costuma tomar café?
( ) Sim
2. Você costuma frequentar cafeterias?
( ) Sim
3. Com que frequência você bebe café?
( ) Nunca
( ) Duas ou mais vezes por semana
4. Que combinação você prefere?
( ) Com leite
( ) Com leite e açúcar/adoçante
5. Que marca você compra?

( ) Não
( ) Não
( ) Diariamente

( ) Sem leite
( ) Sem leite e com açúcar/adoçante

389

(
(
(
(
(
(

) Melita
) Nescafé
) Caboclo
) Pelé
) 3 corações
) Outros

Com as informações obtidas, construímos as seguintes tabelas de frequência:
Tabela 1 – Demonstração dos valores obtidos na entrevista sobre a quantidade de pessoas que costuma
tomar café, convertidos para a construção do gráfico de setores.

Possibilidades
Sim
Não
Total

Número de pessoas
21
09
30

%
70
30
100

Graus
252°
108°
360°

Fonte: As autoras (2016)
Tabela 2 – Resultado da quantidade de pessoas que costumam frequentar cafeterias

Possibilidades
Sim
Não
Total

Número de pessoas
02
28
30

Fonte: As autoras (2016)
Tabela 3 – Resultado sobre a frequência com que bebe café

Possibilidades
Nunca
Duas vezes por semana ou mais
Diariamente
Total

Número de pessoas
01
16
14
31

Fonte: As autoras (2016)
Tabela 4 – Resultado sobre a combinação que prefere

Tipos
Com leite
Com leite e açúcar/adoçante
Sem leite
Sem leite e açúcar/adoçante
Total

Número de pessoas
04
11
09
06
30

Fonte: As autoras (2016)
Tabela 5 - Resultado sobre a marca de café que a família compra

Tipos
Melita
Nescafé

Número de pessoas
08
08
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Caboclo
Pelé
Três Corações
Outros
Total

02
02
02
08
30

Fonte: As autoras (2016)

A partir dos valores obtidos nas entrevistas, construímos os seguintes gráficos: gráfico
de setores, gráfico de colunas e pictograma.
Gráfico 1 – “Você costuma beber Café? ”

Você costuma beber
café?

Sim

Não

Fonte: As autoras (2016).
Gráfico 2 – “Você costuma frequentar Cafeterias?”

Você costuma
frequentar cafeterias?
30

25
20
15
10

5
0

Sim Não
Fonte: As autoras (2016).

Gráfico 3 – “Com que frequência você bebe Café? ”
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Com que frequência
você bebe café?

Nunca
Duas (ou mais)
vezes por…

Diariamente

0

10

20

Fonte: As autoras (2016).
Gráfico 4 – “Que combinação você prefere? ”

Que combinação
você prefere?
12
10
8
6

4
2
0

Fonte: As autoras (2016).
Gráfico 5 – “Qual marca você compra? ”

Fonte: As autoras (2016).
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Após esta pesquisa, foi realizado o estudo da análise combinatória e probabilidade,
sistemas lineares e função. Este estudo foi realizado através de diversas atividades.
CONCLUSÕES
Através das nossas pesquisas descobrimos que a palavra café vem da palavra árabe
qahwa que significa vinho. Descobrimos que ele foi torrado pela primeira vez na Pérsia e que
a primeira loja de café surgiu em Constantinopla. Aprendemos quais são os mitos e quais são
as verdades em relação ao consumo do café e, também sobre os efeitos da cafeína no nosso
organismo.
Um fato que nos chamou muito a atenção foi a descoberta sobre o café mais caro do
mundo, o qual é produzido a partir das fezes de pequenos mamíferos conhecidos como
civetas. Antes de serem torrados, eles são ingeridos e processados pelo estômago destes
animais.
Com os nossos estudos concluímos que o café é um ótimo “remédio”, mas consumido
de maneira exagerada pode causar problemas à saúde. Com esse trabalho aprendemos que a
Matemática pode estar ligada diretamente ao nosso cotidiano. E percebemos como é
prazeroso trabalhar com a Matemática, sendo ela aplicada a um tema que nos atrai.
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MINIATURAS EM RIO DO SUL1
DA ROCHA, Laara Fernanda 2; PEREIRA, Riviane3; WUTZOW, Klairy Simone4
RESUMO: O referido trabalho “Miniaturas de Rio do Sul” foi desenvolvido por alunos do nono ano do Centro
Educacional Roberto Machado e teve como objetivo a socialização de uma metodologia prática onde
pesquisamos sobre a utilização das miniaturas e semelhanças no cotidiano, cujo o desfaio maior era a confecção
de maquetes de pontos turísticos de Rio do Sul com riqueza de detalhes e com fundamentação teórica de
conteúdo assimilados e fundamentais para a realização do desafio como noções básicas de escalas, identificação
de direção, sentido, técnicas de redução e ampliação, aplicação de simetria, visualização de eixos e compreensão
do teorema de Tales. A relevância histórica do tema e sua utilização nos impulsionou a curiosidade de cada
equipe em executar a missão inicial e relacionar o tema com nossa vida.
Palavras-chave: Teorema de Tales. Simetria. Semelhança. Miniaturas. Escala.

INTRODUÇÃO
A utilização de semelhanças e simetrias podem ser observadas em qualquer tipo de
ampliação ou redução que cometemos, como em fotos, mapas, documentos, miniaturas ou de
quaisquer objetos que podem respeitar o conceito de semelhança. Até mesmo as maquetes são
consideradas semelhantes aos ambientes reais.
As telas de televisão são exemplos de semelhanças, pois, mesmo com diferentes
polegadas, a maioria delas possui o mesmo formato, o que permite transmitir a mesma
imagem. Também com a noção de semelhança, podemos entender por que os filmes que
passam nas telas dos cinemas não possuem o mesmo formato em televisões, ou seja, não são
semelhantes.
Os povos chinês e japonês têm uma longa história na arte de recortar desenhos
complicados em papel. Arqueólogos descobriram recortes feito a 1500 anos a qual chamam
de mon-kiri. Reza a lenda que antigamente os guerreiros decoravam seus escudos com esses
desenhos. Hoje em dia, os desenhos aparecem como decoração e são utilizados na filmagem
de desenhos animados.
MATERIAL E MÉTODOS
A professora de matemática “Klairy Simone Wutzow” lançou um desafio para toda a
turma do 9º ano do Centro Educacional Roberto Machado, onde teríamos a missão de elaborar
um trabalho de pesquisa sobre a utilização das miniaturas e semelhanças no cotidiano , onde
através da confecção de uma maquete com riqueza de detalhes através da escolha de um ponto
turístico da cidade de Rio do Sul, para obtermos na prática noções básicas de identificação de
escala, direção, sentido, técnicas de redução, ampliação, visualizações de eixos, aplicação e
compreensão de Teorema de Tales.
1
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Após a organização dos grupos, as mesmas escolheram alguns dos principais pontos
turísticos da cidade de Rio do Sul, a qual tivemos acesso às informações na secretaria de
planejamento e urbanismo da cidade, onde nos forneceram a planta baixa de cada croqui que
possuía detalhamento de informações como medidas e estruturação básica necessária para
iniciarmos o trabalho em sala. Muitas informações foram de difícil acesso e algumas das
solicitações já tinham a escala pronta.
Com as informações disponíveis, tivemos que optar pelo material mais adequado
para a construção da réplica... E mãos à obra.
As escolhas e estratégias dos grupos para a realização e concretização da atividade
foram as mais diferenciadas possíveis. As equipes escolheram locais que desafiaram a
imaginação. Aparentemente com a beleza de encher os olhos, mas com a dificuldade de
quebrar a cabeça por terem muitos detalhes.
Salientamos que a atividade só foi possível e razoavelmente rápida por termos
conceitos e experiências adquiridas por outras áreas como na disciplina de artes com o
professor Cleverton e geografia com a professora Erivonete. Ambos possuem costumeira
afinidade a essa metodologia prática. Na opinião da professora de matemática trabalhar de
forma interdisciplinar não é tarefa fácil mesmo sendo como na prática, apresenta-se como um
desafio, sendo que um dos primeiros passos é estar aberto ao novo, sair da zona de conforto e
buscar parcerias no trabalho. Este trabalho demonstra que, como a proposta é interdisciplinar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Cada equipe fez questão de registrar suas declarações referentes ao trabalho em
relação as dificuldades e seus resultados. A equipe que construiu a prefeitura afirmou “Não
tínhamos fonte de pesquisa sobre o local, queríamos fazer uso de papel crepom mas tivemos
dificuldade para encontrar, mas apesar de tudo foi melhor que o esperado. ” Ponte pênsil
localizada atrás da prefeitura ligando os bairros canoas e centro: “Foi um trabalho
complicado, no quesito de manter a ponte em pé, nos arrependemos da escolha pois a ponte
contém muitos detalhes, tivemos que correr para a prefeitura em busca da planta da ponte,
mas o resultado foi superior ao esperado foi muito bom. ” Terminal urbano localizado no
centro: “Foi de fato muito trabalhoso, queríamos fazer com muitos detalhes, demoramos duas
semanas para fazê-lo, tivemos dificuldades com as tintas e com a montagem, chegamos a
desistir por um tempo, mas ficamos satisfeitos com a conclusão, ficou ótimo. “Museu: “Foi
trabalhoso, pelo fato do museu ser grande, tivemos dificuldades com as caixas, não
achávamos caixas proporcional ao tamanho, foi meio difícil fazer a estrutura por causa disso,
tivemos que correr de um lado para outro a procura da caixa, mas apesar das desavenças o
resultado foi gratificante. ’’
Apesar das dificuldades o trabalho foi de encher os olhos da comunidade escolar.
Necessitamos da ajuda de profissionais de outras áreas e repartições públicas para criar nossa
atividade. Todo o trabalho foi realizado em sala de aula com o atento olhar do professor que
facilitou caminhos. Em anexo estão as miniaturas confeccionadas.
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Figura 1-Museu

Fonte: Os autores (2016).
Figura 2 -Prefeitura

Fonte: Os autores (2016).
Figura 3 - Terminal urbano

Fonte: Os autores (2016).
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Figura 4 - Ponte Pênsil

Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÕES
A primeira impressão que tivemos ao receber o trabalho, é que o mesmo, seria de
fácil execução e montagem por ser em grupo e feito em sala de aula. De cara tivemos
obstáculos a enfrentar como escolha dos integrantes da equipe que tínhamos afinidade e
arrependimentos como a escolha de alunos que não possuem a habilidade do trabalho em
grupo ou a responsabilidade em desenvolvimento para concretizar a missão no tempo
estipulado. A maior delas foram as escolhas dos pontos turísticos a serem feitos pela riqueza
de detalhes exigindo muita concentração e objetividade dos educandos. Todas as equipes
obtiveram dificuldades no acesso dos croquis e pelos materiais necessários para fazer os
projetos. Mas apesar das pedreiras encontrada o resultado foi impressionantemente
satisfatório. A riqueza do trabalho não foi somente do conteúdo utilizado e sim a
concentração e paciência pouco desenvolvida dos alunos que em rompantes viviam desistindo
do trabalho. Duas equipes não conseguiram apresentar o desafio proposto, mas os que
apresentaram foram alguns pontos turísticos de Rio do Sul como o museu, ponte pênsil,
terminal rodoviário e a prefeitura municipal. Agora estamos caminhando para outros desafios
a conquistar.
Consideramos, após o término do eixo, que a atividade das maquetes envolveu os
conceitos interdisciplinares pensados, tais como: noções de medidas, escala, figuras planas e
espaciais bem como suas relações, propriedades e operações, volume e óptica geométrica.
Proporcionou, também, reflexão sobre a metodologia de construção de maquetes e também a
política ambiental dos 5R. E de extrema importância foi a capacidade de envolvimento dos
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alunos e construção de conceitos conforme as falas e as figuras apresentadas nos tópicos
resultados e discussões.
Ainda, a aposta em uma estratégia como essa ganha força por permitir sua utilização
em qualquer nível de ensino, proporcionando, assim, que os hoje alunos possam explorar essa
estratégia nas suas salas de aula como professores. Outro aspecto que merece destaque a um
trabalho que não parte da necessidade de pré-requisitos, pois as dificuldades de cada grupo
surgem no processo e foram mediadas pelo professor e pela pesquisa.
Salientamos que a atividade só foi possível e razoavelmente rápida por termos
conceitos e experiências adquiridas por outras áreas como na disciplina de artes com o
professor Cleverton e geografia com a professora Erivonete. Ambos possuem costumeira
afinidade a essa metodologia prática.
Na opinião da professora de matemática trabalhar de forma interdisciplinar não é
tarefa fácil mesmo sendo como na prática, apresenta-se como um desafio, sendo que um dos
primeiros passos é estar aberto ao novo, sair da zona de conforto e buscar parcerias no
trabalho. Este trabalho demonstra que, como a proposta é interdisciplinar.
Por fim, um dos grandes desafios da educação na atualidade é permitir o novo, é
fazer o diferente, acreditar sim que é possível contribuir para um ensino mais qualitativo, no
qual, além de acesso, o aluno permaneça e aprenda mais e melhor, tornando-se um cidadão
capaz de tomar decisões em prol de uma sociedade melhor para todos.
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GRIPE H1N1: GRÁFICOS E TABELAS1
BORCHARDT, Jhenifer Victoria2; LEUTHAUSER, Lucas Gabriel3; RAYNIAK, Jéssica
Petry4
RESUMO: O estudo da estatística pode ser desenvolvido através de temas do cotidiano do estudante, tornandose interessante, pois irá ao encontro do espírito cientifico. O gráfico deve expressar a verdade sobre dados
estudados. Através do gráfico podemos verificar como varia uma grandeza em função de outra, de forma mais
agradável de interpretar e expressar visualmente dados ou valores numéricos, facilitando assim a compreensão
dos mesmos. O principal objetivo deste trabalho é explorar a utilização de gráficos através de pesquisas
realizadas com os alunos do 6º ano, referente aos cuidados e prevenção em relação gripe H1N1. Para
desenvolver o trabalho, elaborou-se um questionário, onde cada aluno respondeu, os resultados foram
organizados em tabelas, calculado a porcentagem, como também os estudos de ângulos para em seguida
realizaram os gráficos em folhas comuns e com materiais recicláveis. Com o objetivo de conscientizar as pessoas
sobre os cuidados em relação a gripe H1N1.
Palavras-chave: Gripe H1N1. Gráficos e Tabelas. Porcentagem. Ângulos.

INTRODUÇÃO
Os gráficos são ferramentas que facilitam a análise e interpretação de um conjunto de
dados. Existem diversas opções de representação gráfica.
Os gráficos estão presentes em diversos meios de comunicação (jornais, revistas,
internet) e estão ligados aos mais variados assuntos do nosso cotidiano.
Sua importância está ligada à facilidade e rapidez com que podemos interpretar as
informações. Os dados coletados e distribuídos em planilhas podem ser organizados em
gráficos e apresentados de uma forma mais clara e objetiva.
Com isso após um grande número de casos da gripe H1N1 na região sul do país, há
necessidade de ser realizado um trabalho ao qual temos por objetivo de explorar a utilização
de gráficos através de pesquisas realizadas com os alunos do 6º ano, os cuidados e prevenção
em relação a gripe H1N1.
Este projeto vai gerar interesse dos alunos principalmente pelo motivo de pesquisarem
sobre o tema que está sendo muito falado em nossa região, a gripe H1N1, como também a
utilização de programas (Excel) para a construção de tabelas e gráficos. Além disso o trabalho
terá parceria com a secretaria de saúde ao qual realizará uma palestra, mostrando as principais
causas e a prevenção em relação a gripe, a real situação do Brasil e principalmente a região
sul do país.
Ao decorrer desta palestra os alunos terão o estudo na disciplina de matemática:
gráficos e tabelas, porcentagem, frequência absoluta e frequência relativa. Depois de terem
todo o conhecimento os alunos colocarão em prática os conteúdos estudados, construindo os
gráficos e tabelas com ajuda do Excel, e também a utilização de materiais recicláveis para a
construção dos gráficos em 3D.
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e Inter-relação com Outras
Disciplinas; Instituição: EMEF Ministro Pedro Aleixo – Massaranduba, SC.
2
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3
Estudante do 6º anodo ensino fundamental, jvictoriaborchardt@bol.com.br.
4
Professor Orientador, EMEF Ministro Pedro Aleixo, Massaranduba- SC, jessica-petry1545@hotmail.com.
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MATERIAL E MÉTODOS
Para construir o conhecimento, passar o maior número de informações e contemplar a
curiosidade dos alunos a respeito do tema estudado, foram selecionados alguns materiais e
estratégias para ajudar na aprendizagem dos alunos de forma prazerosa.
Iniciamos o projeto a partir de uma pesquisa com os alunos sobre os cuidados em
relação a gripe H1N1, com as perguntas apresentadas abaixo:
Você sabe quais são os sintomas da gripe H1N1?
( ) Sim, todos
( ) Sim, vários
( ) Sim, alguns
( ) Não
Quando tem sintomas de gripe, você normalmente:
( ) Vai ao médico
( ) Vai a farmácia
( )Toma medicamentos com prescrição médica
( ) Espera passar os sintomas, sem usar medicamentos
Você tomou a vacina da gripe H1N1?
( ) Sim
( ) Não
Você higieniza as mãos antes das refeições?
( ) Sempre
( ) Quase sempre
( ) às vezes
( ) nunca
Quando tosse você:
( ) Cobre a boca com a mão
( ) Usa um lenço
( ) Apenas vira para o lado
( ) Não se preocupa com isso
O ambiente que você estuda é:
( ) Sempre arejado
( ) Pouco arejado
( ) Sempre fechado
Para você o uso do álcool é:
( ) muito importante
( ) pouco importante
( ) desnecessário

Partindo desta pesquisa realizamos uma palestra, com a enfermeira do posto de saúde
do município, com o objetivo de trabalhar o conhecimento na área de prevenção em relação a
gripe H1N1. Tendo realizado a palestra houve-se a necessidade de aprofundar os

400

conhecimentos, para isso os alunos realizaram uma pesquisa em relação a situação da gripe
H1N1 em 2016, entre outras curiosidades pertinentes. Para estas pesquisas foram utilizados
dos sites: Portal da Saúde e Minha Vida.
No Portal da Saúde (2016):
A Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis, por meio da área técnica de
influenza, monitora os dados epidemiológicos da influenza semanalmente, com a
elaboração de Boletins Epidemiológicos que são encaminhados às equipes técnicas
da vigilância dos estados e colaboradores, para ampla divulgação.

Com os dados gerados por este site consegue-se visualizar o grande número de casos
que surgiram neste ano e quanto esta doença é perigosa para todos. Sendo assim números
muito importantes para a finalização do projeto.
Quando a pesquisa terminou, em círculo colocaram suas respostas, socializando sua
pesquisa.
Para entender os gráficos e tabelas os alunos estudaram os conceitos e os principais
dados que uma tabela deve ter, assim então contabilizamos as respostas da pesquisa realizada
com os alunos sobre os cuidados em relação a gripe H1N1 através de riscos. Tendo assim
todos os dados coletados fomos ao laboratório de informática para realizar a digitação das
tabelas no Microsoft Excel.
Mas isto foi apenas o começo para desenvolvermos todo o trabalho.
Dando continuidade, os alunos estudaram sobre frequência relativa e frequência
absoluta. Para aprofundar os conhecimentos realizamos os cálculos da frequência relativa
(porcentagem), através da formula: (valor da resposta) / (total de entrevistados) x 100%, após
colocando todos os resultados obtidos na tabela fornecida pela professora.
Feitos os cálculos, conversamos então sobre os gráficos e os diversos tipos, dando
ênfase assim nos mais conhecidos e utilizados (coluna, barras e setores). Novamente fomos a
sala de informática e fizemos o gráfico de coluna no programa Microsoft Excel, em relação as
tabelas já digitadas. Já os gráficos de barras realizaram em sala com papel quadriculado onde
cada quadrinho correspondia a uma pessoa. Para fazer o gráfico de setores, além da
frequência relativa estudamos os ângulos e a utilização do transferidor. Com o estudo
realizado, calculamos o ângulo, portanto utilizamos a formula: (frequência relativa x 360°) /
100, feito isso desenhamos os gráficos no caderno com o auxílio do transferidor. Por fim
depois de todos os estudos realizamos os gráficos com materiais recicláveis imitando um
gráfico em 3D.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo da gripe H1N1 para os nossos alunos foi de grande importância, assim eles
conseguem agora repassar para suas famílias e conhecidos a prevenção adequada contra a
gripe H1N1. Envolvidos, os alunos responderam uma pesquisa para saberem se conhecem os
sintomas e a prevenção da gripe. Com os resultados puderam analisar que não conhecem os
sintomas e sua prevenção. Como vemos no gráfico a seguir:
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Figura 1 – Você sabe quais os sintomas da Gripe H1N1? - E.M.E.F.M. Pedro Aleixo – 2016.

Fonte: Pesquisa de campo com o 6º ano.

Analisando o gráfico acima podemos ver que muitas pessoas desconhecem os
sintomas da gripe H1N1.
Figura 2 – Você tomou a vacina da gripe H1N1? Massaranduba – 11 de Maio de 2016

Fonte: Pesquisa de campo com o 6º ano.

Podemos analisar também pelo gráfico acima que poucas pessoas se previnem da
Gripe H1N1 por meio da vacina. Assim desconhecendo sua prevenção ou até muitas vezes
por medo de tomar, por não ter informação sobre a vacina.
Para avaliar se realmente houve a aprendizagem, os alunos construíram os gráficos
com materiais recicláveis e gráficos adaptados para deficientes visuais, por haver um aluno
com baixa visão na sala.
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Figura 3- Gráfico adaptado para deficientes visuais.

Fonte: Arquivo pessoal.

Com as pesquisas e a palestra realizada, este projeto além de nos proporcionar a
aprendizagem, explica sobre a prevenção em relação a gripe principalmente para nós
moradores da região sul do pais ao qual vem sendo afetado pela gripe H1N1.
CONCLUSÕES
Um gráfico pode ser definido como uma alternativa diferenciada para se representar
informações visualmente, tornando muito mais fácil e rápida a compreensão dos dados
envolvidos. A utilização de gráficos pode ser aplicada para a tomada de decisões em inúmeras
áreas de atividades, possibilitando evidenciar a previsão, relação, comparação, entre outras
variáveis existentes para a análise de valores. Na maioria das vezes, os gráficos do Excel são
gerados a partir de dados dispostos em tabelas, que por sua vez estão inseridas dentro de
planilhas eletrônicas.
O interessante de se gerar gráficos a partir de planilhas eletrônicas é que ao se alterar
os valores contidos na planilha, o gráfico correspondente a estes dados é automaticamente
atualizado. As representações dos resultados foram dispostas em diferentes gráficos,
demonstrando assim os principais tipos dos mesmos: pizza, setores, barra e coluna. Além da
construção e interpretação de gráficos podem-se utilizar as informações coletadas para
realizar cálculos de frequência relativa, comparando os resultados.
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“CÁLCULOS DO MUNDO LÁ FORA”1
PITOL, Camila2; PITT, Waleska3; SAMBONIN, Joseane Cristina4
RESUMO: Para superar dificuldades que constantemente observamos na dita matemática escolar, trabalhos
etnomatemática defendem as diferentes identidades culturais e sociais dos indivíduos, mediante a valorização
das diferentes formas de se entender, interpretar e produzir matemática, onde são entendidas não com diferentes
matemáticas, mas sim como diferentes manifestações da mesma, o que resultou no desenvolvimento deste
projeto, seguindo a vertente dos saberes matemáticos dos profissionais da construção civil, pedreiros, que podem
ser relacionados com o conhecimento matemático escolar, ou seja, partindo destas argumentações o sentido deste
trabalho para a educação, é identificar práticas matemáticas nas atividades desenvolvidas pelos pedreiros na
construção com o intuito de reconhecê-las como um conhecimento matemático inseparável das raízes culturais
dessa população que poderia demonstrar relações significativas entre a construção e o ensino da matemática.
Palavras-chave: Etnomatemática. Construção Civil. Matemática Escolar.

INTRODUÇÃO
O ato de aprender está presente ao longo de toda a vida do ser humano. Começamos
por aprender sobre o mundo que nos rodeia, adquirindo competências cada vez mais
complexas que vão do simples falar ou contar até a execução de cálculos e raciocínios
matemáticos mais elaborados.
Atualmente, é comum ouvirmos falas de alunos dentro da sala de aula dizendo que os
conteúdos matemáticos tratados em sala são afastados de seu cotidiano, desnecessários e de
pouca aplicabilidade no futuro, que jamais irão usar aquilo para tal finalidade escolhida como
carreira futura, questionam as razões que levam o professor ou a escola a abordar
determinados temas, a maneira como estão sendo trabalhados e os motivos pelo qual precisam
desenvolver determinadas habilidades que constam nos planos de ensino.
Segundo Fonseca (1995), a educação matemática hoje dispõe de uma atenção aos
aspectos socioculturais na sua abordagem defendendo a necessidade de contextualização dos
conhecimentos matemáticos a ser transmitido. Porém a contextualização não deve
desconsiderar a importância da técnica e da compreensão no processo educativo matemático,
mas ultrapassar esses aspectos e procurando levar em consideração fatores externos aos que
normalmente são explicitados na escola, de tal forma que os conhecimentos, conceitos e
procedimentos matemáticos possam ser compreendidos em suas dimensões culturais, políticas
e históricas.
O cotidiano das pessoas está repleto de situações que envolvem habilidades
matemáticas, nas quais os indivíduos utilizam instrumentos materiais e intelectuais que são
próprios de sua cultura, apreendidos nas escolas, no ambiente familiar, no ambiente de
trabalho.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais. Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: EEB Anita Brasileira.
2
Aluna do Ensino Fundamental, eebanitabrasileira@sed.sc.gov.br
3
Aluna do Ensino Fundamental, eebanitabrasileira@sed.sc.gov.br
4
Professor Orientador, EEB Anita Brasileira, sam_bonin@hotmail.com
1
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Sabemos que neste cotidiano, existem profissões, como a de pedreiro, por exemplo,
que exigem habilidades matemáticas que muitas vezes não são ensinadas nas salas de aula,
podendo estas ser analisadas e utilizadas pelo professor, para demonstrar aos alunos a
importância da Matemática no cotidiano das várias profissões, levando-os a relacionar os
conteúdos da matemática escolar, com a prática da matemática do dia a dia.
MATERIAL E MÉTODOS
Iniciamos o projeto com leituras sobre etnomatemática, que nada mais é que aplicar a
matemática dentro da realidade de cada profissão em um contexto cultural próprio, ou seja, de
posse de algum conhecimento matemático seja ele prático ou teórico, pode ser realizado onde
todos alcancem seus objetivos, demonstrando que no caso dos pedreiros, estes podem ser
extremamente astutos quanto a cálculos e análises em relação aos conceitos matemáticos que
são utilizados na execução de uma obra. Logo após seguimos do princípio do que era a
matemática escolar e de que forma poderia ser aplicado a matemática escolar com a prática do
dia a dia do pedreiro para a construção civil.
Com base nestes dados e leitura, partimos do princípio da confecção de uma maquete
da Escola de Educação Básica Anita Brasileira com o intuito de se trabalhar de uma forma
mais prática e com recurso visual real (que é a escola) com os conceitos matemáticos
trabalhados em sala. Todo o processo de construção desta maquete deu-se primeiramente
através da medição em tamanho real da escola com trenas pelos alunos. Logo após este
procedimento e a construção da maquete, retiramos uma sala em específico desta construção
para efetuar os cálculos propostos, dispondo de uma melhor avaliação do conteúdo disposto
em sala na prática.
Primeiramente foi feito a análise do perfil do terreno através de uma planta baixa do
local, com o qual foi possível verificar a inclinação correta e a metragem do desnível do
terreno a partir do Teorema de Pitágoras, para depois com essa informação ser possível a
realização da demarcação inicial da construção da sala também com o Teorema de Pitágoras,
onde a partir disto conseguimos averiguar a legítima expressão dos pedreiros, o “deixar as
paredes no esquadro”.
Após esta demarcação estar correta e no esquadro, partimos para o início da
construção das paredes, o qual através de cálculo de área, conseguimos saber a quantidade
exata de tijolos utilizados por metragem quadrada que é necessária em cada parede que
constitui esta sala de aula. Erguidas as paredes, é a hora de se trabalhar o método construtivo
que o pedreiro utiliza para a construção da cobertura da casa, onde a partir da escolha da telha
utilizada é possível saber a inclinação correta segundo a qual o fabricante já disponibiliza para
os cálculos do madeiramento, altura da cumeeira e quantidade de telhas utilizadas por metro
quadrado de cobertura.
Por fim, realizou-se os cálculos de acabamento em toda a sala, como quantidade de
cerâmica para parede levando-se em conta janelas e paredes, caso fosse necessário e azulejos
para o piso.
Como parte final do projeto, levamos em consideração o custo efetivo total para a
construção da sala com base nestes cálculos através de gráficos, ou seja, através destes
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cálculos torna-se possível a relação custo/benefício, permitindo ao cliente perceber qual loja é
mais viável a compra de material para esta construção, fazendo com que haja uma
aplicabilidade social em relação orçamentária ao bolso do cliente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Constatou-se uma excelente aprendizagem a partir do projeto Cálculos do Mundo Lá
Fora - A Construção Civil Como Meio Incentivador do Ensino da Matemática, projeto este
desenvolvido por alunas do 8º ano do ensino fundamental das séries finais.
Este projeto etnomatemática, onde atribui-se a teoria da matemática escolar com a
prática dos pedreiros, pôde enriquecer através de algumas etapas da construção de uma sala,
os vários conteúdos matemáticos envolvidos nas mesmas, constatando que a aplicação deste
projeto para o conhecimento dos alunos, contribuiu de forma significativa ao aprendizado em
relação aos conteúdos propostos no trabalho, com o intuito de problematizar situações e
auxiliá-los na determinação de estratégias para a solução dos problemas surgidos e possibilitar
o desenvolvimento de habilidades de observação que influenciam na determinação dos
procedimentos e métodos que foram adotados em todos os cálculos, quebrando aquele
conceito de que matemática só vou precisar mesmo para passar de série. Além do mais, foi
possível tornar as aulas de matemática mais atrativas e dinâmicas, já que todo o conteúdo
trabalhado em sala sobre o Teorema de Pitágoras, Geometria, construção de gráficos e a
própria educação orçamentária podem ser vistos de uma forma mais clara e objetiva, já que
apenas a teoria muitas vezes torna-se cansativa aos olhos dos estudantes, resultando em uma
interação dos mesmos com a teoria exercida e explicada da matemática escolar com as
práticas matemáticas exercidas no dia a dia dos pedreiros.
CONCLUSÕES
Todo o processo de avaliação do projeto aconteceu no decorrer do seu
desenvolvimento, observando a participação e a compreensão dos alunos em relação ao
entendimento entre a teoria e a prática destes cálculos. As alunas conseguiram identificar os
macetes utilizados pelos pedreiros em seu dia a dia, podendo concluir que as práticas diárias
destes trabalhadores podem ser inseridas em um contexto etnomatemático em assuntos que
parecem ser muito difíceis em um primeiro momento na sala de aula, onde a compreensão e o
entendimento destes podem tornar-se algo agradável e muito divertido.
Entendemos a necessidade de trabalharmos o ensino da matemática, com seus diversos
conteúdos a serem desenvolvidos, mas também entendemos que se nos apropriarmos dos
saberes matemáticos que vem das mais diversas práticas profissionais do dia a dia,
conduziremos o processo de aprendizagem dos alunos a uma metodologia mais simples de
entender a matemática escolar, ou seja, uma aprendizagem que esteja conectada com o
cotidiano das mais diferentes práticas do conhecimento matemático produzido fora do âmbito
escolar e que o qual pode sim trazer auxílio para o entendimento da matemática escolar para
os alunos, cabe ao professor resgatá-lo e aproximá-lo da sala de aula, fazendo com que o
ensino formal seja significativo com a realidade em que os alunos estão inseridos.
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A relevância social deste projeto para a sociedade é de juntar e facilitar o uso dos
principais cálculos envolvidos na construção civil para nossa vivência diária fora de sala de
aula, onde ressaltamos a redução dos custos da obra, com menos desperdícios de materiais
que podem ser amenizados com um cálculo correto de todos os principais passos da obra
mencionados neste projeto.
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EDUCAÇÃO FISCAL, MATEMÁTICA E CIDADANIA1
LOPES, Gabriela Andersen2; WEIGMANN, Mell3 ; SCHLOGL, CamilaLuize4
RESUMO: Visando a conscientização de todos que são atingidos pela tributação, este trabalho quer contribuir
para o exercício da cidadania. O objetivo do trabalho é conhecer os tributos pagos pela população e o motivo de
sua criação, além de calcular as taxas dos impostos embutidos nos principais produtos do supermercado, através
de aulas expositivas, debates e aulas práticas. Sendo assim, acreditamos que este trabalho estimula a socialização
e colabora para a construção de um conhecimento mais amplo e multidisciplinar.
Palavra – Chave: Tributo. Porcentagem. Educação Financeira.

INTRODUÇÃO
O desafio desse projeto é despertar na sociedade a consciência pelo seu papel de
cidadão, bem como a finalidade dos tributos. O Brasil tem uma das maiores cargas tributarias
do mundo, e todos são atingidos por ela em maior ou menor grau.
Desde sempre, pagamos tributos ao governo para quase tudo: morar na cidade,
comprar comida, movimentar dinheiro e até para termos água e luz. O funcionamento do
sistema de arrecadação e a maneira como o dinheiro retornam em forma de serviços à
população, incluindo toda a matemática envolvida, são explicados pela Educação Fiscal.
O cidadão que paga imposto tem que fiscalizar os serviços e os gastos com o
orçamento do governo e ter consciência de que todos são atingidos pela tributação, por mais
baixa que seja a sua renda, dando-lhes suporte para que lutem pela garantia de seus direitos
básicos.
A Educação Fiscal está diretamente relacionada a cidadania. Nas aulas, os alunos
aprendem que cabe às autoridades usar o dinheiro dos impostos pagos pela população para
fazer o Brasil funcionar.
Procuramos entender como é organizado e discutido o orçamento público, por que
temos que pagar impostos, quais são os principais impostos e taxas, e o motivo da cobrança.
A matemática é essencial para compreender a Educação Fiscal. Os PCN+ (2002)
enfatizam que “... aprender matemática de uma forma contextualizada integra e relacionada a
outros conhecimentos, traz em si o desenvolvimento de competências e habilidades que são
essencialmente formadoras...”.
MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto inclui os cálculos na cobrança e na devolução do dinheiro dos tributos.
Oportunizar o conhecimento dos impostos envolvidos no processo de produção, calculando o
quanto se paga de imposto sobre alguns produtos do supermercado, colhendo informações e
1
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tabulando os resultados.
Os alunos ficaram responsáveis por pesquisar os preços de alguns produtos nos
mercados da cidade. Eles não compraram nada, apenas anotaram os valores, que variavam
bastante, ou arrecadaram comprovantes como panfletos promocionais.
Num primeiro momento, calculamos em conjunto com a turma, o preço total da cesta
básica e o valor aproximado que seria recolhido pelas autoridades principalmente com relação
à cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS),
importante imposto estadual porque representa a mais expressiva fonte de receita tributária,
podendo chegar a 90% do total arrecadado.
Seguindo os trabalhos, depois de consultar a tabela de impostos sobre produtos,
observamos que a taxa varia de acordo com cada produto. Organizamos os conhecimentos
envolvidos no processo de produção e percebeu-se que quanto mais industrializado o produto
ou maior a sua essencialidade, maior a tributação. Quanto mais supérfluo, maior a cobrança.
No arroz, são 17%. Em um biscoito, são 38%, por exemplo.
Um dos cálculos desenvolvidos se refere à água sanitária, por exemplo, com valor
médio de R$ 3,89 e 37% de cobrança de ICMS.
R$ 3,89 * 37%
37% = 37 / 100
3,89 * 37 / 100 = 1,43
Feito o cálculo, percebeu-se que ao comprar esta água sanitária, R$ 1,43 é repassado
ao estado para que melhorias sejam feitas em nossa região, visto que 25% do ICMS
arrecadado pelos estados pertence aos Municípios.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para calcular o valor total tributário dos produtos, os alunos repetiram este processo
em cada um dos itens, utilizando cálculos de porcentagem, também foi possível envolver
situações problemas matemáticas como operações com números decimais e regra de três,
proporcionando uma aprendizagem significativa
Os alunos se tornam mais consciente quando aprendem a identificar o valor dos
impostos incluídos no preço dos produtos e serviços que consomem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho podemos perceber que o resultado foi muito mais amplo que as
propostas inicialmente pensadas. Foi possível perceber que os alunos não tiveram
preocupação única com a matemática, observou-se uma preocupação muita maior com a
busca de seus direitos e deveres com a sociedade.
Nosso objetivo com este trabalho, não é emitir juízo de valor a partir de diferentes
tomadas de decisão, mas perceber a importância de formar cidadãos conscientes. Diante
destas observações, não posso deixar de citar Araújo que considera o espaço escolar dos dias
de hoje, “um elemento essencial na formação econômica das crianças e adolescentes.”
(ARAUJO, 2008, p.3)
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Por fim, coloco que a abordagem da Educação Fiscal no ambiente escolar ou no
currículo da matemática é uma proposta que necessita de estudo. Sabemos que existem
aspectos que nosso trabalho não conseguiu alcançar, queremos que novas pesquisas possam
aprofundar e ampliar estas discussões, entretanto acreditamos ter contribuído de alguma
forma para a formação de nossos alunos não apenas na matemática, mas na vida em
sociedade.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Regina Magna Bonifácio de. A escola e o desenvolvimento do
pensamento econômico em crianças: uma proposta de avaliação e intervenção. UNICAMP.
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MATEMÁTICA APLICADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL1
KRUGER, Djeferson2; BICHINOCK, Lucas Gustavo 3; BILK, Gabriel4
RESUMO: O objetivo do estudo é analisar o uso de práticas dinâmicas como mediação pedagógica;
proporcionar ao aluno momentos em que a matemática se faz presente em nossas vidas. Reconhecer a
importância da matemática na profissão: Engenharia e a Arquitetura, aumentando o nível de ensino
aprendizagem dos alunos. Proporcionar maior aprendizado nas aulas eletivas promovendo a interdisciplinaridade
tendo como foco os projetos de vida dos alunos. Pressupõe-se a consideração que envolvem a questão do uso de
atividades que relacionam o dia a dia dos alunos como processo de ensino-aprendizagem e assim as suas
atuações possam ser refletidas, estudadas com novas perspectivas; as tecnologias e as experiências apresentamse como meios e instrumentos para colaborar no desenvolvimento do processo de aprendizagem; Levar o aluno a
utilizar conhecimentos matemáticos nas figuras geométricas, sistema de medidas, as quatro operações, etc. em
diversas situações do cotidiano. A geometria vai ser o instrumento das soluções dos problemas da engenharia
civil e da arquitetura.
Palavras-chave: Construção Civil. Matemática. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o objetivo analisar a importância da Construção Civil no
desenvolvimento do País. O setor da construção civil é uma tendência crescente e responsável
por alavancar os avanços a sociedade. A movimentação econômica que gera a produção de
um empreendimento altera fatores como taxas de emprego e demandas de mercado. Este setor
tem em suas características de trabalho a seriedade e a responsabilidade por erguer produções
de qualidade futuramente usufruídas pela sociedade.
A função da construção civil é abrir caminhos para o progresso social da mesma forma
que aceita o desafio de utilizar práticas sustentáveis que acompanhem o crescimento global. É
através deste setor que o Brasil está se transformando e se renovando, criando cada vez mais
empregos e levando o desenvolvimento a lugares jamais imaginados, com isso os
trabalhadores deste ramo estão conseguindo uma melhor distribuição da renda.
Qualquer obra de construção Civil requer o mínimo de conhecimento matemático por
pedreiros, mestres de obra e engenheiros. “A matemática de modo prático utilizada por
pedreiros que é de grande importância para a economia de materiais e redução do tempo de
término da obra. Partindo deste preceito o trabalho com o objetivo de fornecer uma
observação do desenvolvimento de conteúdos da matemática básica da construção de uma
casa, ressaltando o raciocínio do pedreiro em seu dia a dia.” (BASSANEZI, 2006). O trabalho
faz uma revisão de literatura sobre a avaliação de desempenho da matemática dos operários
de uma obra de construção civil. É apresentado no desenvolvimento uma das facilidades que a
informatização traz consigo para a construção civil. Visto que, houve a pretensão de facilitar
os cálculos já existentes, além de servir de base para propostas de melhorias no processo de
construção.
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; E.E.F. João Alberto Schmid.
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Ao aplicar tal atividade, concluiu-se que o interesse dos estudantes por estas dinâmicas
facilitou o entendimento do conceito, a visualização favoreceu no entendimento do conteúdo,
a matemática aplicada proporcionou maior interesse nesse conteúdo. Se as tecnologias fazem
parte da vida do aluno fora da escola, elas devem fazer parte também de sua vida escolar.
Constata-se que o sucesso do aluno na escola, no trabalho e na vida, depende, entre outras
coisas, da capacidade da escola de incorporar as experiências e conhecimentos dos alunos,
utilizando-os como ponto de partida e como referência para a sistematização de conteúdo,
para uma educação holística.
MATERIAL E MÉTODOS
No início foi realizado uma sondagem entre os alunos, com o objetivo de verificar a
importância do projeto de vida de cada aluno, e o que esperam da disciplina com o intuito de
propiciar um ambiente favorável ao aprendizado.
Foram utilizados os seguintes recursos: quadro branco e data show, régua, esquadro,
tesoura sem ponta, cola, transferidor, trena e fita métrica, pincel e a utilização do software
Excel, trinta acrílica para madeira, papel cartão, chapa de compensado e madeiras que são
usadas para fazer a base das maquetes pois são resistentes e leves, ferramentas de arquitetos e
outros materiais para confecção das maquetes de escolha dos integrantes do grupo.
Dentre as atividades desenvolvidas nesta disciplina destacam-se: leitura crítica de
textos, atividades em grupo e trabalhos de pesquisa (1ª e 2ª aulas), discussões, escolha e
execução do tipo de casa quanto a escala, exposições individuais das plantas.
Nas 6 aulas restantes foram utilizadas para a execução do projeto. Construção da
planta baixa e definição da escala das três dimensões. Começamos a montar a maquete. Os
conteúdos básicos interagem entre si e organizados da seguinte maneira: Números, Geometria
e Relações.
Esta atividade se desenvolveu durante 8 aulas, após uma discussão sobre o uso da
Matemática no decorrer das atividades humanas, onde houve maior interesse na utilização da
construção civil. Pelo fato da maioria destes discentes optarem futuramente por este curso,
proporcionando ao aluno momentos em que a Matemática se faz presente em nossas vidas.
Reconhecer a importância da Matemática na profissão: Engenharia e a Arquitetura,
aumentando o nível de ensino-aprendizagem dos alunos. Proporcionar maior aprendizado nas
aulas eletivas promovendo a multidisciplinaridade, tendo como foco os projetos de vida dos
alunos. Assim elegeu um roteiro de conteúdos já estudados e englobando os conceitos que
pertencem a essa classe como: conceituar a área como medida de superfície, utilizar o metro
para medir o tamanho dos objetos estudados das suas casas, montar a maquete da casa
explorando a geometria plana, trigonometria e a escala.
Utiliza-se avaliação formal que geralmente é realizada na conclusão de uma etapa de
trabalho ou no fechamento do estudo de uma unidade, a avaliação formal vale como um e
exame do conhecimento assimilado pelos alunos. Notas e conceitos não podem nem devem
ser descartados pelo professor, pois a escola precisa desses instrumentos para seus registros.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a realização desta atividade deve-se ter conhecimentos básicos sobre a área,
volume, escala, simetria, proporções, trigonometria, teorema de Pitágoras. Saber as ideias
prévias dos alunos em relação aos conteúdos apresentados é particularmente relevante para o
aprendizado científico e matemático. Relatamos os conceitos matemáticos utilizados para a
confecção deste trabalho. A utilização da escala de um desenho como sendo a razão entre o
comprimento do projeto e o comprimento real correspondente, sempre medidos na mesma
unidade de medida. Utilizado para representar a planta de casas, indicada é de 1:100, que a
cada medida na planta é 100 vezes menor do que a realidade, para cada centímetro na planta
representará 100 centímetros no real. A utilização do cálculo de área e de volume é essencial
para a área da construção científica, utilizado para a metragem de materiais como: cimento,
areia, pedra, ferragem, porcelana, madeira entre outros materiais. Durante a construção de um
telhado, por exemplo, o conhecimento trigonométrico é indispensável. Durante os cálculos de
inclinações mínimas e máximas usa-se trigonometria. Em um telhado, as tesouras são vigas
que tem a finalidade de suportar o peso da cobertura e as sobrecargas do telhado através do
vigamento secundário. Para a sua projeção também se faz uso de cálculos com ângulos e
triângulos. Para o cálculo de areia, cimento e pedra, o conhecimento de área e volume é
indispensável junto com as proporções de cada material. Onde produzem conceitos próprios
para que o observam e modelos elaborados de forma autônoma para explicar a sua realidade
vivida, até mesmo para os fatos de interesse científico. “O aprendizado da ciência é um
processo de transição intuitiva, de senso comum ou de auto elaboração, pela visão de caráter
científico construída pelo aluno, como produto de embate visões. Os alunos alcançam o
aprendizado em um processo complexo de elaboração pessoal, para o qual o permitem o
aluno a se comunicar-se, situar-se em seu grupo, debater sua compreensão aprender e
respeitar e fazer-se respeitar, dando o aluno oportunidade de construir modelos explicativos,
linhas de argumentações e instrumentos de verificação de contradições. Colocando o aluno a
ser instigado ou desafiado a participar e questionar. ” (FERNANDEZ, 1991). Desenvolvendo
atividades lúdicas, nas quais o aluno deve ser desafiado pelo jogo do conhecimento e não
somente pelos outros participantes.
CONCLUSÕES
Na realização dessa atividade foi considerado os experimentos como ferramenta de
ensino. Para isto, os seguintes métodos de ensino foram adotados: A modelagem matemática
e a etnomatemática, utilizamos estas experiências na introdução do conceito, assim como,
desenvolver todo o conteúdo trabalhado neste trabalho como: área, volume, perímetro,
proporção, relação trigonométrica, teorema de Pitágoras, regra de três entre outros. Ao aplicar
a atividade, concluiu-se que o interesse dos estudantes facilitou o entendimento do registro, a
visualização favoreceu no entendimento do conteúdo de forma dinâmica, a matemática
aplicada proporcionou maior interesse nesse conteúdo, como desenvolver onde esses
conceitos são aplicados em nossa vida diária.
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O aprendizado das ciências, da matemática pode ser conduzido de forma a estimular a
efetiva participação e a responsabilidade social dos alunos, discutindo possíveis ações na
realidade em que vivem, desde a difusão do conhecimento e ações de controle ambiental ou
intervenções significativas na localidade onde vivem, de forma que se sintam detentores de
um saber significativo.
Estes métodos de aprendizado ativo, em que os alunos se tornem protagonistas do
processo educacional, não pacientes dele, quer-se ter a certeza de que o conhecimento foi de
fato apropriado pelos alunos ou mesmo elaborado por eles e se pretende educar para construir
implica participação e não se realiza na passividade.
Quando a escola promove uma condição de aprendizado em que há entusiasmo nos
fazeres, paixão nos desafios, cooperação entre os participantes e ética nos procedimentos,
estará construindo a cidadania em sua prática, dando as condições para a formação dos
valores humanos fundamentais que são centrais entre os objetivos da educação.
REFERÊNCIAS
BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática. 3ed.
São Paulo: Moderna, 2006.
DE LEONARDO, Fabio Martins. Conexões com a matemática. 2 ed. São Paulo: Moderna,
2013.
FERNANDEZ, A. A inteligência aprisionada. Abordagem psicopedagógico clínica da
criança e sua família. Porto Alegre: Artmed, 1991.

414

MATEMÁTICA COM AS AVES1
GOTTARDI, Márcio2; CAVALINI, Maycon Johnatan3; GONÇALVES, Mirela4;
RESUMO: As aves são formadas por um grupo de aproximadamente 10.000 espécies, compondo um vasto
universo de cores, formas e cantos. São importantes para o mundo, através delas ocorre a preservação,
polinização, limpeza e equilíbrio ambiental. Com o interesse dos alunos em querer saber mais sobre as aves, deuse início ao projeto, o objetivo principal desse projeto é aproveitar experiências que os alunos já tinham e
apresentar novas informações sobre as aves. Neste projeto vimos as dobraduras do origami, as formas do
Tangram, pesquisas e jogos na internet. Envolvendo os conteúdos de frações, números decimais, cálculos,
tabelas, potências, porcentagem, área, volume, perímetro, transformação de medidas, comparações, escala,
polígonos, poliedros, perímetro e área.
Palavras – chave: Aves. Geometria. Medidas. Operações com Números Racionais. Montagens com papel.

INTRODUÇÃO
Durante uma aula, vimos um passarinho pousado num galho do lado da janela ficamos
curiosos para saber seu nome, várias sugestões foram dadas, mas foi a internet que solucionou
o problema em questão. Nos dias seguintes, os alunos trouxeram ossos e um passarinho
morto. Devido a importância das aves para o nosso planeta, e a curiosidade dos alunos
despertada, vimos uma oportunidade de explorar este assunto.
Os objetivos deste projeto foram: Despertar curiosidade e sentimento pela
biodiversidade; Reconhecer e explorar os números em diferentes contextos; Encontrar o
percentual de uma situação; Relacionar conceitos fundamentais da geometria; Calcular
medidas, área, perímetro, volume e transformar unidades; Coletar, organizar, registrar e
interpretar informações; Construir, compreender e analisar gráficos e tabelas; Compreender e
empregar as operações fundamentais envolvendo os conjuntos Naturais e Racionais.
Demonstrar as potências utilizando a produção de ovos por ano de uma ave, e seus
descendentes; incentivar a pesquisa e espírito de equipe; envolver a família e comunidade no
projeto; E principalmente aprender matemática de maneira prazerosa, dispensando o livro
trabalhando com problemas e objetos reais, possibilitando que sua experiência seja mais
realista;
MATERIAL E MÉTODOS
Começamos lendo textos, conhecendo a história do corvo que sabia contar até quatro,
e conversamos sobre o que os alunos sabiam da presença das aves na história humana, eles
lembraram de Deuses do Egito, Deuses da mitologia grega, a pomba branca presente na
bíblia, pombos correios em tempos de guerra, foi lembrado de aves pré-históricas. Atualmente
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algumas aves são fontes de alimentos, e serve como animal doméstico.
Na segunda etapa, foram desafiados a trazerem origamis em forma de aves, fazendo as
dobraduras em casa, podendo pegar inspirações da internet, livros ou outros, recorrendo a
ajuda da família, vizinhos e amigos, registrando com fotos esse momento. As turmas
envolvidas, realizaram uma competição, onde, ganhava um ponto para cada origami entregue,
e mais um ponto para a foto. Nesta etapa foram necessárias folhas sulfites, fazendo depois
uma eleição do origami mais bonito, pedindo a opinião dos alunos e funcionários.
Com os origamis em mãos, foi visto geometria, para perceber alguns tipos de
polígonos que são formas planas, retas e fechadas, podendo ser convexo ou não convexo,
regular ou não regular, onde o nome do polígono depende da quantidade de lados que
possuem, e ângulos observados. Observamos os vértices e arestas dos polígonos, assim, como
os seus ângulos internos e externos que podem ser agudos, retos, rasos ou obtusos, e também
as diagonais que os polígonos possuem. Analisando as retas do origami, aprendemos sobre os
segmentos de retas, semirretas, ponto, plano, as retas concorrentes, perpendiculares ou
paralelas e os ângulos que formavam. Em dupla, os alunos analisaram seu origami
descrevendo se havia simetria, quais foram os polígonos encontrados e suas características.
Na terceira etapa, receberam planificações impressas de aves, e as montaram,
estudando sobre poliedros, conhecendo a forma tridimensional, reconhecendo arestas,
vértices, faces, nomenclaturas e simetria. Tiveram que fazer registros sobre sua ave
tridimensional, quantificar os vértices, faces, arestas, nomear quando possível e desenhar
algumas vistas.
Na quarta etapa os alunos ganharam tangrans quadrados e ovais e tiveram em equipe
que tentar montar e colar numa folha as formas de aves que receberam impressas. Depois,
mostramos no Tangram as retas, ângulos, polígonos, não polígonos, vértices, arestas e outros
aspectos geométricos. Foi solicitado o cálculo do perímetro da ave montada. Para o Tangram
quadrado, utilizaram a régua, anotando os números decimais, e depois somando. Para medir o
Tangram oval usamos fios, por se tratar de uma forma curva. Na mesma etapa tinham que
calcular a área de seus tangrans.
Para calcular a área do Tangram quadrado separamos a ave em várias peças,
começando pela área do quadrado que já era conhecida, como desafio perguntamos como
poderíamos calcular a área do triangulo, sabendo apenas a fórmula da área do quadrado, foi
então que alguém perguntou se podia dividir a área do quadrado por dois, acertando a
pergunta. Depois, foi a vez do paralelogramo, que responderam se poderia cortar ao meio, e
uni-los pelas extremidades, formando um retângulo.
Para o cálculo de área do Tangram oval, tivemos que dividir o Tangram de várias
formas, e foi escrito a fórmula de área do círculo no quadro, onde os alunos tiveram que
pensar nas repartições do Tangram. Como a nossa peça constituía de semicírculos, tivemos
que fazer um valor proporcional ao ângulo, utilizando regra de três, sabendo que o círculo
possui 360°.
Na quinta etapa, no laboratório de informática, os alunos puderam jogar on-line, O
Desafio das Aves, escolhendo uma opção, e comparando com outra carta, como no jogo do
trunfo, praticando ordenações, leitura e interpretação de dados em tabelas, treinando, o
raciocínio lógico. Neste jogo é possível escolher vários tipos de habitats, pudemos ver
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variedades de aves presentes no Brasil.
Na sexta etapa, tiveram que escolher uma ave, pesquisando sobre ela. Descobrimos,
que não é tão fácil encontrar na internet informações sobre aves, tendo que recorrer até a
alguns cálculos de médias, e equiparações entre mesmas espécies. Com as impressões de suas
aves escolhidas, a sétima etapa era quadricular toda imagem em 1cm por 1 cm, calculando a
escala da impressão em relação ao real, desenhando em outra folha pelo menos um quadrado
de tamanho real.
Com as informações das aves em mãos, na oitava etapa, com ajuda de informações
recebidas sobre unidades de medidas, transformamos algumas unidades de medidas em
outras. Multiplicando ou dividindo, conforme a tabela, podendo , escolher uma unidade
regional.
O dia mais divertido do projeto, foi a nona etapa, dia do volume do ovo, tinha água
para mexer e no final da aula, alguns ovos quebrados. O objetivo desta etapa era calcular o
volume do ovo de galinha e do ovo de codorna, tendo como material um recipiente cilíndrico
e um bloco retangular.
Para calcular o volume no bloco retangular, utilizamos um aquário, medindo sua
largura, profundidade e altura com a régua, através da fórmula do volume do paralelepípedo,
foi encontrado o volume inicial de água do aquário em centímetros cúbicos. Colocamos o ovo
no aquário, onde foi percebido que a altura da água se elevou. Calculando o volume
utilizando a nova altura encontrada, entendemos que a diferença do volume final e o volume
inicial, era igual ao volume do ovo.
Para calcular o volume do cilindro, utilizamos um copo, realizando um processo
similar, anotando a altura inicial e final da água no copo, calculando a diferença de água,
depois, medimos o valor do diâmetro do copo, e dividimos por dois, obtendo o valor do raio.
Utilizando a fórmula do volume de cilindro, os alunos substituíram os valores das incógnitas
pelos valores encontrados, e descobriram o valor do volume do ovo.
Instigou-se qual era a relação do cm³ com o ml, e com ajuda de um copo medidor, os
alunos inseriram a água do recipiente verificando que o valor do volume em cm³ e ml,
considerando uma pequena margem de erros era igual.
Na décima etapa os alunos investigaram a quantidade de ovos e descendentes de uma
ave, onde foi perguntado para eles, buscando a experiência do aluno, a quantidade de ovos
que uma ave coloca num ano. Concluímos que a quantidade de ovos de uma ave por ano e
seus descendentes formam uma potenciação.
Na décima primeira, os alunos compararam os tamanhos de envergadura, e altura das
aves, pedimos para transformarem alguns valores que estavam em decimais em frações, de
forma a trabalhar simplificação de fração, forma gráfica de fração e comparação. Fizemos a
soma de algumas envergaduras de aves com frações e multiplicações. Na etapa seguinte,
fizeram uma atividade externa, sendo desafiados a compor com seus colegas, de braços
abertos, o mesmo tamanho da envergadura do Argentavis, utilizando uma trena para auxiliar.
Na décima terceira etapa, os alunos tiveram que organizar alguns dados em tabelas,
podendo, fazer entrevistas na escola ou comunidade, relacionando aves, e organizando a
pesquisa em tabela. Na aula subsequente, foi mostrado algumas opções de gráficos que
poderia ser escolhido e algumas características,
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Como muitos tinham aves em casa, na décima quarta etapa, os alunos tiraram fotos
com suas aves, foi preparado um gráfico geral da sala com quantidade de aves domésticas
presentes. Foi feito um percentual de aves por quantidade de alunos, e quantidade total de
aves por quantidade de alunos, e percentual de espécies.
Na décima quinta etapa desenvolveram um trabalho em equipe, concorrendo a brindes,
de acordo com o número de acertos, interpretando as situações problemas que compreendiam
uma revisão dos conteúdos.
Na última etapa finalizamos o projeto com um círculo de conversa, buscando ouvir as
informações que os alunos adquiriram no decorrer deste projeto, levantando aspectos sobre o
que está causando a extinção de algumas aves, e o que acarreta para nós, a dificuldade das
aves migratórias em relação as hélices de energia eólicas e turbinas de aviões.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em cada etapa foram observados o empenho, e o interesse de todos, com o projeto
percebemos que aprender matemática pode ser diferente do livro, fazendo matemática com
algo que vemos todos os dias, tornando interessante o aprendizado, integrando a natureza,
explorando as aves que nos cercam e nos deixam tão curiosos, envolvendo o aluno no
processo, trazendo informações adicionais, investigando formas da natureza, operando com
valores descobertos, e experiências. Bastando apenas criatividade, empolgação,
responsabilidade e uma interação entre conhecimentos dos alunos e dos professores, não
deixando de aprender os conteúdos curriculares. Foram muitos os trabalhos dos alunos
culminando com um projeto bonito, divertido, envolvente, onde os alunos são escutados,
pelas suas experiências, tornando a matemática mais vivenciada, envolvente e verdadeira.
REFERÊNCIAS
http://www.somatematica.com.br/numeros.php, Acesso: 02 agosto 2016.
http://novaescola.org.br/fundamental-2/jogo-educativo-desafio-das-aves-especies-passarosbiomas-brasileiros-738253.shtml, Acesso: 15 agosto 2016.
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EDUCANDO COM A HORTA1
VARGAS, Ana Patrícia de Sousa
RESUMO: De acordo com MOLINA, FREITAS, ZULIN (2007, p.3) Diante da crise
ambiental na qual estamos inseridos, sabe-se que a educação é um processo em permanente
construção, que propicia a reflexão e possibilita a transformação da realidade... Se a escola
tem o papel de conscientizar e formar os indivíduos, tornando-os mais responsáveis, será
necessário também adequar os seus conteúdos para que este processo ocorra de maneira
eficaz, tornando o aprendizado significativo para cada aluno, desenvolvendo, no educando,
uma sensibilidade e um sentido ético-social perante aos problemas ambientais. O seguinte
trabalho pretende tornar alunos mais conscientes mudando algumas posturas em relação a
natureza, ao plantio e a colheita desses alimentos que chegam à mesa. Incentivando esses
alunos e até mesmo a família a construir hortas em suas casas. Portanto, as aulas de
matemática desempenharam um importante papel pois despertou o aprendizado em relação a
horta e aos conteúdos propostos na disciplina como geometria, divisibilidade e gráficos.
Percebemos que esse projeto inseriu alunos, professores, pais atividades relacionadas a
educação ambiental e aos conteúdos matemáticos. Este projeto surgiu como estratégia de
aproximar mais os alunos e alunas a uma vivência com a agricultura familiar orgânica da
região, criando hábitos de alimentos orgânicos e ensiná-los a realizar pequenas hortas em suas
casas. E também veja as consequências das ações humanas no ambiente e aprendam ter uma
postura ecologicamente correta. Ao montar a horta professores terão um laboratório vivo
podendo trabalhar os mais variados temas (interdisciplinaridade). A horta inserida no
ambiente escolar pode ser 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 ensino-aprendizagem e estreitando relações através
da promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos. (Morgado,
2006, p. -1). A horta também pode inserir a comunidade, trazendo para o projeto os pais dos
alunos, na qual viram ensinar com seus conhecimentos, ajudando na construção dos canteiros,
no plantio. Como trabalhamos com alunos do meio rural e urbano, a respeito e curiosidade do
plantio, crescimento e a colheita desses alimentos que chegam em sua mesa. As crianças
servem de multiplicadores por que levam para casa o que aprendem na escola. Os resultados
são os alunos mais conscientes, mudanças de posturas em relação a natureza. Com o objetivo
de conscientizar o aluno com o meio ambiente, a construção da horta foi uma ferramenta na
qual a escola pode inserir alunos, professores, funcionários e pais como multiplicadores de
informações e atividades relacionadas a educação ambiental na escola. Nesse sentido, a horta
escolar torna-se um elemento capaz de conectar conceitos teóricos e práticos, auxiliara o
processo de ensino-aprendizagem. Então elaboramos atividades que levassem o aluno a
prática pelo qual despertasse o interesse dos alunos por sair das rotinas das aulas
desenvolvidas na disciplina de matemática. Como são atividades que faz com que o aluno
interaja com dois ou mais colegas aprendendo a trabalhar em grupo. Para dar início as
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: E.E.B. João dos Santos Areão.
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atividades, inicialmente foi dividido a turma em 4 grupos e cada grupo utilizou trena e fita
métrica para medir os canteiros e anotar os resultados, observando as diferentes formas
geométricas sendo elas retangular e circular. Em seguida voltamos para a sala cada grupo foi
desenhar seu canteiro no caderno, colocando as medidas. Assim foi explicado o cálculo da
área e perímetro do retângulo. Cada grupo calculou a área e o perímetro da forma geométrica
que foi medido na horta. Após, os estudos foram voltados ao círculo, identificando círculo,
circunferência, diâmetro e raio. Com esse conhecimento exploramos o que é o número Pi. Os
grupos saíram pelo pátio da escola para encontrar algo circular, onde mediram com uma fita
métrica e registraram o diâmetro e a circunferência. Voltando para sala dividiram a medida da
circunferência pelo diâmetro, percebendo assim que todos os grupos encontraram um número
muito próximo do número Pi (3,1415...). Conhecendo o número Pi, focamos os estudos com
diferentes exemplos para calcular a área do círculo, inclusive o círculo medido na horta. Com
esses conhecimentos adquiridos os alunos responderam as atividades envolvendo área e
perímetro do retângulo e área do círculo. Com o resultado obtido no cálculo de área de um
retângulo qualquer foram explorados os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
que foi estudado durante o bimestre. Seguimos nossos estudos com os conceitos teóricos e
práticos sobre os gráficos. Realizamos uma pesquisa aos pais, envolvendo o ambiente familiar
em nosso projeto da horta. Os alunos levaram duas perguntas para um membro à família
responder: 1). Você tem horta em casa? 2) De acordo com as opções de saladas que temos na
horta de nossa escola, responda qual sua salada preferida? Tendo como opções brócolis,
alface, beterraba, tomate, rúcula e nenhuma das alternativas. Com os resultados obtidos, os
alunos organizaram os dados na tabela e após construíram dois gráficos de coluna, sendo um
gráfico para primeira questão e o outro gráfico para segunda questão. Bibliográfica referente
as atividades lúdicas envolvendo a geometria, divisibilidade, números decimais, área,
perímetro e cálculos diversos. Então quando fomos na horta fazer uma visitação, conhecer o
espaço e localização do terreno. A horta tem a forma retangular, os canteiros foram
construídos com garrafas pets e pneus, promovendo a ação e preservação do meio ambiente.
Como a escola tem merenda escolar, então como forma de aproveitamento resolvemos fazer a
compostagem, as sobras do alimento escolar, os talos e restos de verduras e frutas vão para
uma caixa onde todas essas sobras são depositadas transformando em composto orgânico que
serão utilizados na horta. Os alunos, usando trena e fita métrica começam a medir o espaço
para a construção dos canteiros. Outros alunos enchem os litros com água para serem
enterrados enquanto outros preparavam os canteiros, tudo com orientação do professor. Os
canteiros feitos, foram colocadas as misturas dos adubos para o plantio das hortaliças. As
covas para o plantio foram espaçadas a medir 20cm x 20cm ou 30cm x 30cm. Para melhor
aproveitamento das hortaliças. Os alunos pesquisaram a época do plantio para cada tipo de
hortaliças. A irrigação da horta é feita diariamente, duas vezes por dia dependendo do solo,
para não ficar muito encharcado. Com as ferramentas necessárias os alunos mediram os
canteiros e com isso realizaram cálculos de área e perímetro onde reproduziram facilmente
diversas atividades relacionadas ao assunto. Aproveitando os nossos estudos voltados ao
projeto da horta os alunos levaram uma pesquisa aos pais/responsáveis, onde constava a
salada preferida de acordo com as opções da nossa horta escolar. Com os dados obtidos e o
gráfico construído, os alunos concluíram que praticamente metade da turma não tem horta em
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casa (13 alunos). E quanto aos tipos de saladas a mais escolhida foi o tomate com 9, alface 6,
beterraba 1, cenoura 0, rúcula 2, brócolis 5, nenhuma das opções 2 votos. Com a realização
desse projeto Educando com a horta Escolar durante as aulas de matemática, proporcionou
aos alunos a formação da importância dos bons hábitos alimentares e o interesse sobre os
conteúdos propostos na disciplina onde apresentaram um ótimo aprendizado. Quando chegou
o momento da colheita as crianças ficaram muito motivados, até mesmo aqueles que diziam
não gostar de legumes e verduras estavam interessados em provar ou ao menos em plantar.
Tendo em vista que a escola é centro de conhecimento, é de fundamental importância a
abertura para novas práticas. No caso desse projeto traz uma proposta inovadora, pois a escola
ainda não possuía uma horta. Com esse trabalho houve o interesse em plantar, colher e comer
o produto plantado por eles e ainda a compreensão que a matemática está além da sala de
aula. Com a inserção da interdisciplinaridade na escola projetos assim tornam-se possíveis, a
realidade das escolas quanto a isso vem se alterando gradualmente, abrindo horizontes para
que novos projetos envolvendo comunidade e escola possam ser realizados futuramente.

421

MATEMÁTICA E A MÁGICA DAS MULTIPLICAÇÕES1
PEREIRA, Natieli da Silva2; PINTO, Wendy Kaune Neves3; GORGES, AndreAngela4
RESUMO: A matemática e a mágica das multiplicações têm o desígnio de mostrar aos estudantes outras formas
de resolver a multiplicação utilizando-as como alternativas além do método tradicional de resolução. Foram
pesquisados e explorados os métodos desenvolvidos ao longo do tempo e em diferentes culturas; Multiplicação
dos Egípcios; Multiplicação Russa; Multiplicação dos Hindus; Multiplicação Chinesa – todos utilizando
processos com operações matemáticas, contando com o auxílio de técnicas/métodos diferentes de duplicação dos
números naturais, tábuas de quadradinhos, propriedade associativa ou materiais como varetas de bambus ou
barbantes. Assim, ao explorarmos os diversos métodos multiplicativos, possibilitamos a ampliação do
conhecimento e proporcionamos aos alunos diferentes formas de aprendizagem onde cada um pode verificar
com qual método mais se identificou.
Palavras-chave: Multiplicação; Operação; Compreensão.

INTRODUÇÃO
A Matemática é uma ciência que relaciona a lógica com situações práticas habituais.
Ela desenvolve constante busca pela veracidade dos fatos por meio de técnicas precisas e
exatas. Com o passar dos anos, a Matemática foi sendo construída e aperfeiçoada,
prosseguindo a evolução, investigando novas situações e estabelecendo relações com
acontecimentos cotidianos.
O tão “básico” algoritmo da multiplicação que “mecanicamente” utilizamos é o
resultado de uma evolução histórica. Ao longo dos tempos, diferentes povos, em diferentes
lugares, desenvolveram variadas técnicas para multiplicar.
Muitas pessoas que aprenderam o algoritmo habitual da multiplicação, embora saibam
executá-lo, não o compreendem. Deste modo, a execução da operação é um ato mecânico,
sem raciocínio matemático, sem compreensão.
Ao estudarmos a multiplicação de monômios e polinômios, percebemos uma grande
quantidade de alunos com dificuldades na multiplicação, principalmente quando temos
números de dois ou mais dígitos.
Este projeto, Matemática e a mágica das multiplicações, foi desenvolvido com a
finalidade de mostrar aos estudantes outras formas de resolver as multiplicações e assim
poderem utilizar esses métodos como uma alternativa além do método tradicional de
resolução.
As alunas do 8º ano da escola Domingos José Machado, da cidade de Ilhota – SC, com
o intuito de diminuir as dúvidas dos colegas quanto às multiplicações, fizeram uma pesquisa e
através dela observaram que algumas técnicas de multiplicação, que eram utilizadas pelas
civilizações antigas, poderiam contribuir para reduzir as dificuldades encontradas por eles.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: E. M. Domingos José Machado.
2
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3
Aluna do Ensino Fundamental – Anos Finais.
4
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Foram pesquisados e explorados os métodos: Multiplicação dos Egípcios – processo
que utiliza operações de adições; Multiplicação Russa – processo que utiliza operações com
múltiplos e metades do número; Multiplicação dos Hindus –processo que utiliza operações de
adição e multiplicação, trabalhando com linhas, colunas e diagonal; Multiplicação de
Produtos notáveis – processo que utiliza multiplicação dos algarismos; Multiplicação Chinesa
– que utiliza varas para representação dos valores dos algarismos e adição dos encontros
formados pelas mesmas.
O objetivo do projeto é explorar os diversos métodos multiplicativos, possibilitar a
ampliação do conhecimento, diminuir as dificuldades com relação à multiplicação e
proporcionar aos alunos diferentes formas de aprendizagem.
MATERIAL E MÉTODOS
Para realizar os processos de multiplicação, as alunas utilizaram o quadro e canetões
para explicar a multiplicação Russa, dos Egípcios, dos Hindus e a multiplicação de produtos
notáveis e algumas varas de pipas, para fazer a multiplicação chinesa.
Foram utilizadas aproximadamente duas aulas para a explicação e apresentação de
alguns exemplos de cada uma das multiplicações.
Multiplicação dos egípcios: Os egípcios usavam uma técnica bem simples baseada na
duplicação de números naturais (achar o dobro). O método funcionava da seguinte forma:
Escrevemos duas colunas de números sendo que a primeira começa por 1 e a segunda
por um dos fatores da multiplicação desejada. Duplicam-se os números dessas duas colunas,
até que a soma dos números da coluna começada pelo 1 dê um resultado maior ou igual ao
outro fator. Escolhemos, na coluna começada pelo 1, os valores que somados deem resultado
igual ao outro fator. Depois, somamos os números da outra coluna, correspondentes aos
valores que foram escolhidos na etapa anterior.
21 x 43
Vamos começar as duas colunas. A primeira com o número 1 e a segunda com um dos
fatores. Vamos escolher o menor (21).
Agora vamos dobrar os valores dessas duas colunas, até que a soma dos valores da primeira
coluna seja igual ou maior a 43.
Agora vamos escolher, na primeira coluna, os valores que somados dão
exatamente 43, que é o outro fator dessa multiplicação.
32 + 8 + 2 + 1 = 43

Finalmente, basta somarmos os números da outra coluna,
correspondentes aos que foram destacados anteriormente. Logo, 21 x
43 = 903.
Multiplicação Russa: Essa técnica utiliza operações com múltiplos e metades do
número.
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Primeiro, escreve-se os dois fatores, um ao lado do outro, e um pouco afastados:
44---------18
Determina-se a metade do número à esquerda e o dobro do número à direita,
escrevendo os resultados abaixo dos fatores correspondentes. Faz-se o mesmo com os
resultados obtidos (metade do número à esquerda e o dobro do número à direita).
Quando encontrarmos na coluna da esquerda um número ímpar (no caso do nosso exemplo, é
o 11), deve-se subtrair uma unidade desse número, calcular a metade do resultado (11-1 = 10,
metade de 10 é 5) e assinalar essa passagem. E assim, continua até que o termo da esquerda
for igual a 1. Assim:
44------18
22------36
11-------72*
5-------144*
2-------288
1-------576

Somam-se os números da coluna da direita aos quais correspondem
números ímpares na coluna da esquerda, ou seja, somam-se os números
marcados com o sinal *. Essa soma será: 72 + 144 + 576 = 792
Assim, o produto do número 44 por 18 é 792

Multiplicação Chinesa: Os chineses usavam um método muito
prático utilizando varetas de bambu. As varetas ficavam dispostas na horizontal e na vertical,
representando o multiplicador e o multiplicando. Os pontos de interseção das varetas são
contados na diagonal, começando pela direita. Se o resultado da soma for maior que nove,
some o valor da dezena na próxima diagonal.
Multiplicar 342 por 25

Logo, 342 x 25 = 8550
Multiplicação dos Hindus: Os matemáticos hindus desenvolveram um método de
multiplicação através de tábuas quadriculadas. Mais tarde os árabes o levaram para a Europa
e ficou conhecido como Método da Gelosia. Multiplicar 537 por 24
Inicialmente eles construíam uma tabela com 3 colunas e 2 linhas, por conta da
quantidade de algarismos dos números envolvidos na operação. Traçamos as diagonais desses
quadradinhos. Dentro de cada quadradinho colocamos os resultados das multiplicações dos
algarismos correspondentes da coluna e da linha. Se o resultado for de apenas um dígito deve
ser escrito precedido de zero. Em seguida somamos os algarismos que estão nas mesmas
diagonais. Se o resultado da soma for maior que nove, some o valor da dezena à unidade do
próximo número.

424

Logo, 537 x 24 = 12888
Multiplicação polinomial: Nessa multiplicação, utilizamos o princípio da propriedade
associativa. Primeiro colocam-se os números um ao lado do outro. Multiplica-se o primeiro
algarismo com o primeiro algarismo do outro número, reserva o resultado. Multiplica-se o
primeiro algarismo com o segundo algarismo do outro número, reserva o resultado.
Multiplica-se o segundo algarismo com o primeiro do outro número, reserva o resultado.
Multiplica-se o segundo algarismo com o segundo do outro lado, reserva o resultado. Somamse os dois resultados do meio. Da mesma forma que a multiplicação dos Hindus e Chinesa,
começamos pelos resultados de traz para frente, se o número for maior que nove, soma-se a
dezena com a unidade do número posterior.
Exemplo: 64 x 57 = ?
6 x 5= 30
6 x 7= 42
4 x 5= 20
4 x 7= 28
30
42 + 20= 62
28
30 + 6 = 36
62 + 2 = 64
28
Logo o resultado de 64 x 57 = 3648
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os alunos da nossa escola tinham muitas dificuldades principalmente quando se
tratava da multiplicação com números de dois ou mais dígitos. A partir das pesquisas
realizadas em sites, eles encontraram esses métodos que os antigos utilizavam, e mostraram
tamanho interesse que resolvemos pôr em prática na sala de aula. O primeiro método
apresentado foi à multiplicação dos Hindus, que teve a maioria da aceitação na sala, e muitos
aderiram a essa prática durante todas as atividades que continham multiplicação. O segundo
método apresentado foi da multiplicação Chinesa. Essa multiplicação foi a mais curiosa, onde
os alunos criaram métodos variados, alguns utilizaram riscos para representar as varas, outros,
barbante e outros, varas de pipas. O terceiro método apresentado foi da multiplicação
polinomial. Esse método ficou muito semelhante com a multiplicação de produtos notáveis. O
quarto e o quinto método são parecidos, multiplicação Russa e a Egípcia, os alunos gostaram,
pois não se utiliza a multiplicação e sim somas e divisões, mas como se torna extensa os
alunos não aderiram a essas técnicas.
Esses métodos foram vistos como uma nova alternativa na resolução de questões
envolvendo a operação de multiplicação para os alunos e houve grande envolvimento de
todos, pois o desafio proposto inovou a prática pedagógica. As aulas foram muito
participativas, pois sempre que acontece algo diferente para eles, é um desafio novo para que
possam competir entre si e mostrarem quem aprende mais rápido e acerta todas as atividades
propostas.
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CONCLUSÕES
Na busca de proporcionar meios facilitadores, apresentamos os métodos pesquisados
como uma maneira de fugir do tradicionalismo. Não podemos afirmar que a metodologia
adotada é à saída de todos os problemas dos alunos, pois acreditamos existir diversas saídas e
o professor em sala de aula tem essa liberdade de oferecer ao aluno oportunidades para que
ele construa seu próprio conhecimento. Assim como sugerem os PCNs (1998, p.42): É
consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser identificado como único e
melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular da Matemática. No entanto,
conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental para que o
professor construa sua prática. A realização deste trabalho possibilitou aos alunos conhecerem
novas técnicas de multiplicação e perceber a importância de buscar e apresentar novas
metodologias que sirvam como instrumento facilitador de aprendizagem Matemática.
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MATEMÁTICA E CULINÁRIA1
MARTENDAL, Iris Lyra2; CAMPOS, Sabrina Thibes de3; MARTENDAL, Elaine Lyra4.
RESUMO: Nós, alunas do sétimo ano, realizamos este trabalho para apresentar na Mostra de Matemática da
escola. Ao observarmos a receita de um bolo de laranja, pensamos em fazer um trabalho relacionando
matemática e culinária. Então nos perguntamos: o que tem de matemática no preparo de um bolo? Percebemos
que precisaríamos usar corretamente algumas unidades de medida como o grama, o quilograma, o litro, o
mililitro e que algumas quantidades eram dadas em xícaras ou colheres. Para assar o bolo tínhamos disponíveis
uma forma retangular e outra circular e decidimos usar a forma circular, pois esta possuía um volume maior. O
bolo foi assado em uma temperatura de 180º C positivos por 40 minutos. Quando pronto, resolvemos dividi-lo e
observamos que usamos as frações. Desta forma, pudemos constatar o quanto é importante usar conhecimentos
matemáticos até no preparo de um simples bolo.
Palavras-chave: Medidas. Fração. Culinária. Bolo.

INDRODUÇÃO
Nós, alunas do sétimo ano da Escola de Educação Básica Cacilda Guimarães,
decidimos realizar este trabalho para verificar como a matemática está presente na culinária,
usando para isso o preparo de um simples bolo.
Como cozinhar ainda não faz parte de nosso cotidiano, mas estamos sempre em busca
de experiências na cozinha, realizar este trabalho foi muito prazeroso, pois ao mesmo tempo
que aprendemos matemática, também praticamos nossas habilidades na cozinha. Muitas
dessas habilidades foram herdadas de nossos familiares, pois na maioria das famílias ainda
existe o costume de fazer bolos e doces tradicionais da cultura dos colonizadores dessa região.
Nosso objetivo era mostrar os muitos conhecimentos matemáticos que utilizamos na
culinária sem muitas vezes perceber, mas que sem eles não teríamos sucesso no preparo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Iniciamos nosso trabalho buscando relacionar culinária e matemática. Para facilitar
nossa pesquisa, decidimos ter como referência o preparo de um bolo. Então escolhemos a
receita de um bolo de laranja.
Inicialmente, fizemos o seguinte questionamento: o que existe de matemática no
preparo desse bolo? Encontramos alguns conceitos de medidas como: massa, volume,
capacidade, temperatura, tempo, além de frações, números inteiros e equações, pois estes são
conteúdos estudados no sétimo ano.
Em seguida, preparamos o bolo, utilizando os seguintes ingredientes: uma laranja,
300g de açúcar, 200g de trigo, 75 ml de leite, 75 ml de óleo, uma colher de margarina, uma
colher de fermento.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-Relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Escola de Educação Básica Cacilda Guimarães.
2
Aluna do sétimo ano do Ensino Fundamental
3
Aluna do sétimo ano do Ensino Fundamental
4
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Vimos também que, se quiséssemos aumentar a massa, teríamos que aumentar todos
os ingredientes na mesma proporção, para que se mantivesse a proporcionalidade entre eles.
Após a massa pronta, calculamos o volume das duas formas disponíveis, uma
quadrada e outra redonda e escolhemos a forma que assaríamos o bolo.
Quando fomos assar o bolo, observamos a temperatura do forno e o tempo necessário
para ficar pronto.
Após pronto, era necessário parti-lo, então estudamos as várias formas como
poderíamos dividi-lo.
Os materiais usados para fazer o trabalho foram: tesoura, régua, forma, folha branca,
balança, cartolina, xícaras, água, fio de energia, faca, colher, lápis, caneta, pincel atômico,
jarra milimetrada, copos descartáveis, trena.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para responder nossa pergunta foi necessário realizarmos todos os passos para o
preparo de um bolo, além de uma pesquisa bibliográfica dos conceitos que poderiam estar
presentes neste trabalho. A receita escolhida foi de um bolo de laranja.
Tabela 1 - Receita de Um Bolo de Laranja

Ingredientes

Quantidade

Laranja

1 unidade

Açúcar

300g (2 xícaras)

Farinha de trigo

200g (2 xícaras)

Óleo

75 ml de (3/4 de xícara)

Leite

75 ml (3/4 de xícara)

Ovos

3 unidades

Margarina

Uma colher

Fermento

Uma colher

Fonte: As autoras (2016)

Para apresentar o trabalho para a turma, verificamos que seria necessária uma receita e
meia do bolo. Para tanto, calculamos as quantidades necessárias.
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Tabela 2 - Uma receita e meia de Bolo de Laranja

Ingredientes

Quantidade

Laranja

1½ unidade

Açúcar

450g

Farinha de trigo

300 g

Óleo

112,5 ml

Leite

112,5 ml

Ovos

5 unidades

Margarina

1 ½ colher

fermento

1 ½ colher

Fonte: As autoras (2016)

A partir da medida dos ingredientes, da preparação, repartição e degustação do bolo,
fomos relacionando os conceitos matemáticos encontrados. Posteriormente, estes conceitos
foram pesquisados no livro didático que é usado em sala de aula.
O sistema métrico é formado por um conjunto de unidades de medida aplicadas a
comprimento, massa, capacidade, etc. As unidades se relacionam com o metro. Por
exemplo, o grama foi originalmente definido como a massa de 1 centímetro cúbico de
água; o centímetro foi definido como a centésima parte do metro. (IMENES; LELLIS,
2012, P.46).

Observamos que na receita tínhamos 300g de açúcar e 200g de trigo, que são
conceitos de massa.
Segundo Imenes e Lellis (2012), massa é qualidade do corpo, é quantidade de matéria.
Sua unidade de medida, segundo o Sistema Internacional de Medidas (SI) é o grama (g), mas
também é muito comum utilizarmos o quilograma (kg), que é um múltiplo do grama, ou seja,
equivale a mil gramas. Para medir a massa de corpo utilizamos um instrumento chamado
balança, que pode ser de vários tipos. No nosso trabalho usamos uma balança digital.
Ao pesarmos essas quantidades percebemos que 300g de açúcar equivalem a duas
xícaras e 200g de trigo equivalem a duas xícaras. Isso ocorre porque os dois ingredientes têm
densidades diferentes.
Ainda segundo os autores acima citados, densidade é a razão entre a massa do corpo e
o volume ocupado por ele. Desta forma, chegamos à conclusão que a densidade do açúcar é
300g / 2 xícaras, o que equivale a 150g por xícara. A densidade do trigo é 200g / 2 xícaras, o
que equivale a 100g por xícara.
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Podemos observar que o açúcar é mais denso que o trigo, pois uma xícara de trigo
“pesa” 100 gramas e uma xícara de açúcar “pesa” 150 gramas.
No bolo utilizamos 75 ml de leite e 75 ml de óleo. Quando pronto, deve-se colocar 200
ml de suco de laranja por cima do bolo. Então trabalhamos com o litro (l) e o mililitro (ml).
Capacidade é o volume que um recipiente pode conter, sua unidade de medida é o litro
(l), mas também utilizamos o mililitro (ml), que é submúltiplo do litro.
Outra relação que estudamos foi que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico (1 dm3). Um
decímetro cúbico é um cubo com aresta de 10 cm.
Observamos que a massa do bolo pronta ocupou aproximadamente 1 litro. A partir
disto, verificamos qual a forma mais adequada para assar o bolo. Tínhamos à disposição uma
forma retangular e outra forma redonda, então calculamos o volume das formas.
Forma retangular:
V = largura. comprimento. altura
V= 17cm . 27cm . 3cm
V = 1377cm3
Forma circular:
V = Raio ao quadrado . π . altura
V =11,85cm . 11,85cm . 3,14 x 6cm
V= 2645,5 cm3
O número π equivale a aproximadamente 3,14, e corresponde à medida da
circunferência dividida pela medida do diâmetro do círculo, e é um número que pertence ao
conjunto dos números irracionais.
Utilizamos a forma circular, pois esta tem maior volume e consequentemente maior
capacidade, já que, quando for assado, o bolo ainda irá aumentar de tamanho, devido a reação
química causada pelo fermento.
Volume de um objeto é a medida do espaço que ele ocupa. É uma grandeza física que
expressa a extensão de um corpo em três dimensões: comprimento, largura e altura. No
Sistema Internacional (SI) a sua unidade de medida é o metro cúbico (m3), que representa um
cubo com um metro de aresta.
Assamos o bolo em uma temperatura de 180ºC positivos, ou seja, uma temperatura
acima de zero, por 40 minutos. Quando falamos em temperatura, temos como unidade de
medida o grau Celsius. As temperaturas podem ser maiores que zero e menores que zero, ou
seja, números positivos e negativos, que representamos por (+) e (-) que chamamos de
conjunto dos números inteiros. Caso queiramos congelar um pedaço do bolo levaríamos ao
freezer a uma temperatura de -17oC (17 graus Celsius negativos) ou seja, abaixo de zero. De
180oC para -17oC, teremos uma variação de temperatura de 197oC, pois, fazendo os cálculos,
temos: +180 – (- 17) = 180 + 17 = 197.
Para assar o bolo, trabalhamos também com medidas de tempo. Deixamos o bolo por
40 minutos no forno o que representa 2/3 ou 0,666 da hora. Aqui temos números que
pertencem ao conjunto dos números racionais, na forma de fração e dízima periódica.
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Após ser assado, chegou a hora de repartir o bolo. Dividir é fracionar em partes iguais.
Se dividirmos nosso bolo em quatro partes iguais e pegarmos uma dessas partes, teremos um
quarto do bolo, representado matematicamente por ¼.
Apresentamos para a turma o seguinte desafio: como podemos dividir um bolo em 8
partes iguais com apenas três cortes? Algumas pessoas sabiam a resposta e outras não. Depois
de algumas tentativas, apresentamos a solução: basta cortar duas vezes para dividi-lo em
quatro partes, e, em seguida, cortar o bolo na horizontal, desta forma teremos oito partes
iguais.
Para repartir o bolo entre todos os colegas da turma, foi necessário dividi-lo em 24
partes iguais, sendo que, neste caso, cada aluno recebeu 1/24 (um vinte e quatro avos) do
bolo.
CONCLUSÃO
Com a realização do trabalho percebemos que a matemática está presente em todos os
momentos, desde o preparo do bolo até na hora de saboreá-lo.
Durante o preparo utilizamos conceitos de medidas como: massa, capacidade,
volume, temperatura, e na hora de dividi-lo e comer utilizamos frações. Percebemos que as
equações também estavam presentes quando calculamos o volume das formas e a densidade
do açúcar e do trigo. Assim podemos confirmar que a matemática está presente na culinária
no simples preparo de um bolo, mesmo que, às vezes, nem percebamos. E, se não
observarmos exatamente as proporções de cada ingrediente, a receita pode não dar certo.
Realizar o trabalho foi muito prazeroso, pois além de aprendermos vários conceitos
matemáticos também praticamos nossas habilidades na cozinha e aprendemos a fazer um
delicioso bolo de laranja.
REFERÊNCIAS
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MATEMÁTICA COM MOSAICOS1
SILVA, Crislaine Monteiro2; SILVA, Angela Larissa3; DORIGON, Josiane Cruz Goularte4
RESUMO: A Matemática com mosaicos foi desenvolvida com uma turma do 8º ano da EMEB. Luiz Gonzaga
Ayroso. O presente projeto tem como objetivo investigar nas ilustrações formadas pelos mosaicos com azulejos
nas construções, os diferentes cálculos com representações nos campos algébricos, aritméticos e geométricos da
matemática, ou seja, analisar os conhecimentos teóricos e práticos inter-relacionados às figuras ilustrativas com
mosaicos. Efetuamos a construção de painéis com mosaicos para a escola. A leitura dos painéis de mosaicos, as
sequencias geométricas com mosaicos, se tornaram um elemento mediador no conhecimento, nas atividades e na
didática do ensino. Para desenvolver as atividades de estudo, buscamos propor ações com sequencias que
objetivaram promover a superação a um nível superior do pensamento. Partimos de situações complexas, outras
mais simples, com elementos novos, e todas com várias possibilidades de análise para a formação das abstrações.
Palavras-chave: Painéis de Mosaicos. Inter-relação algébrica, aritmética e geométrica. Generalização.

INTRODUÇÃO
Atualmente, os prédios, casas, estabelecimentos e diferentes construções civis
possuem a faixada decorada com azulejos. Estas decorações são formadas por tipos de
mosaicos que formam diferentes ilustrações.
Os conceitos do 8º ano são vistos por muitos, como conceitos que possuem muitas
distâncias nas aplicações de dia a dia. O presente projeto tem como objetivo investigar nas
ilustrações formadas pelos mosaicos com azulejos nas construções, os diferentes cálculos com
representações nos campos algébricos, aritméticos e geométricos da matemática, ou seja,
analisar os conhecimentos teóricos e práticos inter-relacionados às figuras ilustrativas com
mosaicos. Ao relacionarmos na sequência de ações com os mosaicos, objetivamos superar tal
distanciamento.
A escola EMEB. Luiz Gonzaga Ayroso desenvolve o projeto com o tema geral “Eu
Abraço Minha Escola”, e a intenção final na disciplina da Matemática, foi aplicar por meio
das ações de estudo a construção de painéis com mosaicos para a decoração do
estabelecimento da escola.
No projeto promove-se a aplicação de uma sequência de aulas, com diferentes
conceitos, que ocorre com as ações de estudo, referências dialogadas, pesquisadas e a
provação e comparação dos resultados por meio dos cálculos no decorrer das aulas.
Houve também a construção de cálculos, tabelas entre outras ações promovidas
durante a sequência de aulas. As ações do projeto com vídeos, cartazes, desenhos, portfólios,
relatórios dentre outros recursos que propuseram atingir os objetivos deste projeto.
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MATERIAL E MÉTODOS
A primeira ação houve uma breve introdução sobre a história do mosaico. Sua relação
com a Matemática, e atualmente em quais locais encontramos painéis com mosaicos e na
sequencia como deveríamos confeccioná-los, dentro dos objetivos do projeto. Também foram
demonstradas fotos e ilustrações de obras com mosaicos em demais estabelecimentos de
Jaraguá do Sul e de outras cidades.
Nas ações seguintes houve a relação com sequencias geométricas dos mosaicos com
expressões algébricas e exemplos para os cálculos. Como também houve o estudo da
geometria dos mosaicos na fachada dos prédios e a relação com monômios, polinômios e suas
operações.
Nestas ações os alunos mediram as paredes da escola para a construção do modelo de
mosaico para o concurso. Depois fizeram a construção do layout da parede com suas medidas
em proporção. Também, cada aluno confeccionou seus de modelos de mosaicos para o
concurso, com o tema “eu abraço minha escola”. Assim, foi lançado o concurso para
selecionar o melhor mosaico. Este foi realizado com o objetivo de escolher o mosaico mais
criativo para a confecção dos painéis de mosaicos de paredes da escola. A votação dos
mosaicos foi feita pelos alunos, como também por funcionários e a comunidade. Após a
votação houve, a representação dos votos em gráficos e tabelas.
Para a confecção dos mosaicos na parede da escola, nesta ação houve o cálculo das
áreas das paredes por metro quadrado para confecção do mural de mosaicos. Cálculo das
unidades de pisos para o mural das paredes. Valor a ser pago na compra dos pisos. Cálculo da
sobra dos pisos.
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 dos alunos em promover as atividades para o concurso de mosaicos. Eles
desenvolveram as generalizações e surpreenderam inclusive em encontrar formas diferentes
dos que a professora propôs, como também nas ações que inter-relacionavam as significações
algébricas, aritméticas e geométricas, foram muito satisfatórias.
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Figura 1: Fotos de ações do projeto

Fonte: Fotos pesquisadora (2016).

Durante as ações de estudo, que 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.
A leitura dos painéis de mosaicos, as sequencias geométricas com mosaicos, se
tornaram um elemento mediador no conhecimento, nas atividades e na didática do ensino.
Tomamos o cuidado para que as ações estivessem inter-relacionadas com as significações
matemáticas. Por meio dessas ações, houve um conjunto de conceitos como expressões
algébricas, expressões numéricas, polinômios, monômios, gráficos e tabelas, cálculo de áreas,
proporção e muitos outros conceitos implícitos.
Tomamos a seguir, uma pequena parte do sistema de ações e atividades do projeto:
Na atividade um, desta ação, temos a sequência com mosaicos: qual a próxima figura
da sequência? Qual a expressão que fornece x quadradinhos?
Figura 2: Sequência geométrica

Fonte 1: Elaboração nossa com base no livro didático BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina
Azenha; OLIVARES, Ayrton. Matemática: fazendo a diferença: 7º ano, 2006.

Primeiramente devemos encontrar o padrão da sequência. Assim, temos: na posição 1,
3.1 menos 1. Na posição 2, 3.2 menos 1. Na posição 3, 3.3 menos 1. Na posição 4, 3.4 menos
1. O próximo da sequência na posição 5 é 5 .3 menos 1. Na posição x temos a posição x
representada na altura da figura, vezes 3 que está representado na base da figura, menos uma
unidade que está representado na parte superior à direita da figura: 3.X – 1. Observamos o que
acontece na sequência de figuras:
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Figura 3: Sequência geométrica

Fonte 2: Pesquisadora (2016).

A próxima ação propõe-se que haja a generalização dos seguintes mosaicos, ou seja, a
partir da figura na sua forma geométrica, encontramos um padrão numérico (aritmético) na
sequência e disposição das cores da figura e por último generalizamos a um polinômio, ou
seja na sua forma algébrica.
Sobre a generalização, segundo Caraça (1951, p.10), [...] O homem tem tendência a
generalizar e estender todas as aquisições de seu pensamento, seja qual o caminho pelo qual
essas aquisições se obtêm, e a procurar o maior rendimento possível dessas
generalizações[...]. Assim acontece nos conceitos em que trabalhamos neste projeto, que
partimos de situações particulares, os alunos com a mediação da professora ou não
encontraram as regularidades ou padrões ao conceito e objetivaram as generalizações.
Para o primeiro mosaico analisado desta atividade propõe-se a generalização somente
da parte em azul. Para representar toda a área azul e encontrar o padrão numérico.
Figura 4: Foto dos mosaicos

Fonte: Pesquisadora (2016).

Temos o número 3 como o valor numérico mais frequência da figura: Assim 3.3 ou 3²,
mais 3.3 ou 3², mais 3.2, mais 3.2 menos dois, pois queremos somente a parte azul. Assim
com o padrão numérico juntamos todas unidades representadas da figura: 3² + 3² + (3.2) +
(3.2-2).
Figura 5: Números padrões

Fonte: Pesquisadora (2016).
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Em seguida o número 3 que é o número que se repete por mais vezes representamos
por x, temos: x² + x² + (x.2) + (x.2-2). Em seguida multiplicamos e juntamos seus termos
semelhantes x² + x² + 2x + 2x -2. Obtemos o polinômio: 2x² + 4x -2
Para a próxima figura, primeiramente encontramos o padrão numérico do mosaico.
Temos a parte laranja: 4.4 + 1, depois a parte amarela com 4 unidades, mais a parte cinza com
4 unidades, mais a outra parte cinza 3 unidades. Como mostramos na figura a seguir:
Figura 6: Foto mosaico

Fonte: Pesquisadora (2016).

Assim com o padrão numérico juntamos todas unidades representadas da figura: (4 . 4
+ 1) + 4 + 4 + 3.
Figura 7: Mosaico padrão numérico

Fonte: Pesquisadora (2016).

O número 4 que é o número que se repete por mais vezes, neste mosaico,
representamos por x, temos: (x . x. + 1) + x + x + 3, em seguida multiplicamos e juntamos os
seus termos semelhantes: x² + 1 + 2x + 3. Obtemos o polinômio: x² + 2x +4.
CONCLUSÕES
No primeiro momento do projeto e nas ações de estudo partimos do uso lúdico, com
imagens cotidianas de mosaicos. A partir disso, houve a proposta do concurso da escolha de
mosaicos para aplicar na parede da escola, e o que predominou neste momento foi a
percepção visual.
Para desenvolver as atividades de estudo, buscamos propor ações com sequencias que
objetivaram promover a superação a um nível superior do pensamento. Partimos de situações
complexas, outras mais simples, com elementos novos, e todas com várias possibilidades de
análise para a formação das abstrações.
No campo dos números reais, ao conceito abordado, através das atividades e ações
particulares com grandezas, obtemos a relação dos conceitos no pensamento aritmético,
algébrico e geométrico e esta inter-relação possibilitou a transformação que partiu do visual
logo se manifestou o pensamento matemático e foi para um nível de pensamento superior.
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Devido ao tempo de aplicação do projeto, pode-se dizer que é um estudo em
andamento, que propõe-se superar mais ações e desenvolver mais atividades com outros
conceitos para se aproximar ainda mais do nível superior do pensamento teórico.
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A SUSTENTABILIDADE NA FABRICAÇÃO DE PUFFS1
MANENTI, Analice Borga2; SERIGLELLI, Chayane Nilde3;PERIN, Silvana Rita Nesi4
Resumo: Desde a última década, a sustentabilidade faz parte da agenda das principais empresas brasileiras
públicas e privadas. Os gestores do País já entendem que a adoção de soluções sustentáveis e ecologicamente
responsáveis são cruciais não apenas para melhorar a imagem de suas empresas, como também para aumentar a
competitividade e rentabilidade dos negócios. Antenados a essa nova realidade a empresa Estofama desenvolve
atividades que a tornam sustentável. Em nosso projeto buscamos conhecer a dinâmica da empresa e verificar as
ações que a tornaram interessante no meio comercial. Com o auxílio dos produtos produzidos na empresa, em
especial os puffs, procuramos desenvolver conceitos matemáticos e verificar qual sua aplicação e a importância
dos conteúdos aprendidos em sala de aula pois a matemática é uma das ferramentas de sobrevivência e convívio
na sociedade. Acompanhamos também o trabalho realizado pela APAE com o material doado pela empresa e o
retorno financeiro que eles proporcionam garantindo a manutenção da mesma.
Palavras chave: Sustentabilidade. Gestão. Matemática.

INTRODUÇÃO
Ultimamente, em todos os meios de comunicação, ouvimos sempre palavras como
meio ambiente; sustentabilidade; responsabilidade social; ecologicamente correto; empresa
sustentável entre outras que, para muita gente, ainda são de difícil assimilação e
entendimento.
Como se sabe, sustentabilidade é usufruir de recursos naturais sem causar prejuízos ou
impactar o mínimo possível no meio ambiente e mantendo seu equilíbrio com todos os seres
que dele necessitam para sobreviver.
Arroio Trinta é uma cidade pequena e conta hoje com 3.502 moradores, sendo que
1.105 moram em propriedades rurais e 2.397 moram em áreas urbanas. O nosso projeto visa
mostrar a importância da empresa Estofama para os munícipes, pois é uma das maiores
empregadoras direta e indiretamente. Além de contribuir nesse aspecto gera impostos
importantes para a cidade. Tem compromisso sério em produzir estofados, cadeiras, puffs e
colchões com qualidade, mas priorizando o respeito pelo ser humano e o meio ambiente,
demostrando assim que é uma empresa sustentável. Muitas empresas buscam apenas
aumentar seus lucros sem se preocupar com o ser humano e o meio onde vivem.
Através deste projeto buscamos comprovar com o auxílio da matemática que é
possível produzir colchões, cadeiras puffs, estofados entre outros produtos com
sustentabilidade e além disso auxiliar em trabalhos sociais, mantendo seus lucros.

Categoria; Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Escola de Educação Básica Governador Bornhausen.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste projeto foi realizado uma visita a empresa onde o
administrador nos mostrou todas as etapas de produção, desde o projeto dos artigos
produzidos, cálculo das metragens do material necessário para sua confecção, a distribuição
das atividades por parte dos colaboradores, as etapas da montagem, as regiões onde são
vendidos e como é feito sua entrega.
A empresa possui reflorestamento próprio de pinus e toda madeira utilizada é
produzida e industrializada pela empresa. Fizemos uma visita a um dos reflorestamentos onde
o sócio responsável pelo setor nos informou de todos os cuidados e manejos necessários para
manter os pinus saudáveis e longe de pragas que venham alterar a qualidade da madeira
produzida.
Quando perguntado ao sócio gerente qual era o destino dos resíduos fomos informados
que as sobras de tecidos e espumas eram doadas a APAE Vó Irma, então fomos conhecer qual
era o destino que a entidade dava a esse material. Ao visitarmos a mesma podemos verificar o
excelente trabalho realizado, sendo que os tecidos são utilizados na confecção de tapetes e a
espuma é cortada em pedaços pequenos e vendido para o preenchimento de almofadas,
garantindo assim parte dos recursos necessários para a manutenção da entidade. Além de
garantir esses recursos outro fator importante é que as atividades desenvolvidas com esses
materiais auxiliam no desenvolvimento motor e cognitivo dos alunos, conforme relato da
direção.
Através destas informações confirmamos o quanto a empresa é importante para o
nosso município e a partir dos fatos utilizamos a matemática para fazer cálculos de custo de
produção dos puffs em formato de prismas retangulares e cilíndricos, suas áreas e volumes, a
diversidade de material utilizado, combinações de modelos e cores, situações vivenciadas
pelos consumidores, distâncias percorridas, consumo de combustível, distância das entregas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com os dados coletados na empresa foi possível aplicar a matemática para
elaborar o custo de produção de puffs em formato de prismas retangulares e cilíndricos. Os
custos de produção encontram-se nas tabelas abaixo:
Tabela 1 - Prisma retangular

PRODUTO

QUANTIDADE

ESPUMA
MADEIRA
GRAMPOS
LINHA
PÉ
TNT
TOTAL

5 x 0,16 = 0,8 m²
0.012438 m³
32 um
0,005 Kg
4 Um
1 x 0,16 = 0,16m²

CUSTO DO
MATERIAL
16,50
187,0
0,05
66,90
3,25
7,25

CUSTO DO
PRODUTO
13,20
2,32
1,60
0,33
13,00
1,16
31,61

Fonte: Os autores (2016).
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Tecido Linha P
0,8m² X
15,00
..................................................R$
Custo Operacional ..................................................................................R$
Custo Total (MP, T, C. O) ...................................................................R$ 58,97

12,00
15,36

Tabela 2 - Cilindro

PRODUTO

QUANTIDADE

ESPUMA
MADEIRA
GRAMPOS
LINHA
PÉ
TNT
TOTAL

Ab + Al = 0,628m²
0,00317 m³
40 um
0,005 Kg
4 um
0,1256 m²

CUSTO DO
MATERIAL
16,50
187,0
0,05
66,90
3,25
7,25

CUSTO DO
PRODUTO
10,36
0,59
2,00
0,33
13,00
0,90
27,18

Fonte: Os autores (2016).

Tecido linha P
0,628 m2 x 15 ........................................................R$
9,42
Custo
Operacional
...........................................................................R$
21,37 Custo Total
(MP, T, CO) ....................................................................R$ 57,97
Para a confecção destes puffs a empresa utiliza o material que sobra dos estofados e
dos colchões produzidos. Da madeira é feito um reaproveitamento das sobras que são cortadas
e produzido chapas de compensado, se não fosse dado este destino, como acontecia em anos
passados, iria para o lixo. Da espuma também é feito um reaproveitamento dos pedaços
maiores enquanto os menores são doados para a APAE. Devido a esse reaproveitamento de
material é possível fabricar puffs com um valor acessível.
Como a empresa trabalha com diversos materiais para o revestimento dos puffs foi
possível fazer simulações de combinações que é possível disponibilizar para os clientes.
Temos um exemplo desta aplicação.
O puff pode ser confeccionado com faces coloridas. Para um determinado modelo
estão disponíveis 5 cores. De quantas maneiras diferentes pode-se produzir o puff sem a
repetição de cor?
5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 cores diferentes
Se o cliente preferir ele pode escolher fazer o puff de uma única cor. No catálogo estão
disponíveis 12 cores sendo em tecido, couro ou courino e ainda escolher o formato redondo
ou retangular. Quantas são as opções que o cliente pode ter?
C = 12 x 3 x 2 = 72 opções
Outra informação fornecida pela empresa foi a quantidade de puffs produzidos no mês
de maio onde foram trabalhados 20 dias. Durante o mês a produção diária de puffs foi:15 – 14
– 12 – 13 – 14 – 14 – 15 – 10 – 10 – 12 – 13 – 10 – 15 – 10 – 12 – 12 – 12 – 14 – 15 – 12.
Construímos uma tabela das frequências absolutas e relativas.
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Tabela 3 – Frequências absolutas e relativas.

Nº de puffs
10
12
13
14
15
TOTAL

Quantidade (FA)
4
6
2
4
4
20

FR
4/20 = 20%
6/20 = 30%
2/20 = 10%
4/20 = 20%
4/20 = 20%
100%

Fonte: Os autores (2016).

Determine a média produzida por dia.
M = 10 x 4 + 12 x 6 + 13 x 2 + 14 x 4 + 15 x 4
20
M = 40 + 72 + 26 + 56 + 60
20
M = 254 =
20
M = 12,7
puffs por dia confeccionados.
Após a reutilização de materiais e a divulgação dessa ideia a empresa teve um
acréscimo de venda de seus puffs. A sociedade atualmente tem se preocupado mais com o
meio ambiente e tem pesquisado quais empresas tem esse cuidado e procuram ser sustentável.
A empresa busca a cada dia encontrar mais soluções para os problemas recorrentes a poluição
ambiental.
CONCLUSÃO
Tendo em vista o que expomos acima concluímos que a empresa Estofama produz
seus produtos de forma renovável e eficiente, preocupando-se com o meio ambiente por
destinar seus resíduos de forma correta, observando três vetores: a sustentabilidade
econômica, a social e a sustentabilidade ligada às questões ambientais.
Auxilia nos trabalhos da APAE contribuindo para o desenvolvimento das crianças
com necessidades especiais, dando oportunidade de gerarem renda através do artesanato
produzido pelos descartes da empresa.
Contribui para a geração de renda do município garantindo o bem-estar da
comunidade, pois o município é pequeno e existem poucas opções de emprego.
Por fim é uma empresa que apresenta muitas vantagens para o município, servindo de
exemplo para todas as outras empresas e nos deu a oportunidade de produzir conhecimentos
matemáticos e nos incentivar a continuar buscando novas iniciativas para contribuir para um
mundo melhor para viver.
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A POUPANÇA É UMA ARMADILHA, APRENDA A APLICAR
MELHOR SEU DINHEIRO1
STARKE, Nikolas Rubens2; DALCANALE, Camila Moretto 3; BUTZKE, Fabiana Machado4
RESUMO: Atualmente poucas pessoas buscam informações sobre a rentabilidade que os tipos de investimentos
oferecem. Em função disso, adotamos como objetivo geral do trabalho mostrar que a poupança não é tão
vantajosa em relação a outros investimentos, tal como o Tesouro Direto, e como objetivo específico apresentar
os cálculos juntamente com seus resultados. A partir dessa realidade, elaboramos um questionário respondido
por 105 pais de alunos, e através dele obtivemos resultados alarmantes que serão apresentados na forma de
gráficos. Conforme os cálculos, provamos que o valor de R$636,72 aplicado no Tesouro Direto renderia 57,05%
enquanto na Caderneta de Poupança apenas cerca de 21,16%. Concluímos assim, que o mercado financeiro não é
um bicho de sete cabeças, mas tudo nessa vida vai de acordo com o nosso interesse de pesquisar, se informar e,
claro, da nossa experiência.
Palavras-chave: Investimento. Poupança. Juros.

INTRODUÇÃO
Nas décadas anteriores, os brasileiros tinham receio em fazer investimentos em títulos
públicos ou privados, era mais usual investir em imóveis. Atualmente, as modificações
ocorridas no mercado financeiro, tais como sua estabilidade, segurança e rentabilidade,
influenciaram nas buscas por outras formas de investimentos, fazendo com que hoje, essa seja
uma prática mais comum para qualquer cidadão que deseja ter um investimento com maior
rentabilidade.
De acordo com o caráter de emissão, os títulos de renda fixa podem ser classificados
como públicos ou privados. Neste trabalho, destacam-se com renda variável os investimentos
em ações. Lembrando que, ao realizar um investimento, é importante avaliar o risco e o
retorno inerentes a cada tipo pelo fato de estarem diretamente relacionados, ou seja, quanto
maior o retorno, geralmente, maior será o risco a ele associado.
Adotamos como objetivo geral do trabalho mostrar que a poupança não é tão vantajosa
em relação à outros investimentos, tal como o Tesouro Direto, e como objetivo específico
apresentar os cálculos juntamente com seus resultados.
Resolvemos trabalhar com esse tema porque vimos que ele é de extrema importância
devido à situação que está o Brasil economicamente. Às vezes as pessoas têm uma reserva de
dinheiro e aplicam na poupança ou não aplicam, porque não têm conhecimento mínimo sobre
isso. Vimos também que muitas pessoas não conhecem outros investimentos, porque não tem
acesso à essas informações ou por comodidade.
Abordamos este assunto com o 9º ano do Ensino Fundamental através de explicações e
atividades propostas, e com o Ensino Fundamental séries finais a partir de uma palestra e
questionários dirigidos aos pais.
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Na sessão seguinte abordaremos materiais e métodos usados na pesquisa, gráficos e
cálculos apresentados, bem como a discussão dos mesmos e as considerações finais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Poupança é a parcela da renda, de pessoas, empresas ou instituições, que não é gasta
no período em que é recebida, e por consequência é guardada para ser usada num momento
futuro. (TREVISAN, 2015).
Além da poupança, temos como opção de investimento rentável os títulos do Tesouro
Direto, um programa criado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que oferece títulos
com diferentes tipos de rentabilidade (prefixada, ligada à variação da inflação ou à variação
da taxa de juros básica da economia - Selic).
A Letra do Tesouro Nacional (LTN) é um título público com rentabilidade prefixada,
ou seja, a taxa é fixada no momento da aplicação. Quando um investidor compra uma (LTN)
já sabe quanto vai receberá na data do vencimento do título. (PONAHT, 2015).
A Cooperativa de Crédito, outra instituição financeira sugerida, é formada pela
associação de pessoas que prestam serviços financeiros exclusivamente aos seus associados.
Nas cooperativas de crédito, encontram-se os principais serviços disponíveis nos bancos,
como conta corrente, aplicações financeiras, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos.
Depois das pesquisas teóricas, partimos para a elaboração dos gráficos com os dados
obtidos através de um questionário aplicado com os pais dos alunos do 7º ao 9º ano para
termos noção do conhecimento referente a investimentos. Com os dados quantitativos, foram
feitos gráficos e cálculos referente ao tipo de aplicação que a pessoa tem. Uma parte do
questionário segue abaixo:
1. Você possui conta em qual instituição financeira?
( ) Caixa Econômica ( ) Itaú
( ) Banco do Brasil ( ) Bradesco
( ) Viacredi
( ) Sicoob
( ) Outro : __________________________
2. Possui investimentos em serviços de:
( ) Bancos comerciais, por exemplo Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, etc.
( ) Cooperativas de créditos, com Viacredi, Sicoob, Concredi, etc.
( ) Ambos citados à cima
( ) Não possui investimentos.
3. Você conhece o Tesouro Direto?
( ) Sim ( ) Não
Também fomos até uma Cooperativa de Crédito para entender como funciona e
aprender os cálculos e taxas específicas desse tipo de investimento. Gentilmente a cooperativa
nos ofereceu uma palestra com tema “Poupar e investir” com o palestrante Thiago Pianezzer,
realizada com as séries finais do Ensino Fundamental, conforme figuras 1 e 2.
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Figura 1: Palestra “Poupar e investir”

Fonte: Acervo Pessoal.
Figura 2: Palestra “Poupar e investir”

Fonte: Acervo Pessoal.

Após a elaboração dos cálculos que discernem a Caderneta de Poupança, o Tesouro
Direto e as Cooperativas de Crédito, foram feitos vários exercícios para passar para o 9º ano,
turma na qual estão inseridos os alunos que participam da feira. Todos os alunos aprenderam
a calcular e analisar os resultados.
Em função das preocupações com o dinheiro, também fizemos uma pesquisa dos três
tipos de investimentos que iremos abordar neste trabalho e com a leitura podemos ver
claramente as vantagens e desvantagens de cada um. Aplicaremos as seguintes fórmulas:
Tesouro Prefixado
*
*Rentabilidade = preço de venda – preço de compra
Cooperativa de Crédito e Bancos Comerciais
capital CHS + PV
meses
taxa i
FV
Taxa aplicada em Cooperativas de Crédito= %CDI x CDI mês da aplicação
Outros cálculos também serão apresentados, tal como o cálculo da porcentagem
equivalente a todos os resultados apresentados e diversos exemplos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com os dados do questionário aplicado foram elaborados gráficos. Percebemos
através destes questionamentos que a maioria das pessoas não conhece alguns termos, como o
que vem a ser investimento entre outras observações até citadas pelos alunos. Através do
Gráfico 1, podemos notar que a maioria das pessoas possui poupança, que vem a ser o
investimento mais popular e em seguida vem as contas correntes e por terceiro as cotas. Além
disso, pode-se notar que muitas pessoas estão optando pela Cooperativa de Crédito, como
mostra o Gráfico 2, por apresentar várias vantagens, citadas em parte no texto acima. E como
imaginávamos, poucas pessoas conhecem o Tesouro Direto e seu funcionamento, como
consta no Gráfico 3.
Gráfico 1: Possui investimentos em:

Fonte: Os autores (2016).
Gráfico 2: Pessoas que conhecem o Tesouro Direto

Fonte: Os autores (2016).
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Gráfico 3: Pessoas com contas em qual instituição financeira:
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Fonte: Os autores (2016).

Para provar que há uma grande diferença entre os três tipos de investimentos
abordados, foram apresentados cálculos, com suas respectivas taxas e o resultado foi
impressionante. Utilizamos o período de 36 meses para os três tipos de investimentos, no
valor de R$ 636,72. No Tesouro Prefixado (LTN) apresenta-se rentabilidade de 57,05%. Na
Cooperativa de Crédito o lucro é menor, atingindo 32,08% (CDI 01/2015). Já na poupança a
diferença é grande, usando a TR de janeiro de 2015, temos como rentabilidade 21,16%.
CONCLUSÕES
Podemos dizer que conseguimos atingir nosso objetivo geral quando apresentamos os
resultados dos cálculos dos três tipos de investimentos abordados no trabalho. Quando expomos os
resultados aos alunos e alguns professores, a reação foi impressionante. A surpresa veio quando a
rentabilidade se apresentou com uma grande diferença entre a poupança e o Tesouro Direto. Essa
reação foi de se esperar porque a maioria das pessoas pensam que a poupança é a melhor opção de
investimento e que a maioria das pessoas não conheciam o Tesouro Direto.
Após o surgimento da ideia de fazer um projeto relacionado a investimentos, pesquisamos
e passamos as informações aos alunos do 9º ano, que puderam entender e calcular as rentabilidades
da Caderneta de Poupança, do Tesouro Direto e de investimentos em Cooperativas de Crédito.
Visto que é de extrema importância que o conhecimento financeiro seja trabalhado desde cedo.
Também realizamos com as séries finais do Ensino Fundamental uma palestra sobre
investimentos com o palestrante Tiago Pianezzer, o qual abordou um assunto interessante, com
uma didática maravilhosa, só resultou em sucesso. Podemos perceber o interesse dos alunos
através das perguntas realizadas. Com esse sucesso, solicitamos que essa palestra fosse abordada
com o Ensino Médio também.
Para alcançar um público maior, trouxemos entre trabalho à Feira de Matemática, onde
notamos que ele está trazendo resultados positivos às pessoas, assim como trouxe aos alunos.
Afinal, segundo Lima e Arantes (2009), “Quem polpa contribui para o desenvolvimento do
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país, uma vez que o dinheiro aplicado pode ser utilizado no crescimento de empresas, gerando
empregos, produtos e bens, e fortalecendo a economia”.
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EM BUSCA DA NUTRIÇÃO IDEAL1
CITTADIN, Matheus Henrique Turatti2; CONTE, Vinicius Ribeiro 3; CONTE, Inês Terezinha
Ribeiro4
RESUMO: Adolescentes e jovens estão sujeitos ao risco de doenças decorrentes de hábitos alimentares
inadequados, adotados na infância ou adolescência. Dessa maneira o trabalho teve como objetivo, desenvolver
práticas pedagógicas interdisciplinares para o estudante perceber a necessidade de uma nutrição saudável.
Tornou-se necessário um estudo dos nutrientes essenciais através da pesquisa, práticas no laboratório e
desenvolvimento de atividades interdisciplinares. Realizou-se a avaliação antropométrica através da análise da
massa, altura, idade e sexo dos estudantes. Elaborou-se uma planilha e os dados foram utilizados em diversos
cálculos matemáticos, analisados estatisticamente e representados através de gráficos. Promoveu-se uma
campanha na escola destacando-se a importância de uma alimentação equilibrada e a importância da atividade
física para a manutenção da saúde. A nutricionista da Unidade de Saúde do município conversou com os
estudantes e orientou-os quanto à importância deste tema. Para desenvolver esta proposta interdisciplinar teve o
envolvimento dos professores, alunos e profissionais da saúde.

Palavras-chave: Nutrição. Reflexão. Conscientização. Saúde. Interdisciplinar.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a população brasileira tem acompanhado mudanças globais no
seu perfil. No aspecto nutricional, a transição se caracteriza por mudanças alimentares.
Alimentos tradicionais foram sendo substituídos pelo consumo excessivo de alimentos ultra
processados como refrigerantes bebidas açucaradas, macarrão instantâneo, cachorro quente e
alimentos com altos índices de gorduras e calorias. Esses alimentos, associados a fatores
sociais, econômicos, ambientais e genéticos, expõem crianças e adolescentes ao risco de
desenvolverem doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade e doenças
cardiovasculares decorrentes de hábitos alimentares inadequados.
Em 2008, o Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar para a População Brasileira,
oficializando as diretrizes para promover hábitos alimentares saudáveis para os brasileiros. A
publicação também aborda questões relacionadas às deficiências nutricionais associadas a
diversas doenças crônicas e da má nutrição em suas diferentes formas de manifestação.
Uma vez que a alimentação se dá em função do consumo de alimentos e não de
nutrientes, uma alimentação saudável deve estar baseada em práticas alimentares
que tenham significado social e cultural. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014, p. 15).

A escola é o espaço onde esses sujeitos passam a maior parte do seu tempo. Por
compreender a escola como território fundamental para a formação integral dos estudantes,
torna-se significativo realizar atividades pedagógicas interdisciplinares para que o aluno
compreenda a necessidade de ter uma alimentação nutricional saudável e adequada que inclua
alimentos de todos os grupos, evite o consumo excessivo de gorduras, açúcar e sal e que
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e Inter-relação com Outras
Disciplinas; Instituição: Escola de Educação Básica Padre Izidoro Benjamin Moro
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pratique atividades físicas regularmente, sob orientação de profissionais da área nutricional,
da saúde e da atividade física para manter um peso adequado à sua altura, idade e conservação
da saúde.
MATERIAL E MÉTODOS
Para alcançar os objetivos propostos realizaram-se diversas atividades pedagógicas nas
disciplinas, em um trabalho interdisciplinar, com os alunos do 8º ano e 1ª série do ensino
regular. Iniciaram-se os trabalhos com uma pesquisa bibliográfica e na mídia eletrônica, para
adquirir informações sobre os principais nutrientes e sua utilização correta para uma nutrição
ideal e equilibrada, aulas práticas no laboratório de química e produção de textos como
registros.
Realizou-se uma enquete para identificar o perfil de vida dos adolescentes, hábitos
alimentares dos alunos e a frequência da realização de atividades físicas pelos mesmos.
Buscou-se conhecer a história da comida através da interpretação de textos históricos, debates
e resolução de exercícios, produção de textos formativos e informativos e divulgação na rádio
da escola. Procurou-se resgatar a produção alimentícia do município e região e os alimentos
consumidos na adolescência dos avós e pais, seu valor cultural e social para as épocas.
Os alunos foram até a Unidade de Saúde do município de Lindóia do Sul, para
verificar massa corporal e a altura. Com esses dados elaborou-se uma planilha que foi
calculada por cada aluno, com a orientação dos professores. Esses dados foram analisados
estatisticamente e representados através de gráficos.
Com a colaboração da Unidade de Saúde do município, a nutricionista dessa entidade
conversou com os alunos enfocando o tema alimentação na adolescência, importância de uma
alimentação equilibrada a e realização de atividade física para um bom desenvolvimento
físico dos adolescentes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ambiente escolar tem função pedagógica e a alimentação deve estar inserida no
contexto curricular dando ênfase para a alimentação saudável e promoção da saúde.
A prática da educação alimentar e nutricional deve fazer uso de abordagens e
recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a
indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do curso da vida,
etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o
comportamento alimentar. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014, p.23)

Nesse contexto, o objetivo dessas atividades interdisciplinares é reconhecer a escola
como espaço propício à formação de hábitos saudáveis e a construção da cidadania.
Ao responder a enquete sobre o perfil do estilo de vida, o estudante teve a
oportunidade de refletir suas ações habituais, seus valores e as oportunidades na vida das
pessoas. Essas ações habituais do dia a dia têm grande influência na saúde geral e na
qualidade de vida dos indivíduos. No laboratório de química realizaram-se aulas práticas para
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identificar, através de substâncias indicadas, a presença de amido, proteínas e lipídios nos
alimentos.
Figura 1 – Práticas no laboratório

Fonte: Os autores (2016)

A coleta de dados permitiu que os mesmos fossem tabulados e registrados em gráficos
comparativos com a aplicação de diversos conteúdos matemáticos. Fez-se a comparação do
índice de massa corporal (IMC) e o índice de adiposidade corporal (IAC). A comparação
entre o índice de massa corporal (IMC) e o índice de adiposidade corporal (IAC) instigou a
reavaliar o conceito de obesidade que até então, o IMC é o método mais utilizado.
Figura 2 – Verificação de massa e altura dos estudantes

Fonte: Os autores (2016)

Após a interpretação dos dados estatísticos sobre a nutrição de crianças e famílias
brasileiras, coletaram-se dados para a análise nutricional no município de Lindóia do Sul e
municípios limítrofes, realizando-se uma pesquisa com as famílias dos alunos do 8º ano para
elencar os alimentos mais produzidos e comercializados nesses municípios para então
produzir gráficos e verificar a possibilidade dos municípios apresentarem casos de
desnutrição.
A análise de gráficos relacionados a melhoria da nutrição dos brasileiros na última
década permitiu uma melhor compreensão dos estudantes no que diz respeito à redução dos
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casos de desnutrição das famílias, produzir gráficos da produção de alimentos à nível
municipal e regional e perceber que os municípios da região são grandes produtores de
alimentos como carnes de frango, gado, suínos e seus derivados, leite e derivados, milho e
em menor escala outros produtos alimentícios como peixes, caprinos, ovinos, feijão e trigo,
arroz e mandioca que são para consumo das famílias. Assim sendo, se os municípios
produzem alimentos ricos em nutrientes, não poderia haver então, casos de desnutrição.
Tabela 1 – Produção de alimentos dos munícipios do Alto Uruguai Catarinense

Fonte: Os autores (2016)

A realização desta atividade permitiu a interação entre as áreas do conhecimento e dos
estudantes da escola, a realização de atividades registradas em sala de aula, como produção de
textos, resolução de exercícios, discussões sobre o tema, visão crítica da realidade sócio
econômica do município e região, práticas no laboratório e realização de palestras referentes
ao tema com profissionais da área da nutrição e saúde.
Figura 3 – Palestra com a nutricionista

Fonte: Os autores (2016).

Destacando os conteúdos trabalhados temos: coleta de dados, tratamento da
informação, construção de tabelas e gráficos, cálculos envolvendo divisão, potenciação,
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radiciação, aproximações-arredondamento, medições de massa corporal, altura, a
circunferência do quadril. A interpretação dos resultados obtidos com a análise de cada aluno,
auxiliou na percepção de hábitos para a melhoria do seu bem estar, saúde e qualidade de vida.
Figura 4 – Verificação de massa e altura

Fonte: Os autores (2016)

CONCLUSÕES
O desenvolvimento das atividades pedagógicas propostas ao desenvolver este projeto
permitiu aos estudantes um dos primeiros contatos com a pesquisa científica, seguindo passos
como identificação do problema, pesquisa de campo, análise, tabulação e interpretação de
dados, redação do relatório e apresentação do projeto.
A proposta de atividades pedagógicas interdisciplinares no desenvolvimento de
projetos se apresenta como ferramenta para auxiliar na formação de estudantes cidadãos que
reflitam sobre suas ações e ao longo do tempo modifique suas práticas, busquem sentir-se
como parte integrante do meio e agente transformador do seu próprio destino.
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.
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MATEMÁTICA X TRÂNSITO1
RIGO, Renata2; Zamboni, Eduarda Suelen3; Zampieron, Battisti Melânia Lourdes4
RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido na turma do 7° e 9º Ano do Ensino Fundamental, com a
finalidade de oportunizar o conhecimento aos alunos sobre Educação para o Trânsito. Tem-se como objetivo
desenvolver o processo ensino aprendizagem da matemática entre aluno e professor, com a inter-relação entre as
diversas áreas do conhecimento, utilizando a conversa entre disciplinas. Este projeto foi realizado durante as
aulas de matemática, com o auxílio do professor como mediador utilizando-se de situações reais e /ou pesquisas
biográficas e on-line para a construção do conhecimento durante o processo ensino aprendizagem.
Palavras-chave: Trânsito. Metodologia. Pesquisa. Processo ensino aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Vive-se num mundo, onde a atualidade tem sido marcada por grandes e rápidas
transformações nas áreas científicas e tecnológicas e em meio a tantas informações, vê-se o
homem obrigado a acompanhar uma modernidade, que muitas vezes desconhece. E, para
acompanhá-la acaba por perder valores imprescindíveis a sua qualidade de vida.
Como consequência deste quadro, o ser humano tem se mostrado agressivo e
impaciente, despreparado para conviver com os avanços modernos e ainda mais despreparado
para viver socialmente. Desta forma, buscou-se retomar os valores fundamentais do
comportamento humano, como: respeito, dignidade e honestidade. A questão do trânsito neste
emaranhado de ideias, não foge à regra, basta acompanhar as manchetes dos jornais, onde
percebe-se que a imprudência nas estradas e o desequilíbrio emocional são traduzidos com a
terceira maior causa de morte do nosso país. Sendo assim, teve-se a necessidade de
desenvolver um trabalho diferenciado com os alunos do 7º e 9º ano ampliando os saberes
relacionados a Educação para o Trânsito através de diferentes metodologias.
Nesta dinâmica, situar os alunos nesta perspectiva pedagógica, possibilita que os
mesmos reflitam sobre a importância de comportar-se como cidadão de respeito frente a
educação para o Trânsito.
Assim, a proposta curricular cita que:
[...]Os conceitos cotidianos e sistematizados/elaborados não fluem por canais
isolados, mas estão imersos num processo de contínua interação e devem produzir
como resultado inevitável que as generalizações de estrutura superior, características
dos conceitos sistematizados, desenvolvam mudanças estruturais nos conceitos
cotidianos. (PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA CATARINA, 2014).

A segurança no trânsito no âmbito escolar não é uma disciplina específica, mas um tema
transversal a ser trabalhado em conjunto com outras disciplinas, pois os parâmetros
curriculares deixam claro que a transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer,
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou inter-relação com
outras disciplinas; Instituição: Escola de Educação Básica José Pierezan - Concórdia - SC.
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na prática educativa, uma relação entre aprender na realidade e da realidade de conhecimento
teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender
na realidade e da realidade).
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido na Escola de Educação Básica José Pierezan, localizada
no Distrito de Engenho Velho - Concórdia/SC, durante as aulas de Matemática com a turma
do 7º e 9º ano, ao qual, começou a ser idealizado no primeiro bimestre do ano letivo de 2016.
Nesse período os alunos realizaram a coleta de dados, a análise e interpretação das pesquisas e
realizaram inúmeras produções. Na sequência, foram desenvolvidas atividades com placas de
trânsito, dicas de boas condutas e demais atividades aliadas ao tema.
Como instrumentos de apreensão da realidade podem ser entendidos dois: conceitos
cotidianos e conceitos sistematizados, que diferem em suas origens. Os cotidianos
são desenvolvidos a partir das experiências sensoriais dos sujeitos mediados pela
intervenção daqueles que cercam; percorrem longo caminho partindo diretamente
das experiências e vivências, criando uma série estruturas necessárias para que
surjam as propriedades e os elementos dos conceitos (...) (Proposta Curricular de
Santa Catarina, 2014).

Diante do estudo, a segurança no trânsito e seu ensino implicam em incutir no aluno um
comportamento responsável, onde ele saiba decodificar situações, fazer escolhas, saber dos
perigos e administrar os riscos.
Neste contexto, para engrandecer conceitos referentes ao assunto os alunos do 7º ano e
9º ano desenvolveram um estudo dos aspectos estatísticos, suas porcentagens e formas
geométricas inseridos no trânsito em geral principalmente do município de Concórdia/SC
juntamente com os distritos e a partir desse estudo, procurou-se conscientizar os pedestres dos
números significativos de acidentes de trânsito.
Na sequência do trabalhado o trânsito na escola também foi observado e estudado.
Após análise e conclusões percebeu-se a necessidade de colocar placas de identificação na
U.E. evitando o corre-corre e em seguida palestra sobre o Educação para o Trânsito. Ainda, os
alunos interpretaram e discutiram os dados pesquisados e desenvolveram produções com o
assunto estudado e debatido aliando os saberes com a matemática.
Dando continuidade no projeto, foram apresentados através de cartazes fotografias e
frases, diversas sinalizações utilizadas no trânsito, onde pedestres e condutores precisam
conhecer para poder circular com segurança. As placas de trânsito serão analisadas e
classificadas de acordo com o desenho, tipo e a sua forma geométrica, no qual cada aluno
organizou uma tabela em seu caderno com as fórmulas de área e perímetro de cada placa.
Outro ponto discutido, foi sobre os acidentes, que nada mais são do que uma
consequência do desrespeito às leis de trânsito que podem ser provocados por diversos
fatores. Buscou-se, junto à Polícia Militar, o número dos acidentes ocorridos em nosso
município, e a partir desses dados os alunos deverão analisar e comparar com os dados
estaduais obtidos no DETRAN e estes deverão ser representados através de gráficos para
posteriores comparações.
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Durante o desenvolvimento das atividades foi aplicado trabalhos de pesquisas em
revistas, jornais, bem como na internet relacionadas ao tema, para que os alunos possam
compreender a importância da legislação em nosso dia-a-dia, principalmente para que possam
se portar como pedestres educados e futuramente condutores responsáveis.
E para finalizar, foi convidado um agente responsável do trânsito da prefeitura de
Concórdia para estabelecer um diálogo crítico sobre o assunto, ao qual a proposta de
trabalhando foi a conscientização e reflexão aos temas e assuntos relacionados ao Trânsito.
Por intermédio da atividade objetal-manipulatória, característica da criança nos
primeiros anos de vida, o sujeito reproduz os procedimentos e as ações elaboradas
socialmente pelo manuseio dos objetos/instrumentos (...) (Proposta Curricular de
Santa Catarina, 2014).

Esperamos que a partir desses trabalhos e demais dados que serão repassados, os
alunos percebam os elevados níveis de violência que se instala a cada dia no trânsito
brasileiro e de que forma a instituição escola pode interferir e colaborar para que haja grandes
melhoras.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da metodologia de ensino da Matemática utilizada para a turma, a ampliação
de saberes no aspecto que oportunizam a reflexão e conscientização foi um ponto positivo,
pois os mesmos aplicaram conceitos já conhecidos e refletiram sobre os números crescentes
de acidentes suas causas e consequência. Ainda, pontuamos aprendizagens relacionadas a
conceitos reflexivos observados, pesquisados, relatados através de situações do cotidiano do
educando de forma cooperativa.
Nesta perspectiva, desenvolver trabalhos com metodologias inovadoras enriquece a
aprendizagem e permite possibilidades de criarmos novos conceitos a partir dos já
conhecidos.
Sendo assim, quando o professor estabelece um ambiente propício ao aprendizado o
aluno é estimulado a comparar, discutir, refletir, produzir, questionar e ampliar ideias do
conteúdo proposto.
CONCLUSÕES
Os professores deverão observar e avaliar a mudança de comportamentos, de atitudes,
de postura ética e moral, nos educando e demais segmentos da Escola. Isso será observado na
convivência social, no contexto do trânsito enquanto pedestres, ciclistas, passageiros e futuros
condutores.
Significativo foi o trabalho envolvendo os tipos de placas e suas medições calculando
nas aulas de matemática a área e o perímetro que cada uma ocupa, orientações através da
Polícia Militar, índices de acidentes de trânsito ocorridos na região, representando esses dados
em gráficos e tabelas.
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Através deste trabalho, os alunos foram capazes de aprender, construir relações
significativas por meio de comparações de conceitos já conhecidos com os cientificamente
elaborados através de análises, competências e habilidades.
Evidenciou-se no projeto, aprendizagens significativas de Educação para o Trânsito de
uma maneira diferente da tradicional, além de desenvolver o processo de ensino
aprendizagem entre aluno e professor.
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MATEMÁTICA DA PEGADA ECOLÓGICA1
DEBATIN, Maria Eduarda 2; STUDT, André Eduardo Massafra3; ROSA, Débora Simone da 4
RESUMO: O trabalho foi desenvolvido pelo 7º ano. A escolha do tema se deu devido à grande preocupação
com o meio ambiente. Surgiu daí o interesse em pesquisar a Pegada Ecológica dos pais dos alunos desta turma.
Para desenvolvê-lo, tendo em vista que haviam estudado este tema em aulas de Ciências, ampliaram suas
pesquisas em leituras e vídeos disponíveis na internet. Decidiram pela escolha de um questionário, dentre os
muitos disponíveis, que os levasse ao cálculo da pegada ecológica de seus pais. Tal questionário leva em conta
cinco categorias a serem analisadas: moradia, alimentação, transporte, consumo e resíduos. Dentre elas, a
categoria resíduos foi a escolhida para ser estudada. De posse das respostas de seus pais, foram elaboradas
situações problema e para resolvê-las aplicaram diversos conteúdos matemáticos. Ainda com relação à resíduos,
houve uma reflexão acerca dos 5Rs da sustentabilidade: Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar.
Finalmente confeccionaram uma bolsa de pano, onde exploraram tópicos de Geometria, para ser usada por seus
pais em suas idas à supermercados, mercearias, farmácias, enfim, quando forem às compras, buscando assim,
reduzir o impacto das sacolas plásticas no meio ambiente.
Palavras-chave: Pegada Ecológica. Sustentabilidade. Pais. Matemática.

INTRODUÇÃO
A escolha do tema gerador deste trabalho se deu devido à crescente preocupação com
o meio ambiente. Preocupados com o que ouvem na mídia, decidiram estudar a Pegada
Ecológica, que é uma grandeza que nos leva a conhecer qual é a área da Terra necessária para
atender as necessidades de nosso estilo de vida, fazendo uso dos recursos naturais disponíveis
em nosso planeta. O trabalho foi desenvolvido pelo 7º ano 2.
Entender a relação existente entre os recursos que a Terra nos fornece e o uso que
fazemos deles foi o foco do trabalho, que iniciaram durante as aulas de Ciências, onde o tema
Pegada Ecológica foi mencionado. Na sequência fizeram pesquisas em textos e vídeos
disponíveis na internet em busca de caminhos para explorarem a matemática deste assunto.
Encontraram também, questionários que levam em conta características pessoais de moradia,
alimentação, transporte, consumo e resíduos, que quando interpretados possibilitam o cálculo
da pegada ecológica. Decidiram então, calcular a Pegada Ecológica dos pais dos alunos da
turma. O primeiro passo foi enviar a eles um questionário. Quando as respostam retornaram
passaram a analisá-las, o que os levou ao cálculo das suas Pegada Ecológica. De posse desses
dados, foram elaboradas
situações problema que necessitaram de diversos conteúdos
matemáticos para serem solucionadas.
Dentre as cinco categorias pesquisadas, resíduos, foi a escolhida para a reflexão acerca
dos 5Rs da sustentabilidade: Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. A partir desta
escolha, confeccionaram sacolas de pano, para darem aos pais utilizarem em suas compras,
tendo como objetivo que, com o uso das mesmas, os pais diminuam, mesmo que
minimamente, sua pegada ecológica. A ideia é que os pais, durante uma semana repensassem
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Colégio Cultura.
2
Aluna do 7º ano do Ensino Fundamental II, dudadebatn7@gmail.com
3
Aluno do 7º ano do Ensino Fundamental II.
4
Professora Orientadora, Colégio Cultura, debora.mone@yahoo.com
1
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sua “postura ecológica”. Após esse prazo os pais responderam novamente ao questionário e
uma análise quantitativa, de sucessos e insucessos alcançados foi feita.
MATERIAL E MÉTODOS
A primeira etapa do trabalho aconteceu durante as aulas de Ciências, do Professor
Alino Pedro Dada, em seguida, em pesquisa na internet sobre a Pegada Ecológica. As
informações foram reforçadas com a análise de vídeos sobre o tema meio ambiente durante as
aulas de Matemática.
Na sequência, selecionaram, das suas pesquisas um questionário, que após ser
respondido fornece dados para poderem calcular a Pegada Ecológica. A ideia foi enviarem o
questionário escolhido aos pais, que os responderam. A Pegada Ecológica é a medida da área
que cada ser humano necessita, fazendo uso dos recursos naturais, para manter o seu estilo de
vida.
De posse das respostas, elaboram situações problemas, construíram, analisaram
gráficos e aplicaram conteúdos de Matemática estudados em sala de aula. Além disto,
propuseram aos seus pais uma redução, mesmo que mínima, de sua pegada ecológica,
sugerindo a diminuição de resíduos que produzem. Confeccionaram bolsas de pano, momento
em que exploraram a Geometria Plana, para que os pais as usem ao irem à estabelecimentos
fazer compras, recusando e diminuindo o uso de sacolas plásticas, que são extremamente
poluentes, quando não biodegradáveis.
A última etapa do trabalho foi o envio de um novo questionário aos pais após a
sugestão de redução de suas Pegadas Ecológicas. Ao retornar o questionário foi submetido à
uma comparação matemática e os resultados obtidos foram amplamente discutidos em sala de
aula.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, fez-se a exploração da matemática nos questionários respondidos pelos
pais. Para isso, cada estudante utilizou o (s) questionários respondidos por seus pais.
1º passo: Questionário (https://jcbasilio.files.wordpress.com)
MORADIA
01. Quantas pessoas moram em sua casa?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
02. Qual o sistema de aquecimento de água da sua casa?
a) Gás natural
b) Eletricidade
c) Fontes renováveis
03. Quantas torneiras há na sua casa?
a) Menos de três
b) 3 a 5
c) 6 a 8
d) 9 a 10
04. Em que tipo de moradia você vive?
a) Apartamento
b) Casa

e) Mais de 10
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ALIMENTAÇÃO
01. Quantas refeições de carne e peixe você come por semana?
a) Nenhuma
b) 1 a 3
c) 4 a 6
d) 7 a 10
e) Mais de 10
02. Quantas vezes por semana você come em casa?
a) Menos de 10
b)10 a 14
c) 15 a 18
d) 19 ou mais
03. Procura comprar alimentos produzidos localmente?
a) Sim
b) Não
c) Às vezes
d) Raramente
TRANSPORTE
01. Que tipo de automóvel você tem? (Caso não possua, não responda)
a) Moto b) Carro de baixa cilindrada c) Carro de alta cilindrada d) Carro de luxo e)
Caminhonete
02. Como vai trabalhar diariamente?
a) De carro b) De carona c) Com transportes públicos d) De bicicleta ou a pé
03. Quantos quilômetros têm que percorrer de carro para chegar ao seu trabalho (caso não use
carro não responda)
a) menos de 10 b) entre 10 e 30
c) entre 30 e 50 d) entre 50 e 100 e) mais de 100
04. Para onde viajou nas últimas férias?
a) lugar nenhum
b) viajou pelo país
c) viajou no Mercosul
d) viajou para outros países da América do Sul
e) viajou para a América do Norte, Europa ou mais longe
05. Em quantos finais de semana por ano você viaja de carro (mínimo de 20 km de distância)?
a) 0
b) 1 a 3
c) 4 a 6
d) 7 a 9
e) mais de 9
CONSUMO
01. Quantas compras significativas você fez ano passado (ex.: TV, computador, móveis,
carro, etc.)?
a) 0
b) 1 a 3
c) 4 a 6
d) mais de 6
02. Costuma comprar produtos de baixo consumo de energia?
a) sim
b) não
RESÍDUOS
01. Procura reduzir a produção de resíduos? (ex.: Evita adquirir produtos com muita
embalagem, reutiliza papel, evita sacolas plásticas, etc.)
a) sempre
b) às vezes
c) raramente
d) nunca
02. Pratica compostagem com resíduos orgânicos que gera?
a) sempre
b) às vezes
c) nunca
03. Você faz coleta seletiva de lixo?
a) sempre
b) às vezes
c) raramente
d) nunca
04. Quantos sacos de lixo (100 litros) sua casa produz por semana? (Compare à embalagem
que utiliza em sua casa)
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a) 1

b) 2

c) 3 ou mais

2º passo: Cálculo da pegada ecológica.
 O total de pontos é obtido através de consulta disponível em www.myfootprint.org
 A pegada ecológica disponível por pessoas na Terra é de 1,89 hectares (equivalente à
10 000 m2)
Quadro 1 – Pegada Ecológica

Quem?

Pai

Mãe

Total de Pegada ecológica (ha)
Quantidades de planetas Terra (x)
pontos
(área de terra necessária para que seriam necessários se todas as
atender suas necessidades).
pessoas do planeta tivessem a sua
pegada ecológica.
475
PE: Entre 6 ha e 8 ha
ha

340

PE: Entre 4 ha 6 ha
ha

Fonte: Os autores (2016).

3º passo: Elaboração e resolução de situações problemas.
Exemplo: Utilizando a regra de três simples, qual o percentual que a pegada ecológica de seus
pais excede o valor de 1,89 hectares, que é o que temos disponível por pessoa em nosso
planeta?
PAI
1,89

MÃE

3º passo: Confecção das bolsas de pano. Exploração da Geometria plana presente na
elaboração da mesma: dimensões, área e perímetro.
 Meça e esboce as dimensões de sua bolsa, em seguida calcule a área e o perímetro do
tecido utilizado para a confecção.
35 cm = 0,35 m
81 cm = 0,81 m

Área = largura x comprimento
2
A = 0,81
0,35 = 0,2835 m
Perímetro
= 2 xx comprimento
+ 2 x altura

P = 2 x 0,81 + 2 x 0,35 = 1,62 + 0,70 = 2,32 m
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CONCLUSÕES
A realização deste trabalho proporcionou a todos os envolvidos um maior
conhecimento acerca dos cuidados que dedem ter com a Terra. O desenvolvimento desse tema
contribuiu significativamente para que todos, através da Matemática, observassem a razão
pela qual devem dar atenção à sustentabilidade. O propósito do trabalho foi chamar a atenção
dos adolescentes e adultos para a quantidade de planetas Terra que seriam necessários para
manterem o seu estilo de vida e a importância do encaminhamento correto dos resíduos que
produzem. Associar o ensino da matemática a um tema tão presente no dia-a-dia dos
estudantes não só torna as aulas de matemática mais próximas da realidade, mas sobretudo
desperta o interesse dos alunos para a aplicabilidade do que estudam em sala, o que produz
resultados invariavelmente positivos.
REFERÊNCIAS
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: Matemática. – Brasília: MEC/SEF, 1997.
JAKUBOVIC, José; LELLIS, Marcelo. Matemática na medida certa. São Paulo: Scipione,
1995.
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CUSTO DE UMA CONSTRUÇÃO CÍVIL1
CARDOSO,Naiara 2; MORAES Talyta Vitoria Santos de 3;
SCHNEIDER, Vanderlei Noberto4
RESUMO: As primeiras construções realizadas pelos seres humanos foram feitas por volta de 3500 a 1600 a.C.,
na Mesopotâmia, atualmente na região da Síria, Iraque e Turquia, essa é a hipótese mais provável. As
construções que ali surgiram, são hoje para nós praticamente indispensáveis. Há diversos tipos de construções:
Casas, edifícios, estádios, galpões, pontes entre outros. Nosso principal objetivo neste trabalho foi estudar com
mais enfoque as construções civis, e seus custos, contidos em uma casa de 50 m 2. Despertar o interesse do
público para o aprendizado físico e matemático, pois, há muito o que calcular para explicar, o porquê, de tantos
discursões no ato de construir sua casa própria. Percebemos que durante o trabalho realizado com a turma 9ª 3,
em sala de aula muitos não tinham nem noção o que é a construção civil. Porém esse processo é algo complexo e
com diversos cálculos matemáticos. É prazeroso perceber que a matemática está presente em nosso cotidiano.
Palavras-chave: Construção. Cálculos. Público.

INTRODUÇÃO
Muitas pessoas sonham em sair do aluguel, mas nem todas conseguem devido ao alto
custo de uma construção e a falta de planejamento para a execução da mesma. Por isso, que
este trabalho foi realizado, para que possam ter uma ideia, de qual, o custo para construir uma
casa por metro quadrado e assim realizar o seu planejamento com mais confiança, tendo a
certeza do investimento que deverá fazer. A partir do surgimento das dúvidas, fomos atrás das
informações e coleta de dados. Com os dados em mãos, já podemos ter uma ideia do valor. A
utilização de indicadores de custo por metro quadrado de área construída, serve para iniciar a
estimativa do custo que é comum nas fases de estudo de viabilidade e anteprojeto.
Ao multiplicar o parâmetro pela área a ser construída, tem-se noção do montante
requerido. O custo por m2 médio (em Julho/2016) de acordo com IBGE (SINAPI) e
Sinduscon (CUB) em suas publicações oficiais, varia por estado, oficialmente pode ficar
entre R$900,00/m2 e R$1.550,00/m2. Mas na prática muda bastante, porque pode variar o
preço, conforme as pesquisas realizadas e as promoções que você encontrar e também
consiste no auxílio da mão de obra que você dará, tornando mais barato o custo benefício.
Para sua referência uma casa de 50 m2 padrão popular. Os preços e índices são
atualizados mensalmente logo após a divulgação oficial do SINAPI e Sinduscon.
Várias são as fontes de custo/m² de construção. O CUB (Custo Unitário Básico),
aferido mensalmente pelos Sinduscons (Sindicatos da Indústria da Construção Civil)
estaduais, refere-se ao custo dos projetos-padrão representativos. O CUB é gerado para
projetos determinados e sua adoção para estimativa de custo de obras distintas traz implícita

1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos Finais (do 6º ao 9º ano), Modalidade Matemática Aplicada e/ou Interrelação com outras disciplinas, Instituição: Escola de Educação Básica Teófilo Nolasco de Almeida.
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Professor orientador Matemática, ginamuniz@globo.com
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aproximação maior ou menor, a depender do grau de similaridade de especificação técnica,
área e local.
Ainda que a utilização de parâmetros tabelados permita ter noção do custo total, a
solução é simplista por supor que o custo unitário se mantém constante independentemente da
área construída. À medida que a área decresce, o custo tende a subir, com indicadores mais
altos para áreas menores do que a do projeto-padrão. Várias são as razões: a razão parede/piso
é maior, a área de esquadria por metro quadrado de piso é maior, custo unitário são
proporcionalmente maiores as quantidades de quinas, cantos, ar estamentos e arremates. Por
outro lado, se a área construída cujo custo se quer estimar é maior do que a da referência, o
custo/m² tende a ser menor, com economia de escala.
Como exemplo, vamos supor que uma e pessoa tenha construído um residencial de 50
2
m chegado a um custo de R$ 800 por m2. Para estimar por quanto sairia uma nova obra de
projeto similar, porém com 70 m2, basta considerar um fator de área igual a 70 m2 e procurar
o multiplicador correspondente: 800. O custo do metro quadrado é, portanto, 800 x 70 = R$
56000. Construtoras acostumadas a edificar casas de mesmo padrão e numa mesma cidade
devem procurar gerar sua própria curva de custo. O mesmo vale para a Caixa Econômica
Federal e os Sinduscons. O fator de área traz benefícios a quem faz estimativas de custo e
análises de viabilidade.
SINAPI – ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
É um índice de gestão compartilhada entre CEF e IBGE que divulga mensalmente
custos e índices da construção civil.
Fevereiro/2016 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas
do setor da construção civil.
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Figura 1 – Índices do IBGE

Temos como principal objetivo, demonstrar que ao construir o mais importante além
do planejamento é a pesquisa de preços dos materiais e mão de obra. Explicar o
funcionamento da construção; aplicar em nossos cálculos: teorema de Pitágoras,
Trigonometria e Ângulos, regras de três, porcentagens (juros).
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MATERIAL E MÉTODOS
O principal objetivo é estudar os custos da construção de uma casa de 50m2
O projeto foi realizado em nossa escola a partir do Segundo Bimestre desse ano letivo.
Efetuado durante algumas aulas cedidas pelo professor da disciplina de Matemática e
em contra turno.
A pesquisa está baseada na em orçamentos realizados em lojas de matérias de
construção, seu conceito e as diferentes aplicações necessárias, para o estudo sobre os custos.
A investigação sobre conceitos e significados importantes para o trabalho.
Realização de pesquisa sobre o surgimento das construções, sua aplicação e
importância na sociedade.
A recapitulação da Matemática Básica – Regra de Três diretamente proporcionais,
Fórmula de Bháskara e Trigonometria.
O estudo da casa: Cálculos dos materiais utilizados, área quadrada, volumes e valores
da mão de obra.
A confecção de uma pequena maquete e produção de cartazes para melhor
compreensão sobre o tema.
A criação do material visual (Slides) para a apresentação deste trabalho.
A realização de uma pesquisa quantitativa em forma de questionário na sala
informatizada.
A finalização do projeto com a aplicação à turma dos 9ª 3 anos de Ensino
Fundamental.
Para acrescentar a matemática em nosso conteúdo, de uma forma mais descontraída,
decidimos procurar a ajuda de nosso professor orientador, para colocarmos exemplos de
cálculos que façam parte do nosso dia a dia e assim, se tornando de fácil compreensão a
todos. Desta forma, o nosso professor, nos mostrou as seguintes fórmulas:
Teorema de Pitágoras; a2 = b2+c2
Fórmula da Tangente: Tg = CO / CA
Área; A= L x L
Juros compostos; m=c(1+i)n
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Depois de termos entendido e analisado as fórmulas anteriores, o nosso professor, nos
mostrou alguns cálculos que achamos interessante e de fácil entendimento.
O primeiro exemplo, é de uma pessoa que está formando o esquadro da casa que vai
construir, se depara com o teorema de Pitágoras mesmo sem ter estudado em sala ele está
usando por ter aprendido no dia a dia. Dessa forma, nós buscamos descobrir qual seria os
métodos.
No segundo cálculo, gostaríamos de descobrir qual a altura da concheira da casa,
através da tangente e assim forma um ângulo.
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Para o restante dos cálculos, resolvemos usar juros compostos para mostrar quanto
tempo um empréstimo no valor da construção ira ser pago em comparação com o aluguem
pago.
No desenvolvimento de um último cálculo, usaremos a equação do 1º grau.
CONCLUSÕES
Este tema foi abordado em sala de aula, ele foi desafiador para nós, por este motivo
buscamos aprender mais sobre esse assunto. Os alunos buscaram informações primeiro com a
família e depois com pessoal que trabalha na construção civil. A partir dos dados coletados
tivemos o auxílio do professor para efetuarmos os cálculos. Percebemos que para realizar uma
construção é necessário planejamento, pesquisas de preços, taxas de juros e as melhores
opções.
Percebemos que o sonho da casa própria é algo extremamente importante para todos
de modo geral. Porém esse processo é algo complexo e com diversos cálculos. É prazeroso
perceber que a matemática está presente em nosso dia a dia e que construir a nossa casa não é
tão simples quanto imaginávamos, requer muitas disposição e tempo para buscar as
informações que forem relevantes.
REFERÊNCIAS
CAVALCANTE, KLEBER G. ASSOCIAÇÃO HTTP://CONSTRUCAOMERCADO.
PINI.COM.BR/NEGOCIOS-INCORPORACAO-CONSTRUCAO/124/CUSTO-DOMETRO-QUADRADO-CARACTERISTICAS-DE-PROJETO-COMO-A-299123-1;
ACESSO EM: 24 DE SETEMBRO DE 2016.
HTTP://WWW.SINDUSCONSP.COM.BR; ACESSO EM: 24 DE SETEMBRO DE 2016.
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FORMAS GEOMÉTRICAS – RELAÇÃO ÁREA E PERÍMETRO1
KOLLING, Lídia Fernanda2; ZASTROW, Fabiane Vitória3; LOHMANN, Roni Laudir4
RESUMO: Mesmo com áreas iguais, figuras geométricas diferentes, apresentam perímetros também diferentes.
O trabalho foi motivado pelo conteúdo geometria, no 7º ano da Escola de Educação Básica Marcolino Pedroso
de Nova Estrela. No assunto área e perímetro, alunos perceberam que figuras diferentes, porém com mesmo
espeço interno de área apresentam perímetros diferentes. Relacionamos a possível economia gerada ao utilizar
formas geométricas de perímetros menores na construção civil. Para tanto optamos em utilizar uma área padrão
de 100 metros quadrados aplicada nas sete figuras geométricas planas regulares, dos quais foi calculado o
perímetro para verificar as diferenças de metragem. Considerando que cada metro quadrado de parede de
alvenaria construída custa em média R$ 80,00, obtivemos também o valor gasto para cada figura. No final do
trabalho percebemos que quanto mais estreito a altura e maior o comprimento ou vice-versa, maior será o
perímetro apresentado e maior o custo desta forma geométrica.
Palavras-chave: Figuras geométricas. Área. Perímetro.

INTRODUÇÃO
Aproveitando o assunto geometria, a turma do 7º ano do E.E.B. Marcolino Pedroso de
Nova Estrela, nas aulas de matemática, desenvolveu um trabalho para demonstrar que figuras
geométricas de mesma área, apresentam perímetros diferentes. Para tanto revemos conceitos
de área e perímetro. As figuras geométricas que trabalhamos inicialmente no estudo, são as
figuras planas, partindo das definições sobre estas, a palavra “polígono” aparece na grande
maioria, sendo possível calcular sua respectiva área e volume.
Para o cálculo da área, seguimos as fórmulas específicas para cada polígono regular,
mas para obter o perímetro, que é a soma dos lados externos de uma figura, tivemos que
recorrer a um conceito novo, ao Teorema de Pitágoras. Em muitos casos, nas figuras com
ângulos diferentes a 90 graus formam-se triângulos, onde nem todos os lados são informados.
Segundo Lima (2002, p. 27), “o cálculo de área é usualmente ensinado através de
fórmulas, que são funções que fornecem a medida do espaço interno, em termos de
comprimento de segmentos associados a figura”. Utilizando um saber matemático de forma
intencional como uma ferramenta explícita, associamos as formas geométricas e seus
perímetros nas construções.
Considerando uma área padrão de 100 m², calculamos perímetros das 7 formas
geométricas planas regulares, procurando não distanciar exageradamente as dimensões dos
lados, justamente para ficar próximas à realidade das construções atuais (pois dificilmente
uma casa de 100m² é construída na dimensão de 20m de comprimento, por 5m de largura).
Ao pesquisar o custo de cada metro quadrado da parede de alvenaria construída com
tijolo 6 furos, descobrimos que o preço médio gira em torno de R$ 80,00 por unidade. Desta
forma, conseguimos sugerir que tipo de figura geométrica de área 100m² apresenta um menor
perímetro e consequentemente um menor custo de construção.
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática pura; Instituição: E.E.B. Marcolino
Pedroso.
2
Aluna do 7º ano da E.E.B. Marcolino Pedroso
³ Aluna do 7º ano da E.E.B. Marcolino Pedroso
4
Professor Orientador, E.E.B. Marcolino Pedroso
1

468

MATERIAL E MÉTODOS
Primeiramente dividimos os alunos da turma em grupos, onda cada dupla recebeu a
incumbência de calcular a área de um dos polígonos regulares abaixo, tendo em vista que a
área interna devesse ficar a mais próxima possível de 100 metros quadrados. Em sequência,
passaram a calcular também o perímetro da sua figura. No final desta atividade, socializamos
os resultados obtidos e também associamos cada perímetro total com o custo da construção
desta figura, cercando-a com um muro de um (1) metro de altura, utilizando o valor de R$
80,00 por cada metro construído, valor previamente pesquisado no município de Arabutã
entre as lojas de materiais de construção.
ÁREA é a medida da quantidade de espaço de uma superfície delimitada.
Figura 1 – Área de algumas figuras.

A

A

A

A

A

A

A

Fonte: Livro didático ensino fundamental, 8ª série, de Luiz Roberto Dante, Ed. Ática, 2005, p. 38

PERÍMETRO é a medida do comprimento de um contorno, ou o comprimento da
linha que delimita uma figura plana. Pode ser expresso em metro, decímetro ou km, ...
As principais FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS e o cálculo de seus perímetros
são:
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Figura 2 – Perímetro das figuras.

Fonte: Livro didático ensino fundamental, 8ª série, de Luiz Roberto Dante, Ed. Ática, 2005, p. 38

Aqui aparece o número Pi que representamos com o símbolo .
Note que o perímetro do círculo é o comprimento da circunferência. É interessante
saber que o número
foi determinado na antiguidade, como a relação entre a medida
do comprimento da circunferência e a medida do seu diâmetro, pois os povos antigos
precisavam deste valor para desenhar o projeto de suas construções. Em 500 aC ele era usado
como =3, já em 250 aC Arquimedes usou o valor =3,1463.
Para o cálculo do perímetro simplesmente com as dimensões necessárias para o
cálculo da área no caso do triângulo, do paralelogramo, trapézio e losango, não são
suficientes. Para tanto fez-se necessário a utilização da fórmula do Teorema de Pitágoras, para
obter os valores dos lados inclinados (lados entre ângulos diferentes de 90 graus).
Teorema de Pitágoras
H² = Co² + Ca², onde H corresponde á hipotenusa (lado mais comprido do triângulo),
Co, corresponde a altura ou lado contrário ao ângulo B, e Ca, que equivale ao lado adjacente
ou ao lado do ângulo B.
Só então com a obtenção destes valores foi possível obter o perímetro do
paralelogramo, triângulo, trapézio e losango.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
TABELA 1- RESULTADOS ENTRE ÁREA-PERÍMETRO E CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE UM
MURO DE 1 M DE ALTURA
CUSTO PARA
CERCAR O
FORMA DA FIGURA
DIMENSÕES DA ÁREA
PERÍMETRO
PERÍMETRO COM 1M
DE MURO
Quadrado
A= L x L
P= L x 4
40 m de muro x 80,00
10 m de lados
A= 10x10 = 100m²
P= 10 x 4= 40m
T= R$ 3200,00

470

Retângulo
1-12,5m comprimento,
8m base

1-A= b x h
A= 12,5 x 8 = 100m²

P= 2 (b + h)
P= 2 (12,5 + 8)
P= 2 x 20,5 = 41m

41 m de muro x 80,00
T= R$ 328,00

20+282-14,29m
de
comprimento, 7m de base

2-A= b x h
A= 14,29 x 7 =100,03m²

P= 2 (b + h)
P= 2 (14,29 + 7)
P= 2 x 21,29= 42,58m

42,28 m de muro x 80,00
T= R$ 3406,40

Triângulo
20m de base, 10m de
altura

A= b x h/2
A= 20 x10/2
A= 220/2
A= 100m²

48,28m de muro x 80,00
T= R$ 3862,40

25m de base, 8m de
altura

A= 25 x 8/2
A= 200/2
A=100m²

Paralelogramo
1-10m de base, 10m de
altura
2-12,5m de base, 8m de
altura

A= b x h
A= 10 x 10=100m²
A= b x h
A= 12,5 x 8=100m²

Losango
D= 20m
d= 10m

A= D x d
A= 10 x 10
A= 100m²

Trapézio
B= 12m
b= 8m
h= 10m

A=(B + b ) x h /2
A= (12+8) x h /2
A= 20 x 10/2
A= 200/2= 100m²

Círculo
R= 5,645m

A= π . r²
A= 3,14 x 5,645²
A= 100, 05

P= H² Co² + Ca²
H= 10 + 10
H= 100 + 100
H²=200
H= √200= 14,14
P= b + 2 (H)=
P= 20+2 (14,14)
P= 20+28,28 P= 48,28m
P= Co² + Ca²
H²= 125² + 8²
H= 14,84
P= 25 x 2 (14,84)
P= 25 x 29,68 P= 59,36m
Pelo cálculo da H² = Co² + Ca²
P= (2x10,7) + (2x10)
P= 21,4 + 20 P= 41,4m
Pelo cálculo da Hipotenusa
H²= Co² + Ca²
P= 8² + 6² P=45m
Pelo Teorema de Pitágoras
H²= Co² + Ca²
H²= 5² + 10²
H²= 25+100
H= √125 = 11,18
P= L x 4
P= 11,18 x 4 P= 44,72m
Teorema de Pitágoras
P= a+b+c+d
H= 10,7
P= 10,7+12+10+8
P= 40,7m
P= 2xπ.r
P= 2x3,14x5,645
P= 35,45

59,36m de muro x 80,00
T= 4748,80

41,4m de muro x 80,00
T= R$ 3312,00
45m de muro x 80,00
T= R$ 3600,00
44,72m de muro x 80,00
T= R$ 3577,60

40,7m de muro x 80,00
T= R$ 3256,00

35,45m de muro x 80,00
T= R$ 2836,00

Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÕES
Associando conteúdos estudados em sala com situações vivenciadas pelos alunos fora
da escola, efetiva a aprendizagem. Por isto a importância de contextualizar o conhecimento.
No início, para os alunos era óbvio que figuras de áreas iguais apresentassem perímetros
também iguais. Para eles uma casa de 100 metros quadrados, indiferente da forma, exigia a
mesma metragem de paredes externas. Ficaram surpresos ao descobrir esta diferença, notando

471

que em alguns casos como no triângulo e no losango o perímetro ficou bem superior ao do
círculo e do quadrado.
No final percebemos que quanto mais próximas entre si estiverem as dimensões das
formas da figura, menor serão seus perímetros. Quanto mais afastadas, menor a altura e maior
o comprimento, ou vice-versa, maior o perímetro.
REFERÊNCIAS
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FEIJOADA DE NÚMEROS1
ROSA, Ana Caroline Machado da2; CUNHA, Maysa Silvana3; BORGES, Barbara da Silva4
RESUMO: Este trabalho apresenta o modo como o feijão, um dos alimentos considerado como símbolo da
culinária nacional, tornou-se o principal ingrediente, da feijoada de números que elaboramos nas aulas de
matemática de nossa turma. Utilizamos este grão tão valioso na culinária brasileira para aprender matemática.
Iniciamos com uma pesquisa histórica sobre o feijão, e dos números envolvidos na produção deste grão (tipos
mais consumidos, formas de plantio, produção nacional e estadual, informações nutricionais e sua importância
na alimentação do brasileiro, ...). Na sequência exploramos toda a matemática envolvida nos dados coletados.
Realizamos ainda a confecção de cartazes e de um canteiro em tamanho real. Com este trabalho entendemos que
a matemática está mesmo em toda parte deste imenso mundo vivo no qual estamos inseridos e não apenas em
uma série de cálculos na lousa da sala de aula.
Palavras-chave: Feijão. Matemática. Investigação.

INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido pelos estudantes do oitavo ano da Escola Básica
Municipal Mâncio Costa. Iniciando no mês de junho e estendendo-se até o final de agosto de
2016. Escolhemos este assunto depois que foi solicitado à turma que, organizados em grupos,
escolhessem um tema para pesquisar e fizessem a relação deste com a matemática,
considerando que a matemática está em toda parte. Dos vários trabalhos apresentados, a
matemática na agricultura, foi a que mais nos motivou à pesquisa, pois somos uma das poucas
escolas da ilha de Florianópolis que são consideradas escolas rurais e, nossa comunidade
ainda preserva aspectos bastante coloniais em relação às outras regiões da cidade.
Além disso, no Brasil, um país tropical, a agricultura é forte e com enorme variedade
de cultivos. O feijão também é um alimento comum na mesa da maioria dos brasileiros e,
portando, consideramos que ele representa a brasilidade da nossa culinária. Buscamos durante
o projeto explorar contextos e situações que envolvem o tema e descobrimos que a
matemática está presente em diversas situações que envolvem este valioso grão, cultivado em
diferentes regiões do Brasil.
MATERIAL E MÉTODOS
Iniciamos com uma pesquisa histórica sobre o feijão e os números envolvidos na
produção deste grão (tipos mais consumidos, informações sobre formas de plantio, produção
nacional e estadual, informações nutricionais e sua importância na alimentação do povo
brasileiro, ...). Na sequência exploramos os dados coletados, relacionando-os com os
seguintes conteúdos matemáticos:
1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática aplicada e/ou inter-relação com outras
disciplinas (com ênfase na Matemática); Instituição: EBM Mâncio Costa.
2
Aluna do 8º Ano do Ensino Fundamental
3
Aluna do 8º Ano do Ensino Fundamental
4
Professora Orientadora, EBM Mâncio Costa, Florianópolis-SC, barbara_mtm@yahoo.com.br
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Unidades de medida agrária, de superfície, de área, de massa e de volume;
Unidades de medida de superfície (Agrária):
m²
km²
Are (a) – 100 m²
Hectare (ha) – 10000 m²
Alqueire – Paulista - 24200 m²
Mineiro e goiano – 48400 m²
Região norte – 27225 m²
Leitura e interpretação de gráficos que representavam a área plantada com feijão no país, a
produtividade por hectare, a produção nacional, por regiões e por estados;
A partir do consumo médio anual de feijão por habitante no Brasil, calculamos o consumo
médio mensal e anual por aluno e da turma;
Média de consumo de feijão no Brasil (DEPEC):
Anos 60: 26 Kg/hab/ano
Anos 90: 19 Kg/hab/ano
Hoje: 15 Kg/hab/ano
Média de consumo da turma:
Primeiro, cada aluno calculou o consumo médio mensal e anual, por pessoa, de sua
casa.
Para chegar a média da turma:

Então, podemos observar que a média por pessoa de consumo por pessoa, da turma, é de
5,37 kg a menos que a média brasileira (35,8%).
Medidas envolvidas no plantio (profundidade das covas, distância entre os pés de feijão e
entre as filas, altura de um pé de feijão adulto, tempo médio do plantio à colheita, número
médio de grãos em cada vagem, ...);
Esferoide (figura geométrica que mais se aproxima ao grão de feijão) e o cálculo do
volume de um grão de feijão;
Esferoide: É um elipsoide de revolução, ou seja, é o resultado da rotação de uma elipse
em torno de um dos seus eixos.
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Figura 1 – Esquema do grão de feijão considerado esferoide oblato

Fonte: RESENDE et al (2005).

Estimativa (estimar quantos grãos de feijão cabem em um determinado recipiente);
Segundo a Revista Brasileira de produtos agropecuário:
a = 12,74 mm = 1,274 cm (de mm para cm, basta dividir por 10)
b = 7,84 mm = 0,784 cm
c = 5,85 mm = 0,585 cm
Volume de um grão de feijão:

Para saber quantos grãos de feijão cabem em 1 ml, basta dividir:

Então, em uma garrafa de 300 ml teremos:
Cálculo de porcentagem (referente ao aumento de preços sofrido pelo grão nos últimos
três meses).
Pesquisa realizada em um grande supermercado da cidade
Preço do feijão preto (Kg) de uma determinada marca:
Em maio: R$ 2,59
Em agosto: R$ 11,79
Um aumento de R$ 9,20
R$
%
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Ou seja, um aumento de 355,21%, em três meses.
Realizamos a confecção de cartazes com as informações e conhecimentos matemáticos
envolvidos para poder divulgar as descobertas feitas, além de um pequeno canteiro, com
dimensões reais, representando a forma de cultivo do feijão.
Figura 2 – Construindo cartazes e arrumando as plantas para o canteiro.

Fonte: Os autores (2016).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com o projeto Feijoada de números descobrimos o quanto a matemática está
relacionada com as mais diversas atividades humanas e que as aulas de matemática podem
nos ajudar a olhar para o mundo com outro olhar. Percebemos que o mundo é dinâmico e vivo
e que os conteúdos estudados na sala de aula estão relacionados à experiência que são vividas
no dia-a-dia. Durante o projeto também percebemos a importância do trabalho cooperativo, ao
exercício das várias formas de comunicação e exposição de ideias, assim como, ao controle
das emoções.
CONCLUSÃO
Com este projeto a turma teve muito mais interesse e maior desenvoltura em relação
aos conteúdos matemáticos. O trabalho também proporcionou uma maior integração entre
todos alunos, pois aprendemos a interagir e a colaborar com os colegas a fim de alcançar as
metas propostas.
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Eu gostei bastante de fazer esse trabalho, pois aprendi mais sobre a agricultura,
sobre o feijão, que é um alimento importante e popular. Nesse tipo de trabalho a
gente sai da rotina, não fica na mesmice. Enfim, plantamos feijão, mexemos com
terra, fizemos canteiro e cartazes e ainda aprendemos muita matemática (Thais A. da
Silva).
Com as aulas tradicionais eu não consigo me concentrar e aprender muito. Já com
trabalhos com temas diferentes, como o feijão, é mais divertido e legal, acho que
deveríamos repetir mais e mais vezes experiências assim. É uma forma melhor para
mim e para os outros aprenderem, pois, é diferente (Eduarda Dias).
Associar a matéria a temas que aparentemente não possuem matemática explícita é
importante para que não fiquemos somente acostumados a copiar conteúdos e
realizar tarefas e provas. Desta forma saímos da zona de conforto, já que a execução
do trabalho exige mais empenho. Aprendemos coisas que eu não fazia ideia de
descobrir usando cálculos matemáticos, como por exemplo, descobrir o volume
aproximado de um grão de feijão (Daniel Laureano).
Eu gostei de fazer esse trabalho de agricultura, sobre o feijão, que é um alimento
muito popular. Eu gosto de fazer atividades assim, não fica sempre nas mesmas
coisas e não fica tão chato. É mais legal e eu entendo melhor a matéria. (Kailane V.
Beluzzo).
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MATEMÁTICA & SUSTENTABILIDADE1
SANTI, Guilherme Sestrem2; MARCON, Laura Liotto 3; MÜLLER, Rosemari Vieira4
RESUMO: O projeto foi desenvolvido com as turmas do Ensino Fundamental Séries Finais, e foi planejado para
ser aplicado durante todo o ano de 2016 nas tardes de sextas-feiras com atividades práticas sustentáveis
ministradas pelas professoras de Matemática e de Inglês do colégio. A ideia nasceu com a necessidade de levar a
comunidade escolar a refletir sobre suas atitudes nas relações com o meio em que vive, especialmente com os
materiais e com a natureza a sua volta. Participando do processo de reciclagem com os mais variados objetos, os
educandos se conscientizaram sobre a necessidade urgente de se inovar, com tecnologias que utilizem recursos
abundantes e renováveis, uma vez que está cada vez mais escassa a capacidade de renovação das diferentes
fontes de energia. Para a realização das atividades, os alunos desenvolveram inúmeros cálculos nos quais
aplicaram os conhecimentos matemáticos adquiridos nas aulas durante o ano letivo.
Palavras-chave: Práticas sustentáveis. Matemática. Ensino-Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Esse projeto tem como objetivo promover o envolvimento dos alunos, pais,
professores e toda a comunidade na ideia de que é preciso repensar o modo de como se vive
para alcançar o desenvolvimento sustentável. O convívio escolar é um fator determinante para
a aprendizagem dos valores e atitudes. Considerando a escola como um dos ambientes mais
imediatos do aluno, as modificações que se pretende atingir com as crianças se darão a partir
do próprio cotidiano da vida escolar do aluno. (PCNs, 2001). Neste sentido necessita-se
modificar a escola transformando-a em um lugar vivo, inteiramente ligado ao meio ambiente,
a fim de que se produzam resultados efetivos nessa área.
O Planeta passa por um momento difícil, em que cada indivíduo deve pensar de forma
coletiva e tomar atitudes que sirvam de exemplos para tornar o seu espaço um lugar melhor
para conviver. Nessa intenção é que ocorreu o desenvolvimento deste projeto, que alia
conhecimentos populares a científicos, seja no plantio das culturas da horta, seja no preparo
de uma receita de sabão caseiro. É importante salientar que essas práticas pedagógicas
aumentam a autoestima do jovem educando e desenvolvem diferentes capacidades como a de
observar, planejar, tomar decisão e desafiar-se testando sua capacidade.
O trabalho teve como principal objetivo trabalhar a matemática totalmente voltada
para a realidade, de forma que os alunos pudessem desenvolver modelos matemáticos para
esclarecer situações-problemas discutidas por eles. Além disso, buscou-se promover a
interação entre os jovens, visto que o projeto se compunha por estudantes de todas as séries
do ensino fundamental, e torná-los mais responsáveis. Igualmente, buscou-se atribuir um
significado maior ao que é passado diariamente nas diversas disciplinas trabalhadas na escola.

1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras
disciplinas; Instituição: Colégio Cultura.
2
Estudante do oitavo ano do ensino fundamental.
3
Estudante do sétimo ano do ensino fundamental.
4
Professor Orientador, Colégio Cultura, Brusque, SC. rosemari.muller@hotmail.com
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MATERIAL E MÉTODOS
O projeto contou com o apoio da escola e da comunidade escolar, que realizaram a
doação dos materiais necessários às oficinas que se realizariam semanalmente no laboratório
do colégio e nos demais espaços abertos. Assim, foram feitas doações de uma piscina de
500L, de um liquidificador, de madeira para a fabricação de papel, de potes e bacias plásticas
para a produção de sabão, de grafites para a confecção de lápis de papel reciclado, dentre
outros materiais e utensílios.
Para a realização do trabalho, inicialmente foram necessárias inúmeras pesquisas
bibliográficas sobre o tema, a fim de que as práticas selecionadas fossem organizadas e
tabuladas. Também foi preciso pensar a melhor maneira de apresentá-lo aos alunos e a toda a
comunidade escolar que, direta ou indiretamente, passaria a se envolver com as propostas e
mudanças lançadas.
Os alunos participantes eram de diferentes turmas do ensino fundamental séries finais.
A cada aula semanal, foram desenvolvidas diferentes técnicas para a produção de inúmeras
obras realizadas no projeto, a partir da reciclagem ou do reaproveitamento de materiais
descartados nos lixeiros das casas das famílias dos alunos da escola e nos da própria escola.
Todos os professores do colégio participaram incentivando os educandos em suas aulas, nas
quais abordaram de forma sistemática o assunto sustentabilidade e os seus pilares social,
econômico e ambiental. Foi importante a participação da disciplina de Ciências, em que o
professor Alino Pedro Dada abordou as causas e os danos da poluição ambiental no mundo.
Após terem sido realizadas as práticas, tratou-se de mostrá-las através de tabelas, gráficos,
expressões numéricas e algébricas, função de primeiro grau, porcentagens, entre outros.
Uma das propostas consistia em garantir que o projeto se mantivesse financeiramente.
Para tanto, as crianças promoveram feirinhas de vendas dos produtos que confeccionaram
abertas aos pais no horário de saída escolar. Da mesma forma, os jovens foram mobilizados
para terem atitudes de solidariedade e respeito ao próximo, através de visitas a entidades
carentes para a doação dos produtos feitos por eles, como sabão, sabonetes líquidos e em
barra, papéis decorativos entre outros.
Para a apresentação e exposição do trabalho, foram confeccionados cartazes
explicativos e slides com os cálculos realizados, além de jogos interativos relacionando a
reciclagem com a Matemática e confecção de lembranças a partir dos produtos desenvolvidos
nas aulas.
Todas as atividades foram realizadas no laboratório às sextas feiras no período
vespertino durante todo o ano de 2016.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 1 – Os três Pilares da Sustentabilidade.

Fonte: Os autores (2016).

Previsão da ONU para 2050 é de que seremos 9 bilhões de pessoas produzindo 4
bilhões de toneladas por ano de resíduos urbanos.
Veja a tabela:
Tabela 1 – Produção de resíduos segundo a ONU.

Ano Resíduos urbanos em milhões de toneladas
2010
1,4
2025
2,2
2050
4,0
Fonte: Os autores (2016).
Gráfico 1 – Produção de Resíduos Urbanos

Fonte: Os autores (2016).

O mercado global do lixo, da coleta até a reciclagem, movimenta uma média de US$
410 bilhões por ano, oferecendo mais de 2 milhões de postos de trabalho, gerando um número
muito grande de empregos diretos e indiretos. Países com abundância de espaço, como
Brasil, China e México, são desestimulados para a educação ambiental, enquanto Europa, por
exemplo, tem despertado para urgência de se dar um fim mais racional e ecológicamente
correto ao lixo.
Cotação do dólar no dia 19 de agosto de 2016: R$ 3,22
410 bilhões de dólares: 410 . 3,22 = 1320,20 bilhões de reais
Práticas realizadas no laboratório:
Produção de sabão em barra a partir do óleo de cozinha descartado.
Receita:

480

 1 kg de soda cáustica
 2 litros de água
 4 litros de óleo
 1 litro de álcool
 7 ml de essência
A turma foi dividida em grupos, os quais deveriam produzir o sabão num Becker de
600 ml. Para tanto tiveram de realizar cálculos para saber qual a quantidade necessária de
cada produto. Utilizaram regra de três para calcular as proporções, dessa forma:
A receita possui um total de 7L de líquido, então:
Esquema 1 – Descobrindo quantidades.

Total líquido

Soda Cáustica

Total líquido

7L

1

7L

0,5L

x

0,5L

x = 0,071 kg

Água
2L
x

x = 0,143 L

Total líquido

Óleo

7L
0,5L
x = 0,286 L

Total líquido

Álcool

4L

7L

1

x

0,5L

x
x = 0,071 L

Fonte: Os autores (2016).

Para a fabricação do sabonete líquido, utilizou-se 1 sabonete em barra para 1,5L de
água.
Notamos que a quantidade produzida em litros dependia da quantidade de sabonetes
em barra.
A
B
1

1,5

2

3,0

3

4,5

4

6,0

...

...
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Lei de formação: y = 1,5x
Torna-se muito econômica sua produção caseira, veja:
Esquema 2 – Mostrando a economia.

1 sabonete em barra = R$ 1,97
(Jhonson’s)

Diferença em reais
R$14,46 – R$1,97 = R$12,49

700 ml de sabonete = 6,75 (Ecorefil)
700 ml _____ 6,75
1500 ml _____

x

X = 14,46 reais

14,46 : 1,97 = 7,34
Com o valor de 1,5 L de sabonete líquido
comprado, daria para produzir
aproximadamente 7 vezes mais de sabonete
caseiro.
Diferença em porcentagem:
1,97 _____ 100%
14,46 _____ x
X = 734%

Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÕES
Conclui-se que o maior objetivo do projeto foi atingido, que era trabalhar a
Matemática dentro de uma prática dinâmica, significativa e contextualizada, tornando o
ensino mais prazeroso. Sabemos que não existe uma forma ideal de descartar o lixo produzido
pela população, e este é o grande desafio, escolher a forma menos agressiva ao meio
ambiente, de maneira mais racional e ecologicamente adequada.
A prática de um trabalho como este enriquece as aulas e dá sentido ao que é ensinado
nas diferentes áreas de conhecimento. Acredita-se que a aprendizagem dos educandos
acontece quando existe uma mudança de comportamento, e essas práticas pedagógicas os
oportunizam a discutir situações reais e muito próximas à realidade de todos. Além disso,
independentemente da habilidade de cada um, todos podem contribuir para a construção dele,
tornando-se peça importante do processo.
A Matemática, assim como as demais ciências, deve proporcionar harmonia entre as
partes no processo ensino-aprendizagem e, quando trabalhada dessa forma, permite uma
didática muito mais eficiente ao professor, que consegue realizar um trabalho com mais
sentido aos alunos, que percebem então a necessidade da aplicação dos diversos conteúdos
ensinados diariamente em aula.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DO USO DO CELULAR NA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA ELISEU GUILHERME DE IBIRAMA1
SANTOS, Daiane Sofia dos2; SILVA, Giovanna Ferreira da3; BRANDT, Fabiula Grasiela4
RESUMO: Este presente projeto foi desenvolvido com o tema CELULAR, pensando que ao fim dele possamos
atingir alguns objetivos: refletir sobre o uso do celular na vida das crianças e jovens na Escola de Educação
Básica Eliseu Guilherme; esse projeto aborda o conteúdo de Estatística. Então, utilizou-se de questionários que
abordavam questões como: Se o aluno tem celular? Para que o utiliza? Qual tempo que utiliza? Foi feita a coleta
dos dados em todas as turmas da escola, após isso os dados foram tabulados e analisados. Então colocados em
gráficos, para melhor visualização e análise. Percebendo-se o grande número de alunos que usam o celular,
agravado do tempo que esse o usa, foi feita pesquisas bibliográfica procurando alternativas do bom uso do
aparelho. Concluiu-se que uns grandes números de alunos fazem o uso do celular, com mais de 6 horas diárias e
que em sua grande maioria utilizam-no para aplicativos.
Palavras-chave: Celular. Estatística. Tecnologia.

INTRODUÇÃO
Já não se pode separa o homem da tecnologia, ele está inserido em seu meio e faz
parte de nós como seres que promovem seu próprio desenvolvimento. Procurando através das
técnicas aperfeiçoarem nosso modo de viver.
A evolução da tecnologia acontece desde o início do homem neste mundo. Desde o
simples ato de caçar, até o fogo, a evolução tecnológica está presente em nossa vida,
considerando que cada dia novas necessidades afloram e por consequência novas formas de
saciar estas necessidades através das invenções, criações e novas descobertas.
Seja em casa, na escola, no trabalho, em todos os lugares e situações, tem sempre um
celular nos bolsos, bolsas ou mãos. Funcionando tanto como aparelho de som, como máquina
fotográfica, agenda, calculadora e até como computador. Ao mesmo passo que a tecnologia
evolui, novos facilitadores aparecem e, em contrapartida, surgem também dificuldades para
saber como mexer com essas novidades.
Se controlar quanto ao uso do celular é bem difícil, controlar outra pessoa então parece
impossível. Falar com alguém a qualquer momento, acessar a internet e navegar pelo mundo
sem sair do lugar. São muitas as possibilidades, mas há limites para essa tal liberdade. O torna
o celular quase que viciante nos dias atuais, como se as pessoas fossem dependentes dessa
tecnologia, como afirma Campanholli:
Com os avanços da tecnologia da informação e comunicação, as várias empresas
que trabalham direta ou indiretamente no setor, devem estar atentas ao
comportamento do consumidor para idealizá-lo. No caso específico da telefonia
celular muitos avanços contribuíram para moldar o comportamento dos usuários.
Com a disseminação do celular, as pessoas passaram a desenvolver uma relação de
uso e de dependência com o aparelho tanto que os jovens é o grupo que além de
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: EEB Eliseu Guilherme.
2
Aluno 9° ano Ensino Médio Fundamental – EEBEG - Ibirama
3
Aluno 9° ano Ensino Médio Fundamental – EEBEG - Ibirama
4
Professora Orientadora – Da Educação Básica.
1

484

possuir o maior contato com as tecnologias é aquele que mais possui um tipo de
vício ou dependência. (CAMPANHOLLI, 2012, p. 4)

Precisamos salientar, que o telefone celular não apresenta riscos ao meio ambiente,
pelo contrário, em muitos casos substituem os transportes, grandes emissores de gases de
efeito estufa. O único problema que os smartphones apresentam atualmente é a constante
dependência causada pelo mesmo, uma prova disso é o que se apresenta nessa pesquisa.
Apesar do vício que o celular causou em escala gigantesca, atualmente, é impossível
pensar como seria a vida sem esse aparelho. A pulsante necessidade por informações faz o
celular indispensável a quase todas as atividades.
Portanto, o celular tornou-se parte de nosso dia a dia e indispensável em nossas vidas,
nos servindo em momentos convenientes. É necessário que tenhamos maturidade para usá-lo
e isso implica dizer que, devemos saber utilizar com consciência. Assim, na questão de uso
em escolas, cabem aos pais e à escola regulamentar o uso e aplicar medidas que visem corrigir
vícios decorrentes do uso indiscriminado do celular.
Investigação será abordada de forma a quantitativa. Quantitativa nos questionários
aplicados aos alunos para obtenção de dados, esses que foram discutidos e analisados em
forma de gráficos, e qualitativa na análise crítica dos dados apresentados.
MATERIAL E MÉTODOS
Nessa seção irei descrever as etapas realizadas com esse trabalho, o processo
percorrido para que ele fosse realizado, bem como os materiais utilizados na conclusão.
A pesquisa foi desenvolvida como pesquisa, com alunos da Escola de Educação
Básica Eliseu Guilherme, séries do Ensino Fundamental de uma escola pública localizada no
município de Ibirama.
Objetivo da Pesquisa: Decidiu-se pelo seguinte objetivo de pesquisa: Analisar a
incidência do uso do celular nas crianças e jovens dessa escola.
Instrumento de Pesquisa: Decidiu-se, as perguntas utilizadas no questionário, quais
seriam mais interessantes. Ai então foi elaborado questões básicas, curtas e objetivas. As
respostas dispostas em forma de alternativas para facilitar a compreensão pelo entrevistado e,
sobretudo, a sua posterior tabulação.
Coleta de Dados: Foi distribuído os questionários para os professores regentes dessa
escola para que esse pudessem aplicar o questionário nas suas salas.
Tabelas e Gráficos: Orientar os alunos sobre a organização dos dados. Tabelas
organizam informações em linhas e colunas, enquanto gráficos usam imagens. Utilizando
materiais matérias como cartolina, réguas, canetas hidrográficas organizaram as tabelas e
gráficos para futura exposição, esses gráficos e tabelas também foram feitos utilizando a sala
multimídia.
Análise de Dados: Os alunos analisaram criticamente os gráficos elaborados, tirando
conclusões sobre o que se apresentavam neles.
Pesquisa Bibliográfica: Após a análise viu-se a necessidade de apresentar boas formas
de uso do celular. Então empenhou para que fosse feita uma pesquisa de levantamento de
dados bibliográficos para apresentar aos alunos dicas para o bom uso do celular.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos alunos de do primeiro ao quinto ano, percebeu que dos 165 alunos entrevistados a
maioria 91 alunos possuem celular, enquanto apenas 74 não possuem. Na segunda questão:
Qual a finalidade que esses alunos usam o celular, dos 91 que possuem o maior número de
alunos o tem para utilizar aplicativos diversos. E na terceira questão que aborda o tempo de
utilização do aparelho, indica que 26 alunos utilizam uma hora por dia, 18 duas horas por dia,
31 alunos cinco horas por dia e mais de seis horas por dia são 16 alunos que utilizam. Como
ilustra os gráficos abaixo apresentados.
Gráfico 1: Quantos possuem celular?

SIM: 91

NÃO: 74
Fonte: Alunos do primeiro ao quinto ano da EEBEG.
Gráfico 2: Qual finalidade do uso do celular?

APLICATIVOS
DIVERSOS: 80
APENAS LIGAÇÕES: 8
DIVERSOS: 9

Fonte: Alunos do primeiro ao quinto ano da EEBEG.
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Gráfico 3: Tempo de uso do celular diariamente.

ATÉ 2 HORAS: 18

ATÉ 5 HORAS POR DIAS: 31

MAIS QUE 6 HORAS POR
DIA: 16
Fonte: Alunos do primeiro ao quinto ano da EEBEG.

ATÉ 1 HORA POR DIA: 26

Os resultados da pesquisa realizada com os alunos de sexto a nono ano mostram que
dos 420 entrevistados uma pequena minoria de 52 alunos não possui celular e que 368
possuem. Na segunda questão levantada sobre a finalidade que se faz do aparelho, deflagrou
um número exorbitante de alunos que usam o celular apenas para os aplicativos, somando
esses alunos 251 dos 368 que possuem o celular, e uma minoria que usa para outras
finalidades. O terceiro questionamento era sobre o tempo de utilização, e os resultados nos
deixou impressionadas, pois dos 368, 234 utilizam o celular por mais de 6 horas por dia.
Como demostra bem os gráficos ilustrados abaixo:
Gráfico 4: Quantos possuem celular?

SIM: 368
NÃO: 52

Fonte: Alunos do sexto ao nono ano da EEBEG
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Gráfico 5: Qual a finalidade do uso do celular?

APLICATIVOS DIVERSOS:
251
APENAS LIGAÇÕES: 5

Fonte: Alunos do sexto ao nono ano da EEBEG.
Gráfico 6: Tempo de uso do Celular.

ATÉ 2 HORAS: 23
ATÉ 5 HORAS POR DIAS:
40
MAIS QUE 6 HORAS POR
DIA: 234

Fonte: Alunos do sexto ao nono ano da EEBEG.

CONCLUSÕES
Podemos dizer o que os resultados das pesquisas realizadas nos surpreenderam,
tínhamos uma ideia do uso, mas não que era tão acentuado. Por isso precisamos de
conscientização, esclarecimento sobre o uso do objeto de pesquisa aqui. Novas práticas,
novos métodos, incentivo ao bom uso do celular, de bons aplicativos, que há sim muitos, que
trazem benefícios. Para que esse uso agregue algo à vida dos jovens e crianças e não apenas
mais um brinquedinho. O uso moderado, que não podemos recriminar, nem idolatrar o
celular. Precisa-se de conscientização dos seus benefícios, mas também malefícios.
Com essa conclusão de o celular têm esses dois pontos, bom e ruim, as alunas que
elaboram o projeto pensaram em agregar dando dica de boas alternativas para o uso do
celular, de forma moderada, como:
Dica 1: Veja notícias! Já não é problema se não há tempo de ver telejornais, as notícias estão a
sua mão e vários aplicativos estão disponíveis para isso.
Dica 2: Aplicativos para estudar, existem também apps que disponibilizam os conteúdos e
matérias que foram vistos em aula, é só pesquisar.
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Dica 3: Você tem em sua mão recursos múltiplos, calculadora, cronometro, agenda,
dicionário, GPS. Então façamos uso disso.
Dica 4: Registar o mundo! Temos na palma da mão a qualquer momento esse recurso,
podemos registrar tudo o que está a nossa volta.
Dica 5: Informações instantâneas! Quase todas as informações para hora que quiser.
Dica 6: Ver vídeos! Se não ficou bem clara a explicação do professor ainda posso procurar
um vídeo que me auxilie no entendimento.
Dica 7: Por fim a comunicação, o celular desde o seu projeto inicial teve esse objetivo a
comunicação, hoje ela é feita de diferentes formas, por múltiplos sistemas, então utilize esse
benefício a seu favor, sempre com moderação.
REFERÊNCIAS
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A MATEMÁTICA NA SUSTENTABILIDADE1
SCHULZ, Mateus Alayo Hidalgo¹; PEREIRA, Vitória Maria;
SOUZA, Tathiane Gonçalves Rodrigues
RESUMO: O projeto A MATEMÁTICA NA SUSTENTABILIDADE tem como objetivo evidenciar os custos e
benefícios a partir da prática de separação dos resíduos sólidos e orgânicos. Assim como, mostrar que podemos
reutilizar materiais que seriam jogados fora. Os alunos do 7 ano, fizeram uma casa com materiais reciclados para
colocar a composteira na escola. A composteira será alimentada com os alimentos que seriam jogados fora,
como cascas de alimentos e restos de merenda. No fim do processo, tem-se uma terra de boa qualidade, que será
utilizada na horta que deixa a planta mais resistente e livre de pragas. Esse projeto fez com que os alunos não só
aprendessem matemática, como a importância de cuidar do meio ambiente.
Palavras-chave: Alunos. Composteira. Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
A educação está altamente atrelada às atitudes sociais, sendo que a escola é tida como
base para formação de indivíduos conscientes e responsáveis. Portanto, um aprendizado
focado na educação sustentável pode gerar cidadãos preocupados com os problemas
ambientais e com suas devidas soluções. Mas para isso, é preciso difundir a importância da
sustentabilidade na escola e como ela interfere na formação dos alunos.
A problemática do grande volume de resíduos gerados diariamente torna a reciclagem
cada vez mais importante e necessária. E como a fração orgânica representa grande parte
desses resíduos, uma das alternativas viáveis é a biodecomposição.
O objetivo desse trabalho é evidenciar os custos e benefícios a partir da prática de
separação dos resíduos sólidos e orgânicos e evidenciar o biodecompositor orgânico como
uma tecnologia alternativa para a reciclagem do lixo orgânico. Assim como, mostrar que
podemos reutililizar materiais que seriam jogados fora.
Os alunos do 7 ano, fizeram uma casa com materiais reciclados para colocar a
composteira na escola. A composteira será alimentada com os alimentos que seriam jogados
fora, como cascas de alimentos e restos de merenda. No fim do processo, tem-se uma terra de
boa qualidade, que deixa a planta mais resistente e livre de pragas. A adoção de ações de
sustentabilidade garantem a médio e longo prazo um planeta em boas condições para o
desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a humana. Garante os recursos
naturais necessários para as próximas gerações, possibilitando a manutenção dos recursos
naturais (florestas, matas, rios, lagos, oceanos) e garantindo uma boa qualidade de vida para
as futuras gerações. Esse projeto fez com que os alunos não só aprendessem matemática,
como a importância de cuidar do meio ambiente.

¹Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras
disciplinas; Instituição: Escola Municipal Prof. Caic Mariano Costa.
²Mateus Alayo Hidalgo Schulz, estudante do ensino fundamental (7° ano)
³Vitória Maria Pereira, estudante do ensino fundamental (7° ano)
4
Tathiane Gonçalves Rodrigues Souza, Prefeitura de Joinville, Joinville, tathianegoncalves@hotmail.com
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MATERIAL E MÉTODOS
A problemática do grande volume de resíduos gerados diariamente torna a reciclagem
cada vez mais importante e necessária. Pensando nisso, no início do ano os alunos do 7° ano
sensibilizados com o desperdício de alimentos da merenda escolar, tiveram a ideia de
reaproveitar esse alimento utilizando a compostagem.
A composteira não pode sofrer por variações de temperatura, nem muita claridade.
Assim, os alunos tiveram a ideia de fazer uma casa feita com caixa de leite pois é, um isolante
térmico. A estrutura da casa foi reutilizada de uma casa feita para Amostra de artes. Para
iniciar o projeto, precisávamos calcular quantas caixas de leite seriam necessárias para a
confecção da casa. Feito isso, fizemos uma grande arrecadação de caixa de leite em toda a
comunidade escolar. As caixas foram todas lavadas, lacradas e encapadas com jornal (pois
também é um isolante térmico).
As caixas de leite foram coladas com cola quente uma a uma até a conclusão da casa.
Esteticamente só com o jornal não ficou muito bonito, então, resolvemos pintar. Como já
tinha tinta na escola, utilizamos a regra de três com os valores de rendimento encontrados no
rótulo na lata de tinta.
Quando a casa ficou pronta os alunos fizeram uma maquete com uma escala de 1/10
desta. Sabendo da área da casa e a área da composteira, os alunos representaram em planta
baixa em uma escala 1/10 como ficaria as composteiras na casa. A composteira produz dois
benefícios que são o adubo e o chorume, estávamos utilizando esses na horta da escola, então
os alunos tiveram a ideia de fazer uma horta matemática, ou seja, uma horta com figuras
geométricas.
Para isso, foi feito um concurso, os alunos tinham que fazer uma planta baixa em uma
escala de 1/100 de como eles imaginavam uma horta matemática e o melhor desenho seria
escolhido. Com o desenho escolhido, os alunos fizeram a horta e calcularam a área e
perímetro da mesma.
Os alunos mesmo vendo muitas lixeiras espalhadas pela escola, resolveram criar o
“lixo no lixo”, nessa ideia os alunos uma vez na semana, recolhem o lixo jogado no chão após
o recreio e calculam o volume dele. Como as sacolas plásticas são figuras irregulares, os
alunos recolhem com a sacola e depositam em uma grande caixa de papelão.
O projeto se resume em pegar o alimento desperdiçado projeto prato limpo, colocar na
composteira, pegar o adubo e o chorume desta e colocar na horta matemática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No início do ano passado, a escola começou com o projeto prato limpo que consiste
em pesar os restos de alimentos desperdiçados após o recreio e preencher uma tabela com dia,
cardápio e peso. Esse projeto já surtiu efeito, em abril de 2015 a abril de 2016 (tabela 1)
houve uma redução de 48%.Com os dados de abril/2016, os alunos calcularam a média
aritmética, moda e mediana.
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Tabela 1- Tabela de Desperdício de Alimentos

Mês / Ano

Desperdício

04 / 2015

51,650 Kg

04 / 2016

24,650 Kg

Fonte: Acervo da escola

No projeto “lixo no Lixo” (tabela 2) os alunos recolhiam o lixo do chão ( figura 1) e
calculavam o volume.
Tabela 2 - Volume do lixo recolhido por semana.

Data

Volume do Lixo

23/06

72 857 cm³

30/06

40 986 cm³

07/07

24 548 cm³

14/07

20 280 cm³

04/08

28 392 cm³

Fonte: Acervo da escola
Figura 1: Alunos Recolhendo o Lixo

Fonte: Acervo da escola

Para fazer a casinha onde fica a composteira foi necessário lavar, lacrar e encapar cada
caixa de leite ( figura 2 e 3).
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Figura 2 : Os alunos encapando e construindo a casa

Fonte: Acervo da escola
Figura 3: A casa com a composteira pronta

Fonte: Acervo da escola

Como a composteira oferece dois benefícios, o adubo e o chorume os alunos
resolveram fazer uma horta matemática (figura 3) para então utilizar esses benefícios.
Figura 3 - Os alunos fazendo a Horta

Fonte: Acervo da escola

CONCLUSÕES
É essencial que cada um faça sua parte”: geralmente, é com essa frase que terminam
todos os textos, artigos, vídeos ou campanhas que vemos por aí sobre a prevenção e combate
ao processo de degradação ambiental em que nos encontramos. A partir daí a indagação, “mas
como posso colocar a sustentabilidade em prática? ” é mais do que comum. A separação do
lixo para a reciclagem e a economia de energia em medidas simples no dia a dia são exemplos
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de soluções descomplicadas que refletem que é possível contribuir para o meio ambiente
dentro de casa A preocupação com a qualidade de vida foi sendo deixada para trás em prol do
consumo exacerbado, da busca incessante de saciar os desejos pueris. Esse conflito é o reflexo
do crescimento econômico, imediatista voltado à banalização do que realmente corresponde a
qualidade de vida.
Com a ciência e tecnologia se tornando poluente da vida, e da consciência, cria dramas
existenciais nas sociedades, por não ser acompanhada pelos valores de sustentabilidade.
Devemos acreditar que, o ideal de autoconhecimento, e de sustentabilidade é uma
preciosa meta, estimulante para os seres humanos, cansados de uma época esbanjadora e
destrutiva. Essas formas de se pensar levam a importância da sociedade, em se esclarecer e
buscar exercer a sua cidadania, engajada com a construção do modelo de sociedade
sustentável, adeptos do consumo consciente, onde haja uma atitude social preocupada com o
desenvolvimento e sobretudo no respeito ao meio ambiente. O envolvimento dos estudantes
no projeto cumpre o duplo objetivo de desenvolver na escola a cultura da sustentabilidade e
de promover o conhecimento matemático.
O desenvolvimento econômico e tecnológico é de grande importância, no entanto, não
pode tornar-se o foco principal, norteando a sociedade e ignorando a natureza e o senso de
humanidade. Com a ciência e tecnologia se tornando poluente da vida, e da consciência, cria
dramas existenciais nas sociedades, por não ser acompanhada pelos valores de
sustentabilidade. Devemos acreditar que, o ideal de autoconhecimento, e de sustentabilidade é
uma preciosa meta, estimulante para os seres humanos, cansados de uma época esbanjadora e
destrutiva.
Essas formas de se pensar levam a importância da sociedade, em se esclarecer e buscar
exercer a sua cidadania, engajada com a construção do modelo de sociedade sustentável,
adeptos do consumo consciente, onde haja uma atitude social preocupada com o
desenvolvimento e sobretudo no respeito ao meio ambiente.
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RECLAMA DO ALTO IMPOSTO, MAS NÃO PEDE SEU UM
CENTAVO DE TROCO1
ROCKENBACH, Helena Eduarda2; GERHARDT, Polianna Bianca 3;
LOHMANN, Roni Laudir4
RESUMO: Você já pensou em quanto dinheiro deixamos de receber ao não exigirmos o troco de um pagamento
referente a uma compra? Reclamamos de impostos, dos aumentos, mas esquecemos de cobrar o nosso troco. O
presente trabalho irá verificar a quantidade de dinheiro acumulado pelos mercadistas na venda de cestas básicas
de nossa região, Arabutã, Concórdia, Ipumirim, Lindóia Do Sul e Seara. Percebe-se um propósito em cotar os
preços das mercadorias em R$: 4.93, R$: 12.77 (...), pois atualmente já não há mais circulação moedas com valor
menor de R$: 0,05 centavos. Com isto os centavos finais da compra sempre acabam ficando no caixa da loja,
somando no final do dia, semana, mês e ano um valor significativo. Devemos lembrar que somos nós os
culpados por não cobrar os ‘’centavinhos’’ irrelevantes. Pensa-se que se todos exigissem seu direito de troco, o
comércio passará a corrigir esta forma desonesta de conseguir dinheiro, ou sugerimos um distrito social, como
auxílio a famílias necessitadas, escolas, entre outros.
Palavras-chave: Centavos. Impostos. Dinheiro. Lucros. Valores.

INTRODUÇÃO
Tendo em vista o hábito da maioria das pessoas reclamarem sobre impostos, altas de
preços, entre outros, percebeu-se que acabam perdendo um grande montante de dinheiro, ao
não exigirem a correta devolução do troco, nas compras, cujos valores envolvem centavos.
Utilizamos as aulas de matemática para calcular o montante de dinheiro que os
habitantes dos municípios de Arabutã, Concórdia, Ipumirim, Lindóia do Sul e Seara deixam
de cobrar ao não reclamarem pelos poucos centavos que sobram do pagamento da compra,
pela insignificância do valor ou pela inexistência da moeda corrente.
Observamos os valores dos produtos contidos nas cestas básicas destes municípios,
onde percebemos que a grande maioria apresenta valores decimais próximos a dezenas
fechadas, isto é, próximos a: R$: 1.99; R$: 4.48; R$: 27.97(...).
É visível a insatisfação das pessoas pela cobrança de impostos, mas não fazem o
possível para mudar a situação. Em vez de cobrar aquele um centavo, ou dois, que sobra de
suas compras, (que para eles é insignificante, pois um centavo não mudaria nada),
arredondam o preço por impulso, a soma desses centavos, resulta em uma quantia
significativa, ficando no bolso dos comerciantes. Ou seja, estão roubando nosso dinheiro, e
nem nos damos conta.
Você já pensou em acessar um projeto social pagando apenas um centavo? Quais
benefícios poderíamos ter se cobrássemos tão bem quanto aqueles que nos cobram?

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Pura; Instituição: E.E.B. Marcolino
Pedroso.
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MATERIAL E MÉTODOS
Para realizar este projeto, nossa turma visitou cada mercado citado na introdução
(Arabutã, Concórdia, Ipumirim, Lindóia do Sul e Seara), e observamos com cautela, o preço
dos produtos da cesta básica que são eles: Açúcar; Arroz; Café; Farinha; Feijão; Fubá; Leite
em pó; Macarrão; Óleo e Sal. Após verificarmos os preços, que geralmente terminavam com
uma quebra de centavos, anotamos todos os preços e marcas, e depois fizemos uma média de
preços (somamos, e dividimos por cinco).
Com a média já calculada, definimos um valor x que cada família gasta por mês em
compras, e depois somamos os centavos não cobrados.
Nós também pesquisamos quantas pessoas há em cada município, fazendo assim
cálculos para descobrir o quanto de lucro os comerciantes, ganham para o próprio bolso
diariamente com isenção de impostos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Visitamos os mercados das cinco regiões, e anotamos todos os preços. Depois
calculamos as médias que são elas (somamos ás, e depois dividimos por cinco.):
Tabela 1 – Valores dos produtos da cesta básica, e a média deles, que consiste em todos os produtos
somados e depois divididos por cinco.

Produtos
Açúcar
Arroz
Café
Farinha
Feijão
Fubá
Leite/pó
Macarrão
Óleo
Sal

Arabutã
16,50 5kg
13,98 5kg
13,30 200g
10,48 5kg
7,79 1kg
13,69 5kg
8,99 350g
3,20 500g
3,79 900ml
1,89 1kg

Concórdia
15,45 5kg
15,89 5kg
10,99 200g
8,95 5kg
6,99 1kg
11,69 5kg
14,95 350g
2,99 500g
3,75 900ml
1,79 1kg

Ipumirim
11,99 5kg
16,29 5kg
11,99 200g
11,99 5kg
8,59 1kg
15,99 5kg
11,69 350g
2,95 500g
3,25 900ml
1,69 1kg

Lindóia
11,90 5kg
14,95 5kg
12,39 200g
9,98 5kg
9,49 1kg
14,79 5kg
11,89 350g
2,95 500g
3,25 900ml
1,69 1kg

Seara
12,58
16,12 5kg
11,99 200g
9,99 5kg
8,88 1kg
13,58 kg
9,80 350g
2,99 500g
3,55 900ml
1,85 1kg

Total
13,684
15,446
12,132
10,278
8,348
13,948
11,464
3,016
3,518
1,782

Fonte: As autoras (2016)
Tabela 2- A tabela apresenta no total os valores das médias. Pesquisamos quantas pessoas há em cada
município, para depois dividi-las em famílias que tenham quatro pessoas. (Média).

Município
Arabutã
Concórdia
Ipumirim
Lindóia do Sul
Seara

N° de Pessoas
4.193
68.621
7.220
4.642
16.936

Número de Famílias
1.049
17.156
1.805
1.161
4.234

Fonte: As autoras (2016)
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Arabutã possui 1.049 famílias (suposição) se cada família comprar os dez produtos
básicos, o total da compra será de R$: 93,56. Mas ao invés de os vendedores cobrarem
R$:93.56, eles cobram 93,60. Ou seja, são quatro centavos a mais! Se eles cobrarem isso de
cada família, só no município de Arabutã o lucro será de R$: 41,96 por mês! Se cada família
comprar cada mês do ano, apenas esses dez produtos, o montante de dinheiro no final do ano,
será de R$: 503,52! E para quem fica esse lucro? Para o bolso dos cobradores.
Tabela 3 – Apresenta os resultados dos cálculos realizados, e o valor total que é deixado de cobrar no fim
do ano.

Município
Arabutã
Concórdia
Ipumirim
Lindóia do Sul
Seara

N° de Famílias
1.049
17.156
1.805
1.161
4.234

Média
93.56
93.56
93.56
93.56
93.56

Mês
41.90
686.24
72.20
46.44
49.36

Ano
503.52
8.234
866.4
557.28
592.32

Fonte: As autoras (2016)

Após obtermos a média de cada ano, somamos o que deu um total de nada mais nada
menos que R$: 10.753,52. Imagine o que seria possível fazer com todo este montante de
dinheiro. Os donos de empresas, só pensam no próprio lucro e crescimento, e todo este
dinheiro fica somente para eles.
Isso sendo só com os produtos básicos, e a maioria das famílias compram muitos
outros produtos além dos básicos. O que dá um lucro maior ainda.
Então a partir de hoje, devemos cobrar os R$: 0,01 centavos que sobram, e então, se a
empresa afirmar que não tem a moeda corrente, exigir que aumentem os preços. Pois o preço
não é R$: 1.00, é R$: 0,99. O dinheiro nunca foi deles. E se eles insistirem em ficar com esses
centavos, que invistam numa causa que ajude a todos, não só para eles, sendo egoístas.
“É uma estratégia de marketing. A loja não põe o preço cheio para criar o efeito
psicológico no consumidor, que vê R$: 49,99 e tem a sensação que não é R$: 50,00. ” Afirma
a advogada Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Pro Teste (Associação Brasileira
de Defesa do Consumidor).
“Segundo a advogada, se não tem o R$: 0,01 de troco, a loja precisa arredondar o
preço para baixo. ”
CONCLUSÕES
Após o trabalho realizado percebeu-se que o lucro obtido de forma ilícita pelos
comerciantes é um número relevante se contarmos os pequenos valores não devolvidos aos
clientes. Sendo assim o melhor a ser feito é exigir o direito ao troco ou arredondar o preço
para baixo. Outra sugestão é o uso desses centavos para realizar projetos sociais, como por
exemplo, abrigos para moradores de rua, alimentos de graça, viagens parcialmente pagas para
projetos de escolas e viagens, jogos.
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Quer ver uma mudança acontecer? Faça a mudança acontecer. Se nós não fizermos
nada, quem fará?
REFERÊNCIAS
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MATEMÁTICA ROSA1
SCHUMACHER, Juliana2; FANTINI, Fernanda Cipriani 3; MÜLLER, Rosemari Vieira4
RESUMO: O projeto foi desenvolvido com a turma do oitavo ano do Ensino Fundamental, e partiu de uma
discussão sobre o grande número de pessoas que desenvolvem algum tipo de câncer todos os anos no Brasil e no
mundo. O trabalho englobou pesquisas bibliográficas, discussões nas aulas de Ciências sobre a doença,
confecção de jogos educativos com matemática e de cartazes explicativos, além da realização de um pedágio em
prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, de uma palestra e de uma exposição de lenços. Após
isso, e munidos de informações das pesquisas realizadas, organizaram os dados coletados e, através da aplicação
de diferentes conteúdos matemáticos, mostraram a situação real vivida por famílias da escola e do país de modo
geral. As atividades serviram para conscientizar os envolvidos, além de tornarem as aulas mais interessantes e
darem um maior significado ao processo de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Câncer. Matemática. Ensino-Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
O projeto “Matemática Rosa” trata de um assunto relevante à sociedade, com grande
impacto nas vidas das pessoas, que é o câncer de mama. A sua elevada frequência, aliada à
recente melhoria na taxa de sobrevida, levou os estudantes a querer estudar e compreender um
pouco mais sobre esta doença, tão comum atualmente.
É raro de se encontrar alguém que ainda não passou por uma situação dessas em sua
família ou que não conhece algum amigo que já tenha vivido essa problemática. E foi
justamente por haver duas pessoas ligadas à escola nessa situação que se decidiu abordar o
tema de forma franca e direta.
O câncer de mama é a segunda neoplasia mais comum entre as mulheres no Brasil e
no mundo. Estudos apontam que a taxa de sobreviventes desta doença tem aumentado cada
vez mais, devido ao diagnóstico precoce nos exames realizados e à evolução nos tratamentos,
que contam com remédios mais eficientes.
O objeto do projeto foi aliar o estudo da matemática voltada à realidade a um maior
envolvimento por parte dos estudantes e de toda a comunidade escolar para a problemática em
questão. Dessa forma, buscou-se, também, levar os envolvidos a uma maior reflexão sobre o
que cada indivíduo pode fazer para contribuir com as pessoas acometidas por esse problema.
Pretendeu-se chamar a atenção para a doença e suas implicações, como doação de sangue,
ajuda financeira através da participação dos eventos propostos pela entidade social
responsável no município, até um simples gesto como a doação de lenços coloridos a
mulheres em tratamento quimioterápico.
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MATERIAL E MÉTODOS
A fim de atingir o objetivo de trabalhar a matemática voltada para a realidade, onde os
alunos pudessem desenvolver modelos matemáticos para esclarecer situações-problemas que
eles mesmos criaram, foram realizadas etapas diversas e complementares.
Para a realização do projeto, foi necessário realizar pesquisas bibliográficas sobre o
tema, estudar a história e evolução do câncer e coletar dados atualizados em sites da saúde.
Foi enviada para a casa de cada estudante do ensino Fundamental uma enquete para saber se
já houve casos de câncer na família e quais tipos. A turma foi dividida em grupos, com a
função de planejar quais estratégias tomar na elaboração do trabalho. Foi importante a
participação da disciplina de Ciências, em que o professor Alino Pedro Dada abordou sobre
alguns tipos de tumores malignos e benignos. Após coletadas as informações, estas foram
mostradas através de tabelas, gráficos, expressões numéricas e algébricas, função de primeiro
grau, porcentagens, entre outros.
Para a apresentação e exposição do trabalho, foram confeccionados cartazes
explicativos e slides com os cálculos realizados. Também foi promovida uma palestra para as
famílias da escola com a Rede feminina de Combate ao Câncer. Fizemos um pedágio de
arrecadação financeira em prol dessa instituição com o apoio da polícia militar, além de uma
campanha de doação de lenços, com a colaboração e participação da professora Aledusa da
disciplina de Arte. Fizemos, ainda, uma campanha de arrecadação de alimentos, confecção de
lembranças do projeto e elaboração de jogos interativos relacionando a doença com a
Matemática.
As atividades foram realizadas na sala de aula durante o segundo bimestre e no início
do terceiro. Ao total, foram disponibilizadas vinte aulas para o desenvolvimento do projeto,
incluindo as pesquisas, organização, análise e tratamento dos dados, além da realização da
parte prática.
O projeto foi convidado pelo Clube Soroptimistas de Brusque a participar das
comemorações do Outubro Rosa no município de Brusque, fazendo apresentação a uma
comunidade carente do município, mostrando os resultados das pesquisas realizadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A enquete foi realizada com as famílias do Ensino Fundamental do Colégio Cultura na
primeira semana do mês de agosto de 2016.

Enquete
Pesquisa realizada com 252 famílias do Ensino Fundamental do Colégio Cultura.
1) Já houve algum caso de câncer em sua família?
Sim ( )

Não ( )
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2) Se houve, quantos casos foram?
1( )
2( )
Mais de dois ( )

3) Entre os casos existentes, houve algum caso de câncer de mama?
Sim ( )
Não ( )

4) Se sim, quantos?
( )1
( )2
( ) Mais de dois

5) Qual a idade da pessoa que desenvolveu a doença?
( ) menor de 10 anos
( ) Entre 10 e 20
( ) Entre 20 e 30
( ) Entre 30 e 40
( ) Entre 40 e 50
( ) Entre 50 e 60
( ) Acima de 60
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Sobre as questões respondidas:
1) Já houve algum caso de câncer em sua família?
182 pessoas responderam sim e 70 responderam não. Veja através da expressão
numérica abaixo:
Sim + Não = Total de repostas
36 . 5 + 2 + 5 . 14
182 + 70
252
Frequência absoluta
182
Sim
Não 70
Total 252

Frequência relativa
182/ 252 = 0,72
70 / 252 = 0,28
1,00

Porcentagem
0,72 . 100 = 72 %
0,28 . 100 = 28 %
100%

Representando através de um gráfico de setores, temos:
72% de 360º = 0,72 . 360 = 259,2º
360º - 259,2º = 100,8º
Gráfico 1 – Casos de câncer na família.

Fonte: Os autores (2016).

2) Se houve, quantos casos foram?

1 caso
2 casos
 2 casos
Total

Frequência absoluta Frequência relativa
Porcentagem
66
66/ 182 = 0,36
0,36 . 100 = 36%
51
51/ 182 = 0,28
0,28 . 100 = 28%
65
65/ 182 = 0,36
0,36 . 100 = 36%
182
1,00
100%
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Gráfico 2 – Número de casos de câncer por Família.

Fonte: Os autores (2016).

3) Entre os casos existentes, houve algum caso de câncer de mama?
Frequência
absoluta
69
113
182

Sim
Não
Total

Frequência
relativa
69/182 = 0,38
113/182 = 0,62
1,00

Porcentagem
0,38 . 100 = 38%
0,62 . 100 = 62%
100%

Gráfico 3 – Porcentagem de número de câncer de mama.

4) Se sim, quantos?

1 caso
2 casos
 2 casos
Total

Frequência absoluta Frequência relativa
Porcentagem
46
46/ 69 = 0,67
0,67 . 100 = 67%
15
15/ 69 = 0,22
0,22 . 100 = 22%
8
8/ 69 = 0,11
0,11 . 100 = 11%
69
69/69 = 1,00
1,00 . 100 = 100%
Gráfico 4 – Quantidade de casos de câncer de mama.

Fonte: Os autores (2016).
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5) Qual a idade da pessoa que desenvolveu a doença?
Idade (anos)
0 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 -60
 60
∑

Frequência absoluta
1
3
3
29
47
57
81
221

Frequência relativa
1/221 = 0,01
3/221 = 0,01
3/221 = 0,01
29/221 = 0,13
47/221 = 0,21
57/221 = 0,26
81/221 = 0,37
221/221 = 1,00

Porcentagem
0,01 . 100 = 1%
0,01 . 100 = 1%
0,01 . 100 = 1%
0,13 . 100 = 13 %
0,21 . 100 = 21 %
0,26 . 100 = 26%
0,37 . 100 = 37%
1,00 . 100 = 100%

CONCLUSÕES
Conclui-se que o objetivo principal deste projeto foi atingido, uma vez que este
possibilitou trabalhar a Matemática de forma dinâmica e contextualizada, o que torna o ensino
mais significativo.
A realização de um trabalho como este contribui de forma singular no processo
ensino-aprendizagem, pois proporciona uma discussão entre alunos, professores e familiares
sobre diferentes pontos de vista de um problema real do cotidiano. Além disso,
independentemente da habilidade de cada um, todos os estudantes podem contribuir de forma
direta no desenvolvimento do projeto, o que os faz sentir-se verdadeiramente parte do
processo ensino-aprendizagem.
Trabalhar a Matemática de forma diferenciada proporciona uma harmonia maior entre
as partes envolvidas, pois oportuniza uma didática mais eficiente ao professor que consegue
desenvolver um trabalho com maior sentido aos alunos, que são levados a perceberem
naturalmente a necessidade da aplicação dos diversos conteúdos ensinados diariamente em
sala de aula.
REFERÊNCIAS
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DESVENDANDO A CRIPTOGRAFIA COM A MATEMÁTICA1
MOHR, Barbará Rafaela2; ZANIS, Isabella Fusinato Wilhelm Chiodini3;
BRANDT, Fabiula Grasiela4
RESUMO: Este presente projeto foi desenvolvido com o tema CRIPTOGRAFIA, pensando que ao fim desse
projeto possamos atingir alguns objetivos como, analisar a criptografia, o uso que se faz dela e de uma forma
simples demostrar uma atividade realizada em sala onde a criptografia clássica é usada para codificar e
decodificar uma mensagem, aplicar uma forma prática da criptografia. Esse projeto aborda o conteúdo de
Funções através de uma prática realizada nos nonos anos da Escola de Educação Básica Eliseu Guilherme.
Começou-se o processo através de uma pesquisa bibliográfica. Então se utilizou uma função do primeiro grau
para codificar e decodificar uma mensagem de forma simples. E por fim levantamos os questionamentos para
análise: O quão é viável a utilização das criptografias hoje? Até que ponto ela atende interesses particulares ou
públicos? Podemos perceber através da pesquisa o quanto a criptografia é antiga, ainda hoje tão necessária para o
sigilo e proteção de privacidade das pessoas, um recurso atual indispensável.

Palavras-chave: Função. Criptografia. Codificar.

INTRODUÇÃO
Esse projeto tem como objetivo analisar a criptografia, o uso que se faz dela e de uma
forma simples demostrar uma atividade realizada em sala onde a criptografia clássica é usada
para codificar e decodificar uma mensagem.
O que é criptografia?
Segundo Paes (2014, p. 10): “A criptografia - do grego: kryptos (escondido, oculto) e
grapho (grafia, escrita) - surgiu a partir da necessidade de manter o sigilo nas comunicações a
distância, protegendo-as contra a ação de espiões. ”
Segundo BURNETT, (2002, p. 11): “A criptografia converte dados legíveis em algo
sem sentido, com a capacidade de recuperar os dados originais a partir desses dados sem
sentido”.
A história da criptografia é muito antiga, remota muitos anos. Até pouco tempo o que
podia ser visto como criptografia era simplesmente a criptografia clássica (ou seja, de
métodos que usam apenas caneta e papel, ou talvez auxílios mecânicos, mas esses sempre
muito simples). No início do século XX, com o começo da invenção de máquinas mecânicas e
o advento da tecnologia, deu partida também à meios sofisticados de criptografar mensagens,
meios que seriam impossíveis de realizar a criptografia atual sem a ajuda da tecnologia pra tal
atividade.
A criptografia teve por diversas vezes um papel decisivo na história da humanidade,
podendo até mudar o seu rumo. Como podemos perceber, as máquinas foram decisivas na
Segunda Guerra Mundial.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: EEB Eliseu Guilherme.
2
Aluno 9° ano Ensino Médio Fundamental – EEBEG - Ibirama
3
Aluno 9° ano Ensino Médio Fundamental – EEBEG - Ibirama
4
Professora Orientadora – Da Educação Básica.
1

505

Algumas delas que tinham como função a cifragem de mensagens, e outras a
decifragem. Apesar da Enigma ser a mais conhecida, a Alemanha dispunha de outra
máquina: a Lorenz SZ40. Ela responsável pela comunicação direta de Hitler e seus
generais, e sua cifra era mais complexa que a da Enigma. (SILVA, 2011, p. 49)

Nos dias de hoje o papel da criptografia é indispensável, banco, empresas, e diversos setores
utilizam-na como forma de proteger seus dados e informações. Ela se popularizou com o
aplicativo de mensagens WhatsApp, que a partir desse ano começou a criptografar todas as
mensagens enviadas, com isso podemos considerando ainda que a criptografia pode ser uma
grande conquista no que se diz respeito à preservação da privacidade, pois as mensagens
enviadas não podem ser lidas nem pelo próprio desenvolvedor do aplicativo.
MATERIAL E MÉTODOS
Nessa seção irei descrever 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 alguns alunos procuraram a professora com a intensão
elaborar uma pesquisa sobre a criptografia, questionando se como que queria dizer a tal
criptografia que começou há alguns meses aparecer nas conversas do WhatsApp.
Questionamentos surgiram: O que a criptografia? Por que usá-la nas conversas de WhatsApp?
A partir daí começou-se a pesquisa bibliográfica em diversos sites e artigos, para
que possamos ter uma fundamentação do que é essa tal criptografia. Descobertos os mistérios
da criptografia, pensou-se em repassar para os demais estudantes uma forma simples desse
recurso.
Utilizando de forma simples onde cada letra corresponde a um número par,
iniciamos o processo de codificação de uma mensagem escolhida pelos próprios alunos
reunidos em equipes. Efetuado os cálculos foram trocados para que outra equipe tentasse
decodificar a mensagem, através de uma função inversa.
Terminada os trabalhos de codificação e decodificação as mensagens, os cálculos
utilizados foram expostos na escola.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Utilizando de forma simples onde cada letra corresponde a um número par,
iniciamos o processo de codificação:
Tabela 1: Correspondência de Letra e Números

A
2

B
4

C
6

D
8

E
10

F
12

G
14

H
16

I
18

J
20

K
22

L
24

M
26

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

Fonte: Criação das autoras
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Agora elegemos algumas funções do primeiro grau para que as equipes pudessem usar
para a codificação das mensagens:
* y = 2x
*y=x+4
*y=x–7
* y = 2x + 5
* y = 2x – 2
Elegido a mensagem e a função cabida para a codificação começou-se então em
grupos codificar a mensagem utilizando do valor de x, o valor encontrado na tabela acima
correspondente para cada letra, então em seguida repassar a outro grupo para decodifica-la.
Mas para decodificar a mensagem recebida o grupo precisou achar a função inversa da função
usada para a codificação.
Mensagem a ser codificada:
A MATEMÁTICA É O ALFABETO QUE DEUS USOU PARA ESCREVER O
UNIVERSO (Galileu Galilei)
Função escolhida:
y = 2x
Tabela 2: Codificação

PALAVRA
A
MATEMÁTICA
É
O
ALFABETO
QUE
DEUS
USOU
PARA
ESCREVER
O
UNIVERSO

CHAVE NUMÉRICA

CHAVE CODIFICADA

2
26 2 40 10 26 2 40 18 6 2
10
30
2 20 12 4 10 40 30
34 42 10
8 10 42 38
42 38 30 42
32 2 36 2
10 38 6 36 10 44 10 36
30
42 28 18 44 10 36 38 30

4
52 4 80 20 52 4 80 36 12 4
20
60
4 40 24 8 20 80 30
68 84 20
16 20 84 76
84 76 60 84
64 4 72 4
20 76 12 72 20 88 20 72
60
84 56 36 88 20 72 76 60

Fonte: As autoras (2016).

Decodificação:
Função Inversa:
y = 2x => x = y/2
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Tabela 3: Decodificação

CRIPTOGRAFIA

CHAVE DECODIFICADA
NUMÉRICA

4
52 4 80 20 52 4 80 36 12 4
20
60
4 40 24 8 20 80 30
68 84 20
16 20 84 76
84 76 60 84
64 4 72 4
20 76 12 72 20 88 20 72
60
84 56 36 88 20 72 76 60

2
26 2 40 10 26 2 40 18 6 2
10
30
2 20 12 4 10 40 30
34 42 10
8 10 42 38
42 38 30 42
32 2 36 2
10 38 6 36 10 44 10 36
30
42 28 18 44 10 36 38 30

PALAVRA
DESCOBERTA
A
MATEMÁTICA
É
O
ALFABETO
QUE
DEUS
USOU
PARA
ESCREVER
O
UNIVERSO

Fonte: As autoras (2016).

CONCLUSÕES
Com esse trabalho podemos concluir que a criptografia é antiga, teve muito valor
militar e hoje é usada em grande escala em diversos setores, mas não é mais usada de forma
simples como antes onde uma mera caneta e papel podiam servir para a codificação e
decodificação, quando se possuía a chave, hoje as técnicas usadas para esse recurso são tão
complexas que apenas máquinas são habilitadas à codificação.
Vemos que está presente no dia-a-dia e se tornou famosa nos últimos tempos através
da criptografia usada no WhatsApp. Onde é usada para a segurança das informações emitidas
pelos seus usuários. Mas até que ponto essas informações devem se manter ocultas? Quando
envolve benefício de um grupo de pessoas em relação à um objetivo pessoal? São questões
que foram levantas, mas que as respostas são de cunho pessoal, mas que valem a pena quer
pensadas e discutidas.
REFERÊNCIAS
BURNETT, STEVEN; PAINE, Stephen. Criptografia e segurança: o guia oficial RSA.
Gulf Professional Publishing, 2002.
PAES, WILHELM DOS SANTOS et al. UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
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QUEM DISSE QUE MEDIR, CORTAR E PROTEGER NÃO DÁ
MATEMÁTICA?1
EMRICH, Barbara Luiza Barbosa2; CAMPOS, Lauren3; BACHEL, Cristiane4
RESUMO: O mundo é tecnológico e, a escola não tem mais como adiar a utilização deste instrumento que
dominou os jovens e que possibilita atingir maiores conhecimentos com variadas formas de aprendizagem. Em
2015, recebemos 286 tablets. No entanto, 42 tiveram suas telas danificadas por falta de cuidados. Como forma de
diminuir as telas quebradas, desenvolvemos uma capa para protegê-lo. Algumas ideias surgiram e optou-se por
desenvolver um modelo com todas as turmas de 6º aos 9º anos a fim de amenizar o problema. Assim,
envolvendo a comunidade, pediu-se para que os alunos procurassem materiais: tecidos, caixas e outros papelões
que pudessem ser reutilizáveis, além de esponjas, espumas e plástico bolha para a confecção da capa de
proteção. Como forma de motivação, ampliação e fixação da aprendizagem, acreditamos que o projeto
possibilitou trabalhar a sustentabilidade, a responsabilidade e os cuidados que devemos ter com o que
recebemos.
Palavras-chave: Proteger, Medidas, Porcentagem.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, foram presenciadas inúmeras mudanças decorrentes dos avanços
tecnológicos e que se refletem nos diversos setores da sociedade. Na educação, a evolução
tecnológica e o advento de diversas mídias vêm proporcionando novas formas de ensinar e
aprender.
As tecnologias da informação estão cada vez mais acessíveis em todos os setores da
sociedade, e cabe à educação utilizá-las de modo a ampliar o processo ensino-aprendizagem.
Segundo Moran (2007, p.57), a relação entre as tecnologias de informação e comunicação e
escola pode ser pensada em três níveis:
- No nível organizacional: uma escola mais participativa, menos centralizadora, mais
adaptada a cada indivíduo.
- No nível de conteúdo: uma escola que fale do futuro, estando sintonizada com o
presente.
- No nível comunicacional: conhecer e incorporar todas as linguagens e técnicas
utilizadas pelo homem contemporâneo, valorizando as linguagens audiovisuais junto com as
convencionais.
É importante ter claro que toda a prática pedagógica se fundamenta, de modo
consciente ou não, em determinadas teorias que explicam como ocorre o processo de
aquisição dos conhecimentos. São essas teorias que orientam os papéis reservados aos
participantes do processo educacional, a forma de intercâmbio a ser mantida com os
estudantes, os objetivos a serem atingidos através do ato educativo e como avaliá-los (POZO,
2002; BECKER, 2004).

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Escola Municipal Professor Avelino Marcante.
2
Aluna do Ensino Fundamental, 8° ano, adrianaemrich@hotmail.com
3
Aluno do Ensino Fundamental, 8° ano, elaine.jose.floriano@terra.com
4
Professor Orientador, Escola Municipal Professor Avelino Marcante, Joinville-SC, cristiane.bachel@gmail.com
1
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Tendo em vista que estamos no mundo da tecnologia e que a escola não tem mais
como adiar a utilização destas, a escola vem instituindo em sua proposta pedagógica o uso dos
tablets e demais equipamentos como: a lousa digital, o datashow, o notebook entre outros
recursos.
Entretanto, com o uso dos tablets um dos grandes problemas encontrados foi a
danificação da tela, por falta dos devidos cuidados por parte dos educandos. Com o objetivo
de diminuir essas telas quebradas, em uma roda de conversa entre a administração e o
conselho escolar, surgiu a ideia de criarmos um “case” para proteger o tablet de cada aluno.
Sendo assim, cada aluno de 6º ao 9º anos, criou nas aulas de matemática e arte o seu “case”.
Assim, como forma de motivação, ampliação e fixação da aprendizagem nos componentes
curriculares citados, acreditamos que o projeto possibilitou desencadear, nos educandos
participantes, atitudes reflexivas sobre a realidade e os conceitos de sustentabilidade,
buscando soluções sustentáveis para os problemas que surgem no cotidiano.
MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente, dialogamos com os educandos, sobre o projeto que abordou o tema da
conscientização e responsabilidade que devemos ter com o que recebemos, neste caso o tablet,
tendo como maior objetivo diminuir a quebra de telas.
Mostramos os números de total de tablets recebidos pela escola e o número que
estavam sem uso por falta de cuidados, o que acabou surpreendendo os alunos, pois não
tinham ideia de tamanha quantidade. Partindo do que escreve Bordenave e Pereira (2010),
onde o ato de aprender se inicia quando o aluno constata um problema e, por motivação
espontânea ou induzida, sente a necessidade de resolvê-lo, iniciamos o desenvolvimento
prático com a arrecadação dos materiais recicláveis (caixas de papelões, tecidos, plásticos
bolha, espuma, esponjas, etc.) que seriam utilizados.
Neste momento, retomamos que, com este trabalho estaríamos tirando do meio
ambiente, uma quantidade significativa de dejetos que nem sempre possui um lugar e um
tratamento adequado.
A reciclagem é fundamental para evitar o esgotamento dos recursos naturais
disponíveis. As maiores vantagens da reciclagem são a minimização da utilização de fontes
naturais, muitas vezes não renováveis; e a minimização da quantidade de resíduos que
necessita de tratamento final, como aterramento, ou incineração.
Tendo em vista, segundo Nogueira (1999, p.20), que projeto é
Uma ação de investigação que poderá propiciar a interação do sujeito aprendiz com
o meio e com o objeto de conhecimento, gerando, por consequência, pesquisa,
criação, elaboração, depuração, (re)elaboração e múltiplas aquisições.

Como também, Martins (2003) corrobora com esta visão ao afirmar que os projetos
didáticos
[...] são propostas pedagógicas, interdisciplinares, compostas de atividades a serem
executadas por alunos, sob a orientação do professor, destinadas a criar situações de
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aprendizagem mais dinâmicas e efetivas, pelo questionamento e pela reflexão
(MARTINS, 2003, p. 18).

Iniciamos, nas aulas de Matemática com os alunos do 8º ano S, a pesagem de todo o
papelão arrecadado, totalizando 5.300 kg. Esse valor multiplicado por todas as turmas de 6º
aos 9º anos (11 turmas) significa 58.300 kg de papelão que iria para o lixo.
Cada aluno com a sua caixa, utilizando um molde, desenhou o contorno do mesmo no
papelão. Em seguida, recortou e fez as dobras utilizando uma régua.
Figuras 1 e 2 – Trabalhando com as turmas

Fonte: Os autores (2016).

No caderno fizemos uma réplica do molde e colocamos as medidas reais. Calculamos
o perímetro do molde, totalizando 171 cm. Em seguida, calculamos a área do molde: primeiro
dividimos o molde em quatro retângulos, conforme figura a seguir.
Figura 3 – Réplica do molde

Fonte: Os autores (2016).

Calculamos então a área de cada retângulo separadamente. Como eram retângulos foi
utilizado a fórmula base vezes altura. Ao final somamos a área de todos os retângulos,
totalizando 1475,75 cm². Fizemos a transformação de cm² para m² totalizando 0,147575 m².
Utilizando os dados fornecidos pela coordenadora da sala informatizada, calculamos o
percentual do número de tablets com a tela quebrada e o percentual do número dos
danificados por outro motivo, usando a regra de três simples. Em 2015, a escola recebeu 286
tablets e, desse total, 42 deles tiveram suas telas quebradas por falta de cuidados e falta de
responsabilidade e 22, foram danificados por outro motivo. Usando a regra de três simples
chegamos a um percentual de 14,68% de tablets com a tela quebrada e 7,69% que estavam
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danificados por outro motivo, totalizando 22,37% que estavam sem uso por estarem
danificados, o que para a escola representava um índice alto.
Seguindo com o trabalho, estudamos as medidas de posição: média aritmética,
mediana e a moda utilizando os dados do número de tablets de cada turma de 6º ao 9º anos.
Calculamos a média aritmética fazendo o total de tablets com as telas quebradas por turma
dividido pelo número de turmas que são 8 turmas totalizando 5,25 tablets quebrados por
turma. Colocando o número de tablets quebrados de cada turma em ordem crescente
encontramos a mediana que é o número central da sequência numérica, como temos a
sequência com números pares, fizemos a média aritmética dos dois números centrais gerando
4,5 como mediana. E, em seguida vimos que dos números com a tela quebrada o 4 é o que
mais se repete, sendo assim a moda.
Calculamos ainda o volume interno do “case”, multiplicando o comprimento pela
largura e pela altura, totalizando 1351,50 cm³.
Usando ainda os dados coletados e os tablets criamos tabelas e gráficos conforme
ilustração a seguir.
Tablets em uso

Tablets com a tela quebrada

Danificados por outro motivo

222

42

22

Gráfico 1 – Tablets 2015

Fonte: Os autores (2016).

Já nas aulas de arte, inicialmente foi colado o plástico bolha na parte inferior do “case”
onde fica a tela. Os alunos escolheram os tecidos e recortaram na forma do molde. Logo após,
grampearam o tecido interno da capa e colaram o tecido na parte externa, aguardando a
secagem da cola. Dando continuidade, foram feitas as dobras e a colagem das abas,
finalizando o acabamento com fita decorativa e o velcro para fechar a “case”.
Para finalizar o trabalho, foi feito um tutorial da elaboração da “case” passo a passo
que está disponível no youtube https://www.youtube.com/channel/UCZKc2CvhXVNPrstFlIdTIw.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Brasil produz mais de 240 mil toneladas de lixo por dia, dos quais 45% é reciclável.
Com a fabricação de produtos reciclados, há a preservação da natureza, redução da
poluição e contaminação do solo, além da economia de energia.
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Existem formas simples e caseiras para reaproveitar alguns materiais. Em nosso
projeto, caixas de papelões se transformaram em capas protetoras para os tablets, diminuindo
o índice de telas quebradas/danificadas por falta de cuidados dos alunos. Desta forma,
acreditamos que estamos criando atitudes sustentáveis que contribuem para uma vida mais
saudável no futuro, longe de degradações e ambientes sem nenhuma qualidade de vida.
CONCLUSÕES
Neste trabalho, o ponto de partida foi considerar os interesses e as necessidades de
cada aluno e da escola como um todo, fomentando a participação em grupo e desenvolvendo a
criatividade de cada um. A experiência vivenciada nesta proposta constituiu-se um grande
desafio, tanto para os professores quanto para os alunos, já que significou romper com as
atividades tradicionais que comumente se desenvolvem na sala de aula.
Em relação às metas estipuladas no início do projeto, percebemos que os discentes
realizaram aprendizagens significativas em matemática desenvolvendo um maior grau de
iniciativa, compromisso e criatividade para enfrentar os desafios propostos pelo cotidiano da
vida diária.
Conclui-se, então que, conforme Jolibert (2006), não é suficiente atualizar técnicas,
atividades ou conceitos; trata-se de muito mais, de uma mudança de atitude de esquemas
mentais, de paradigmas, para o qual é imprescindível o desenvolvimento de um trabalho em
equipe, um estudo individual e uma atualização bibliográfica permanente.
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EUREKA! TEM MATEMÁTICA NA HISTÓRIA1
LIEBSCH; Gabriela; Woelfer2; DUSMANN; Mariana3; BEIRÃO, Briana, Beatriz4;
MATIAS, Josiane 5
RESUMO: Neste trabalho objetiva-se conhecer geometria e seus conceitos, assim como a sua aplicação em
várias áreas do conhecimento. Para isso escolheu-se como ponto de partida estudar as formas geométricas planas
e espaciais no tempo e espaço com os estudantes do 6º ano do turno vespertino da E. E. B. Bruno Heidrich. Os
dados foram organizados através de slides, tabelas e portfolios, durante as aulas de Matemática e História
relacionando as disciplinas respectivas com o conteúdo abordado. Com estes dados verificou-se que a
matemática está presente na vida do ser humano desde os primórdios da sua existência até os dias de hoje, assim
podendo comparar as construções da Idade Antiga com as modernas construções do mundo contemporâneo. O
objetivo desde projeto é conseguir relacionar geometria com as realizações das antigas civilizações da história.
Palavras-chaves: Geometria. Antigas Civilizações. História.

INTRODUÇÃO
Sabemos que a matemática está inserida no nosso cotidiano, porém no passado antes
mesmo de conhecerem a escrita as civilizações já tinham noções de matemática.
Nas aulas de história surgiram algumas curiosidades em relação a algumas construções
históricas, como estas viviam? Como construíam monumentos gigantescos? Comercializavam
suas mercadorias? Mediam as áreas de terrenos? E como sabiam o volume de grãos
estocados?
Como todas essas curiosidades estavam aguçadas resolvemos conhecer o que é
Geometria que descobrimos ser o estudo das medidas da terra.
Então primeiramente conhecemos quem dedicou parte de sua vida estudando
geometria que são os chamados geômetras são eles: Euclides de Alexandria; Tales de Mileto,
René Descartes; Arquimedes de Siracura.
Foi estudado geometria plana e espacial identificado isso, partimos para a parte
histórica na Idade Antiga onde descobrimos muitas curiosidades. Na Grécia Antiga Tales de
Mileto utilizava a geometria como um conjunto de conhecimentos organizados. Já os
Egípcios realizaram grandes avanços no conhecimento geométrico ao solucionar problemas
do dia a dia, como os grandes monumentos, templos e pirâmides. Os Babilônicos se
utilizavam da geometria para o cálculo de medidas.
Assim nosso projeto, visou conhecer o que de interessante a matemática tem a nos
oferecer na História das antigas civilizações. Contribuindo assim para um processo de
construção de conhecimento. Despertando o interesse de nos educandos sobre a contribuição
da Geometria para a Idade Antiga para que possamos compreender o ensino de Geometria e
1
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História, nos vários aspectos do sistema educacional e a forma como influenciara as
civilizações até os dias de hoje.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido na escola E. E. B. Bruno Heidrich, Mirim Doce (SC), os
participantes foram os alunos do 6º ano vespertino/2016. Este trabalho foi realizado no
período de maio a agosto de 2016, em encontros realizados semanalmente, com trabalhos
interdisciplinares envolvendo as disciplinas de Matemática, História, Artes, Geografia, Ensino
Religioso.
Utilizamos como principal método a pesquisa a partir da nossa curiosidade em saber
qual é a relação das disciplinas citadas acima e a geometria.
Os materiais utilizados foram lápis, borracha, régua, papel A4, lápis de cor, recortes de
revistas, jornais, cola, tesoura, pasta elástica para o armazenamento dos trabalhos em forma de
portfólio, projetor e livro didático.
Para que pudéssemos relacionar as disciplinas, começamos estudando Geometria e
seus conceitos, através de slides e do livro didático fomos descobrindo a Geometria, os
matemáticos que a estudaram, são os chamados geômetras, suas descobertas e subáreas onde
temos a geometria plana, espacial e analítica. Estudamos também os polígonos que de acordo
com o número de lados são nomeados, os polígonos convexos e não convexos, os poliedros e
não poliedros.
Também nos aprofundamos nos estudos dos triângulos, descobrimos que eles são
fundamentais e indispensáveis na construção civil e que eles podem ser classificados quanto
ao seu número de lados como mostra a tabela 1, que foi construída por nós para que
conseguíssemos identificar sua classificação.
Tabela 1: Classificação dos triângulos.

LADOS

ÃNGULOS

Equiláteros: tem todos os lados iguais.

Acutângulo: Tem todos os ângulos
agudos ou seja (<90º)

Isósceles: possui dois lados iguais.

Obtusângulo: Tem um ângulo obtuso
(>90º)

Escaleno: todos os lados diferentes.

Retângulo: tem um ângulo = 90º

Fonte: As autoras (2016).
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Sendo que ao decorrer da história foram utilizados por diversas civilizações os
triângulos, em suas construções templos, palácios, monumento e também na simbologia
manifestado nas suas diversas maneiras de acreditar e expressar suas crenças desde os
primórdios de sua existência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os homens pré-históricos mesmo não tendo domínio da escrita e o cálculo já
utilizavam de forma simples a geometria em suas construções. Com materiais bem rústicos
usavam como base de sustentação o formato retangular para suas moradias que foram muito
importantes para sua proteção e consequente desenvolvimento.
Figura 1 – Antigas civilizações e a posse de água representava o poder.

Fonte: http: Disponível em: http://eggsspace.blogspot.com.br/2013/04/terra-ou-planeta-agua.html/. Acesso em:
01/08/2016.

O povo mesopotâmico as margens do rio Tigre e Eufrates desenvolveram estudos de
astronomia, matemática e criaram o que se acredita ter sido o primeiro sistema de escrita da
história o de caracteres cuneiformes. Como forma de templo construíram o Zigurate (prédio
alto), que como qualquer outra construção apresentaram em sua forma as formas geométricas.
Figura 2: Zigurate formato de pirâmide, porém com a presença de degraus.

Fonte: Disponível em: < http://www.suapesquisa.com/mesopotamia/zigurate.html>. Acesso em: 01/082016.

Sequencialmente também temos na civilização egípcia a presença da geometria onde
está foi ainda mais significante. Nas pirâmides (construções que abrigavam as tumbas dos
faraós), encontramos a presença da geometria em seu formato e contexto (estudo da área,
perímetro, ângulos), estas construções foram tão bem planejadas que Imhotep arquiteto e
vizinho do farão Djoser foi quem construiu a mais antiga pirâmide em degraus e foi
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considerado e venerado como Deus da sabedoria, pela importância da sua construções com o
passar do tempo as construções das pirâmides foram prioritárias os lavradores foram tirados
das plantações para auxiliar na construção das pirâmides.
Figura 3: Pirâmide de Djoser, construída pelo seu vizinho e arquiteto Imhotep.

Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A2mide_de_Djoser.html>. Acesso em
01/08/2016.

Porém obras tão trabalhosas e gigantescas não voltaram a se repetir. As pirâmides
construídas posteriormente eram menores e feitas com materiais menos resistentes, como
tijolos de barro. Por volta de 1800 a.c. esse tipo de construção já tinha sido abandonado pelos
faraós.
Assim com o decorrer do desenvolvimento humano as construções foram se
transformando, mas nunca a geometria foi deixada de ser utilizada. Podemos perceber isso
presente nas modernas construções que estão sendo desenvolvidas nos dias atuais.
CONCLUSÕES
Neste trabalho objetivamos conscientizar os educandos sobre a importância da
matemática nas construções antigas e sua relação com a geometria. Desde a antiguidade
utilizou-se a matemática para facilitar a vida e organizar a sociedade.
Utilizavam a matemática para construções de pirâmides, diques, canais de irrigação e
estudos de astronomia. Hoje em dia a matemática está presente em várias áreas da sociedade
como por exemplo, arquitetura, informática, medicina, física e química. Podemos dizer e
afirmar que ela está presente em tudo que existe.
Concluímos que a matemática está presente na história desde as antigas civilizações
até os dias atuais. Demonstrando suas contribuições e descobertas para a humanidade e seus
aperfeiçoamentos até os dias de hoje.
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MATEMÁTICA SOLAR1
SPERANZINI, Sara2; DARÓS, Vitória 3; SPERANZINI, Maria Aparecida4.
RESUMO: O trabalho Matemática Solar aborda uma nova forma de produzir energia elétrica a partir do motor
Stirling. O motor Stirling produz energia mecânica a partir de uma fonte de calor (sol). Esse motor é uma
máquina térmica de ciclo fechado que mantém um gás confinado dentro de um cilindro, gerando movimento
através da variação da temperatura, pressão e volume. Esse movimento é explicado através do ciclo Stirling. Para
concentrar a energia solar no motor usamos uma antena parabólica. Esse motor é ligado por uma bobina a um
gerador que produz energia elétrica. Nosso principal objetivo é mostrar para as pessoas uma forma de geração de
energia elétrica não poluente. Porém, temos a consciência de que o nosso motor de sucata não é suficiente para
suprir as necessidades de uma residência, mas sendo ele aplicado em uma proporção maior e mais eficiente,
resultaria num excelente modo de geração de energia limpa.
Palavras-chave: Energia Solar. Geração de Energia Elétrica. Espelhos Parabólicos.

INTRODUÇÃO
O motor Stirling, inventado em 1816, pelo reverendo escocês Robert Stirling e seu
irmão engenheiro (James Stirling), é um mecanismo de combustão externa que gera energia
de forma limpa – sem emissão de poluentes e que causa pouco impacto ambiental, já que
utiliza uma fonte renovável (calor solar). No Arizona (EUA), foi posta em prática uma Usina
Solar Stirling de Geração de Eletricidade, que é um espaço com 60 coletores-parabólicos
solares que captam a luz do sol, fazendo o motor Stirling, localizado no centro do espelho
parabólico, gerar energia para as residências. Para total reaproveitamento da luz do sol, nessa
usina, as parabólicas são totalmente automatizadas e funcionam sem intervenção humana,
acompanhando o sol durante todo o dia e desligando-se automaticamente à noite. Toda a
operação pode ser monitorada remotamente pela Internet.
MATERIAL E MÉTODOS
O motor Stirling funciona a partir de qualquer gás fluído, mas para seu melhor
rendimento, utiliza-se o gás hidrogênio. No nosso motor usamos o ar ambiente.
Seu funcionamento é baseado no volume do gás segundo a variação da temperatura
que este é submetido, ou seja, o gás expande quando aquecido e contrai quando resfriado. O
motor é constituído por duas câmaras de diferentes temperaturas que aquece e resfria o gás de
forma alternada, provocando expansão e contração, o que faz movimentar um pistão ligado a
um único eixo.
O motor Stirling é classificado como um motor de combustão externa, pois sua fonte
de calor localiza-se em seu exterior. Ele funciona com base num ciclo termodinâmico
homônimo, no qual existem quatro fases distintas executadas em dois ciclos completos de
movimentação do pistão: compressão isotérmica do estado 1 ao 2; aquecimento a volume
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: EEB Francisco Mazzola.
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constante do estado 2 ao 3; expansão isotérmica do estado 3 ao 4; e um resfriamento a volume
constante do estado 4 ao 1.
O motor Stirling é um motor térmico que trabalha a partir da energia proveniente da
expansão e contração do gás. De acordo com as leis dos gases ideais, podemos relacionar suas
propriedades: temperatura (T), pressão (P), volume (V), números de moles (n) e a constante
dos gases (R). Temos a equação:
P.V= n. R.T
P.V = n. R
T
Como n.R são constantes, P.V também deve ser constante.
T
Como o ciclo acontece num cilindro fechado temos que P1.V1 = P2.P2
T1
T2
Figura 1. Gráfico representante do ciclo Stirling (ação do gás dentro do cilindro do motor.)

Fonte: Google.

Para expressar essa fórmula, temos o gráfico mostrado a cima, no qual o eixo
horizontal é o volume e o vertical, a pressão. Começamos explicando o ciclo no ponto A,
onde o pistão de trabalho fica na parte superior do cilindro. Nesse ponto, o gás já está
aquecido e está em um ponto em que ele não aquece mais. Para entender como o motor
Stirling funciona, analisamos como o gás se comporta matematicamente dentro do cilindro:
Figura 2. Fórmulas do ciclo Stirling.
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Fonte: criação própria com base em pesquisas mencionadas nas referencias.

Assim, explicando matematicamente o ciclo Stirling, entendemos o funcionamento do
motor.
Por ser um motor onde o gás fica confinado, não há emissão de poluição e para obter
energia calorífica para seu funcionamento, usa-se o calor do sol, coletado por parabólicas
espelhadas.
Como o próprio nome sugere, a parabólica é uma parábola, que é a projeção de uma
curva plana aberta, onde se verifica uma simetria axial. Como é um lugar geométrico, todos
os pontos estão à mesma distância do ponto focal (centro da parabólica) e da reta Diretriz
(linha imaginária).
O conceito matemático em relação ao estudo da Geometria Analítica para a formação
da parábola é o Plano Cartesiano, sendo usada como base do cálculo, a Função do Segundo
Grau.
Figura 3. Representação gráfica de uma parábola.

Fonte: Imagem do google modificada e acrescentada por nós.

Denomina-se parábola, o conjunto dos pontos de um plano equidistantes de um ponto
fixo F, e de uma reta fixa d, onde F não pertence a d do plano, assim, por definição, dP,F = dP,d.
A parábola está com o vértice na origem, e o eixo de simetria sob o eixo y. Para
facilitar os cálculos, colocamos o vértice da parábola na origem do plano, ou seja, o ponto 0,0.
Os principais elementos que compõem a parábola são: o vértice, a diretriz e o foco.
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Figura 4. Equação de segundo grau que demonstra a montagem da parábola, necessária para a
construção da parabólica

Tendo esse resultado, confeccionamos uma parabólica utilizando este valor como a
curvatura; substituímos os valores de x pelos centímetros desejados e, num papel milimetrado,
construímos um vértice da parabólica, repetimos o processo mais 8 vezes e construímos a
parabólica colando papel laminado para refletir a luz.
Na construção do nosso motor, nos baseamos em pesquisa online e utilizamos
materiais recicláveis (2 latas de refrigerante 360ml e uma de 470ml, uma lata de pêssego de
850g e outra de atum de 170g, 4 CDs, 4 raios de bicicleta, 2 tampas de tinta spray, câmara de
pneu de moto, balão de 10”, silicone de alta temperatura, resina epóxi, mangueira de aquário,
palha de aço, conectores de 25 e 35 amperes.
O motor consiste em quatro partes: base, aquecimento, resfriamento e movimento do
pistão.
Primeira câmara: consiste em uma lata de pêssego de 850g que é a base do motor
onde está a vela que é a fonte de calor do motor.
Segunda câmara: é uma lata de 360 ml onde o gás está confinado.
Terceira câmara: neste cilindro está a lata de atum de 170g onde acontece o
resfriamento.
Quarta câmara: situa-se o pistão de trabalho ligado a apenas um eixo.
Volante: Confeccionado com 4 CDs, resina epóxi, um virabrequim e bielas feitos com
4 raios de bicicleta e conectores de metal.
Pistão: uma palha de aço e as partes superiores de duas latas de 360 ml.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das experiências realizadas, conseguimos alcançar o resultado final que era
provar a capacidade de geração de energia elétrica a partir de uma fonte não poluente, neste
caso, o sol. Para tanto, primeiramente, tivemos de fazer o motor funcionar sabendo que o ar
deveria ficar aprisionado e trabalhar de forma cíclica para fazer o volante girar e transmitir a
energia para o motor acender o LED.
Ao longo do processo, pudemos perceber a teoria física descrita no gráfico do ciclo
Stirling e confirmada na prática, vista no cilindro que continha o gás.
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Com o objetivo de transformar a energia mecânica em energia elétrica de forma
sustentável, podemos usar a energia calorífica do sol usando parabólicas espelhadas para
concentrar esta energia em quantidade suficiente para uma escala comercial. Como prova
disso, podemos mencionar o exemplo já citado da usina no Arizona (EUA), que consiste num
espaço com sessenta coletores parabólicos com capacidade de gerar 60 quilowatts. Uma
parabólica gera 25 quilowatts e apenas 1,5 megawatts é necessário para suprir as necessidades
básicas de 200 residências.
CONCLUSÕES
Com o sucesso do motor conseguimos produzir energia limpa, porém, não suficiente
para suprir as necessidades de uma residência. Para tanto, seria preciso utilizar-se de um
número considerável de parabólicas solares para obter maior quantidade de energia.
A utilização de uma fonte de energia limpa faria com que os gastos do país
diminuíssem e preservaria o meio ambiente.
A aplicação de usinas solares Stirling de geração de eletricidade em nosso país
aliviaria o sistema elétrico atualmente carregado e garantiria sua segurança e estabilidade.
O Brasil possui uma grande incidência de irradiação solar direta, principalmente nas
regiões Norte e Nordeste onde esse projeto teria um bom desenvolvimento na obtenção de
energia elétrica limpa, mas para ser implantado, precisaria de um alto investimento financeiro
e um alto nível de desenvolvimento tecnológico.
Com o progresso da tecnologia e pensamentos ligados à sustentabilidade do planeta,
esse projeto poderia ser implantado futuramente no Brasil.
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ESTUDO DO CÁLCULO ALGÉBRICO ATRAVÉS DOS CONCEITOS
DE PERÍMETRO, ÁREA E APLICAÇÃO NO COMPOST BARN 1
HEIDEMANN, Caroline2; RECH, Laiana3; SANT’ANNA, Aline Cristina de4
RESUMO: O presente trabalho traz como tema o estudo do cálculo algébrico através de formas geométricas
encontradas no ambiente escolar, envolvendo seus perímetros e áreas, e posteriormente por expressões que
permitam encontrar áreas de construção e lucro de um determinado curral para vacas, o Compost Barn. O
objetivo de sua realização é facilitar o entendimento da álgebra através de relações com os conceitos de
perímetro e área de figuras que representam partes de objetos e espaços encontrados no espaço escolar; e custos
de construção e lucro de um curral. A primeira parte do trabalho foi desenvolvida em sala de aula, com os alunos
da classe do 8º ano, através de aulas expositivas e dialogadas e práticas, a segunda parte foi desenvolvida por
duas estudantes da turma e pela professora. Utilizou-se neste processo materiais e espaços disponíveis na escola,
além de visitas a propriedades rurais que contém o curral em questão. Como resultado obtive-se a facilitação da
manipulação de expressões algébricas, e equações que podem facilitar os cálculos de quem deseja instalar um
curral do tipo Compost Barn.
Palavras-chave: Álgebra. Aplicação. Compost Bar.

INTRODUÇÃO
Já é bastante conhecida a dificuldade que os estudantes possuem na passagem da
aritmética para a álgebra, que geralmente ocorre no 7º ou 8º ano. Para Booth (1995) apud
Veloso e Ferreira (2011) “a álgebra é uma fonte de confusão e atitudes negativas
consideráveis entre os alunos” o que ocorre por que geralmente os estudantes consideram a
álgebra uma matéria difícil. Por isso alguns caminhos, como basear a aprendizagem de coisas
novas no conhecimento e na compreensão que os alunos já têm e introduzir os tópicos de
álgebra com aplicações (SHOEN, 1995 apud VELOSO; FERREIRA, 2011), podem ser
importantes para despertar o interesse pelos conteúdos algébricos.
Assim, as atividades deste projeto foram desenvolvidas com o objetivo de facilitar o
entendimento da álgebra através de relações com os conceitos de perímetro e área de figuras
que representam partes de objetos e espaços encontrados no espaço escolar; e custos de
construção e lucro de um curral do tipo Compost Barn.
MATERIAL E MÉTODOS
Durante a aplicação deste projeto foram realizadas atividades que colaboraram para o
conhecimento da álgebra.
Atividade 1: Com quatro tiras de papel com tamanhos diferentes entre si, medir as
dimensões da parte superior de suas carteiras utilizando as tiras de papel como unidade de
medida.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Escola de Educação Básica Bernardo Müller
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Atividade 2: Calcular o perímetro da parte superior das carteiras, utilizando as
medidas encontradas na atividade 1.
Atividade 3: Calcular o valor numérico da expressão algébrica obtida por cada
estudante utilizando as medidas em centímetros das tiras de papel.
Atividade 4: Estudo das operações de adição e multiplicação entre monômios e
polinômios.
Atividade 5: Em equipes, com três tiras de cartolina de tamanhos diferentes que
devem ser utilizadas como unidade de medida, medir as dimensões de espaços da escola
como murais, trave do campo de futebol, entre outros.
Atividade 6: Calcular o perímetro e a área dos espaços medidos na atividade 5.
Atividade 7: Encontrar o valor numérico das expressões de perímetro e área da
atividade anterior.
Após realizadas as atividades, duas estudantes procuraram outras aplicações para o
assunto e acabaram desenvolvendo um estudo sobre um curral do tipo Compost Barn, o qual
consiste em um grande espaço coberto onde as vacas leiteiras ficam confinadas (VICTOR A.
M. BUENO, 2015). Para esta etapa foram realizadas visitas às propriedades com o Compost
Barn e algumas reuniões entre as estudantes e a professora.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Serão discutidas aqui as atitudes e comportamentos dos estudantes durante as
atividades realizadas e posteriormente o desenvolvimento do estudo sobre o Compost Barn.
Atividade 1: Inicialmente os estudantes estranharam a proposta. A maior parte deles
utilizou para encontrar as medidas as três tiras, em sequência, sem pensar se seria vantajoso
calcularem desta forma. Na anotação das medidas foi necessário nomear cada tira para que
fosse possível identificá-las. A tendência dos estudantes foi utilizar as características da tira
na nomeação, como pequeno e fino.
Atividade 2: Nesta atividade era preciso ter o conhecimento do conceito de perímetro,
sendo que este foi discutido em sala. Depois de estabelecido o método para calculá-lo,
percebeu-se que os nomes dados às tiras dificultavam os cálculos, assim, os estudantes
resolveram abreviar estes nomes. Posteriormente foi realizada uma discussão sobre como se
tornou mais prático o uso da abreviação do nome dado às tiras, relacionando o porquê do uso
de letras na matemática.
Atividade 3: Como forma de correção, os estudantes compararam os resultados e
corrigiram seus cálculos, já que todas as carteiras eram iguais. Estas expressões poderiam ser
monômios, binômios, trinômios ou polinômios, por isso foi preciso identificá-las.
Atividade 4: Foram realizadas pesquisas em livros e resolução de alguns exercícios
para entender-se melhor o que são os polinômios e suas operações. Aqui os estudantes
tiveram dificuldade de compreender a linguagem das fontes pesquisadas.
Atividade 5: Os estudantes agilizaram o processo nomeando as tiras de cartolina com
letras. Eles também produziram frações de suas unidades de medida quando as tiras não eram
suficientes para medir seu objeto.
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Atividade 6: No cálculo do perímetro seguiu-se os passos da atividade 2, no cálculo
da área foi preciso discutir o seu conceito e como é possível calculá-la, levando em conta as
figuras com que os estudantes estavam trabalhando. Posteriormente ocorreu a prática da
multiplicação de polinômios com o objetivo de calcular a área de cada figura.
Atividade 7: Como ocorreram multiplicações, uma letra pode ter aparecido mais de
uma vez na mesma expressão, então foi preciso perceber que cada letra possui um único
valor.
Após realizadas as atividades as expositoras deste trabalho desenvolveram o estudo de
expressões algébricas e equações do primeiro grau sobre o curral do tipo Compost Barn. Para
isto foram feitas visitas à propriedades com este tipo de curral.
A ideia inicial foi encontrar uma expressão algébrica que representasse a área ocupada
pela
construção.
Como
resultado
obteve-se
a
seguinte
equação:
.
Foram utilizadas as variáveis:

: quantidade de metros quadrados por vaca, no mínimo

;



: número de vacas;



: comprimento do Compost (depende da decomposição em fatores primos da

multiplicação dos dois itens anteriores).
O número 4 é um valor fixo para a largura do corredor de alimentação e

é a área total

para a construção do Compost.
Posteriormente surgiu a ideia de encontrar uma expressão que possibilitasse ao
produtor saber quando obteria lucro após o investimento da construção. Aqui surgiram
dificuldades, pois os gastos com a mão de obra, trocas entre esterco e farelo e ganhos ao
economizar-se fertilizantes de solo são difíceis de identificar. Consultou-se assim o
documento “Planilha para Cálculo do Custo de Produção de Leite na Agricultura Familiar”
produzido pela Embrapa no ano de 2002.
Para os cálculos utilizou-se as seguintes variáveis:

: Mão de obra (Consulta no documento da Embrapa (TUPY, 2002));


: Alimentação dos animais



: Saúde e reprodução;



: Custo do capital (valor da implantação do Compost Barn);



: Despesas financeiras (gastos com trator e farelo);



: Ganho com a venda do leite;



: Esterco;



: Receita total (valor da venda do leite e do esterco);



: Custo total de produção mensal excluindo o valor do capital
Para facilitar os cálculos montou-se todas as equações em função da variável

litros

por mês; assim os resultados encontrados estão em reais, porém utilizou-se três casas
decimais para evitar discrepâncias no valor final.
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Como resultado obteve-se algumas equações:
.
Em que

, sendo

o valor recebido por litro de leite; e

,

equação oriunda do cálculo de esterco produzido em 9 meses e do preço para venda dividido
pelo total de 19.500 litros produzidos em um mês em uma das propriedades visitadas.
Assim:

.

Em que

, resultado do cálculo

. Sendo

de diminuição da mão de obra após a implantação do
Compost;

, resultado do cálculo

gasto com silagem,

, sendo

o total de ração consumida em um mês e

por quilograma de ração;

o valor
o preço médio pago

, resultado do cálculo

, sendo 400,00 o valor

gasto com remédios e 250,00 o valor gasto com reprodução;
cálculo

, resultado do

, em que 400,00 equivale ao gasto com farelo mensalmente, 400,00

representa o gasto com combustível para o os tratores e 400,00 é estimativa do gasto de
energia elétrica.
Assim

.
O lucro

equação

por mês, excluindo o valor investido na estrutura do Compost é obtido pela
, ou seja:

.

Para encontrar o período de tempo que o agricultor trabalha para pagar o investimento
do Compost pensou-se da seguinte forma: o valor do investimento
precisa ser
igual ao período de tempo

multiplicado pelo lucro mensal

, formando a equação

. Através de informações adquiridas com o produtor visitado sabe-se que
ele

gastou

reais
,

para

a

implantação

então

,

do
ou

Compost,
seja,

ele

assim
levará

aproximadamente 29 meses para obter lucro sobre seu investimento. Com isso percebeu-se
que, sabendo que as vacas aumentam de 3 a 4 litros por dia, o investimento apesar de ser alto,
vale a pena, já que é de longo prazo levando em conta a estrutura e gera um retorno financeiro
rápido.
CONCLUSÕES
Durante o estudo de monômios e polinômios realizado em sala de aula foi possível
perceber o envolvimento da turma em tentar entender os processos algébricos. Como cada um
tinha uma expressão não foi possível apenas reproduzir o conteúdo. Desta forma, foi
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considerável a facilitação da realização dos cálculos propostos e entendimento no uso de
letras nos mesmos, além da formalização das expressões de cálculo de perímetro e área.
Durante o estudo do Compost Barn, o aprendizado do conteúdo ficou mais evidente, pois as
estudantes conseguiram encontrar aplicações fora da sala de aula. Além de monômios e
polinômios foram utilizados na realização do trabalho os conceitos de área e perímetro,
equação de primeiro grau e cálculos com números racionais.
REFERÊNCIAS
TUPY, O. et al. Planilha para Cálculo do Custo de Produção de Leite na Agricultura
Familiar. São Carlos: Embrapa Pecuária Sudeste, 2002. 6 p.
VELOSO, D. S.; FERREIRA, A. C. Uma Reflexão Sobre as Dificuldades dos Alunos que
se Iniciam no Estudo da Álgebra. Revista da Educação Matemática da UFOP, Ouro Preto,
v. 1, n. 1, p.59-65, 2011.
VICTOR A. M. BUENO (Florianópolis). Sebrae (Org.). Leite: Relatório de inteligência.
Florianópolis, 2015. 6 p.

528

RESIDENCIAL MATEMATICAMENTE SUSTENTÁVEL1
VIEIRA, Thuany Tamires2; COSTAMILAN, Vitória3; KARNOPP, Valkiria Grun4
RESUMO: Neste trabalho resolvemos construir um residencial matematicamente sustentável. Ele tem como
objetivos criar um residencial sustentável; pesquisar sobre energia solar; a reutilização da água da chuva; fazer
orçamento dos materiais para construção da casa, da energia solar; utilizar a equação do 2º grau; o teorema de
Pitágoras; a área e o perímetro; a matemática financeira. Foi apresentado o projeto para os alunos e separados em
equipes. Cada equipe pesquisou sobre a energia solar, estilos de casas, como se faz, montando a maquete. Com o
Teorema de Pitágoras: foi construído o telhado. Aplicando a equação do 2º grau construíram a calçada. A
pesquisa de preços, trabalhando com juros simples e composto. Por fim, foi elaborado um portfólio: Neste
trabalho os alunos puderem ver a aplicabilidade de determinados conteúdos e a importância de procurar
alternativas sustentáveis para preservar o meio ambiente.
Palavras chave: Sustentável. Equação. Pitágoras

INTRODUÇÃO
Há algum tempo o homem apenas procurou o desenvolvimento dos centros urbanos,
os avanços tecnológicos, não medindo esforços para realizá-los. O problema é que com isto,
eles utilizaram muitos recursos naturais provocando um caos não só no meio ambiente, assim
como na sociedade, instalando assim um caos socioambiental. Desta forma é preciso pensar
na melhoria da qualidade de vida, na busca de uma sociedade mais consciente de seus atos.
Pensando nisto, procurou-se envolver a matemática para construir um residencial onde
mostramos alguns recursos como a energia solar e a reutilização da água da chuva para que
possamos usar energias limpas, mostrando que podemos colaborar com a preservação do
meio ambiente e mesmo assim estar no conforto que a nova geração de desenvolvimento vem
mostrando.
Além disso, também existe a vantagem na economia gerada com estes instrumentos,
que para a sua instalação até seja mais caro, mas que com o tempo ele terá seu custo na
energia reduzido, tornando-se mais barata. O objetivo foi que os alunos pudessem além de
debater os problemas ambientais, as posturas e atitudes de cada um para que haja uma
mudança, reconhecessem a importância em aprender os conteúdos matemáticos e que eles
estão relacionados ao nosso dia a dia.
MATERIAL E MÉTODOS
1ª Etapa: Apresentar o projeto para os alunos em Power point, mostrando o que é energia
solar, estilos de casas, residenciais, etc. Separar a turma em equipes de no máximo 4 alunos.

1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Escola Municipal Governador Pedro Ivo Campos- Joinville
2
Aluno expositor, thuanytamires@gmail.com
3
Aluno expositor, vitoriacostamilan@gmail.com
4
Professor Orientador, Escola Municipal Governador Pedro Ivo Campos, Joinville. valkiriakarnopp@gmail.com
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2ª Etapa: Com a casa escolhida, ver sua metragem e fazer a transformação de unidades para
que possa ser reproduzida em maquete. (Construção da planta baixa). Conversar com os
alunos como funciona a reutilização da água e deixar claro que deverá ser feito na maquete.
3ª Etapa: Cada equipe deverá começar a maquete lembrando que deverá apenas construir a
casa, pois depois serão colocadas em um condomínio para juntos colocarmos os jardins, etc.
4ª Etapa: Teorema de Pitágoras: ver com os alunos a construção do telhado utilizando o
teorema de Pitágoras. (Apresentação em Power point)
5ª Etapa: Resolver alguns problemas envolvendo o teorema de Pitágoras.
6ª Etapa: apresentação do trabalho sobre energia solar para a professora de Ciências e
matemática Ver a aplicabilidade na maquete.
7ª Etapa: Resolução da equação do 2º grau
8ª Etapa: aplicar a equação do 2º grau para saber como construir a calçada do condomínio
Exemplo:
Vamos supor que um construtor precise construir uma calçada na frente e no lado
esquerdo de um depósito. O depósito tem 18m de frente, e 30m de lado. E o construtor tem
100m² de piso disponível para a construção dessa calçada. Surge a pergunta: Qual deve ser a
largura da calçada para que não sobre e nem falte piso?
Olha o tanto que a fórmula Resolutiva será importante para esse tipo de cálculo:
18.x- área parte da frente
30.x - área parte lateral
x.x - área do canto
18.x + 30.x + x.x = 100
18x + 30x + x² = 100
48x + x² = 100
x² + 48x - 100 = 0 <- Equação do 2º grau
Agora é só aplicar a fórmula Resolutiva, e encontraremos a largura certa para a
calçada.
Vamos medir a frente e a lateral de cada casa.
.9ª Etapa: Pesquisa de preços sobre material de construção utilizado em suas casas. Para isto
serão feitos os cálculos do material necessário..., ver quanto e que tipo de juros é cobrado.
10ª Etapa: Juros simples e composto. Atividades envolvendo problemas de juros
11ª Etapa: Trabalhar juros simples e composto com os dados recolhidos pelos alunos.
12ª Etapa: Elaborar um portfólio com todas as etapas do projeto: colocando as plantas baixas,
os cálculos de transformação de unidades, as pesquisas de preços, os cálculos do gasto.
13ª Etapa: Exposição na escola e na feira
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste trabalho, procuramos mostrar que na atual situação socioambiental em que
vivemos, temos que pensar em métodos alternativos para ajudar a controlar o descaso com
nosso meio ambiente. Foram feitas pesquisas sobre energia solar, sua capacidade, seu
desempenho e seu consumo, conforme abaixo:
Preço da Energia Solar Fotovoltaica Residencial:
 Casa pequena, até 2 pessoas = Sistema de 1.5Kwp custa de R$ 15.000 a R$ 20.000
 Casa média, de 3 a 4 pessoas = Sistema de 2Kwp custa de R$ 19.000 a R$ 24.000
 Casa média, 4 pessoas = Sistema de 3Kwp custa R$ 25.000 a R$ 32.000
 Casa grande, 4 a 5 pessoas = Sistema de 4Kwp custa de R$ 32.000 a R$ 40.000
 Casa grande, 5 pessoas = Sistema de 5Kwp custa de R$ 36.500 a R$ 46.500
 Mansões, mais de 5 pessoas = Sistemas de até 10Kwp custam de R$ 70.000 a R$
85.000A
ENERGIA SOLAR: Você investe R$30.000 em um sistema fotovoltaico de 3.75kWp (apx).
Economia no Primeiro ano R$ 3.000
Gasto com manutenção no primero ano R$ 0
Total de ganho: R$ 3.000
A Energia Solar é Mais Barata Que a Energia que Você Compra da Rede
Isso é fato. Se você pegar toda o custo de investimento em energia solar somar isso com a
manutenção minima que terá ao longo de 25 anos e dividir esse valor pela energia gerada pelo
sistema fotovoltaico o preço que você pagou pela energia solar é mais barato que o da rede
elétrica:
Ex:
Sistema de Energia Solar Fotovoltaica de 3.75kWp em MG:
Investimento R$ 30.000
Manutenção 25 anos R$ 6.000
Custo Total R$ 36.000
Energia Gerada em 25 anos = 130.000kWh (apx)
Cálculo: Custo total (Investimento+manutenção) divido pela energia gerada é igual ao
preço da energia:
36.000 / 130.000 = R$0,27/kWh
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Tabela 1 – Tarifas.

Tarifa Convencional - Grupo A e B (sem tributos)
Subgrupos

B1

B2

Classificação

Energia R$/kWh

Residencial Normal

0,4314200

Residencial Baixa Renda até 30kWh

0,1473255

Residencial Baixa Renda de 31 a 100kWh

0,2525580

Residencial Baixa Renda de 101 a 220kWh

0,3788370

Residencial Baixa Renda acima de 220kWh

0,4209300

Rural, não cooperativa

0,3019900

Fonte: Os autores (2016).

Além disso, foi trabalhado o a construção da casa, buscando a aplicação em alguns
conteúdos como teorema de Pitágoras e a equação do 2º grau na construção da calçada:
Figura 1 – Construção da casa

Fonte: Os autores (2016).

E também a matemática financeira. Todos os alunos participaram fazendo a pesquisa e
depois os cálculos da melhor maneira de financiar ou não a construção de uma casa.
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Figura 2 – Pesquisando sobre financiamentos

Fonte: Os autores (2016).

Sendo feitos todos os cálculos a montagem da maquete foi concluída.
Figura 3 – Maquete finalizada

Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÕES
Neste trabalho, foi possível perceber que buscando demonstrar a matemática na sua
aplicabilidade, a compreensão dos alunos é bem mais ampla. Além da compreensão dos
conteúdos, houve também um envolvimento muito produtivo dos mesmos, procurando saber
como se faz, criando alternativas, e ainda a consciência ecológica que proporcionou. Muitos
procuraram saber um pouco mais sobre a energia solar para mostrar em casa. Quando a escola
ultrapassa os muros da escola, temos a certeza de que este é o caminho.
REFERÊNCIAS
SOUZA, Joamir Roberto de. Vontade de Saber Matemática,9ºano.2ª Ed. São Paulo: FTD,2012.
Sistema de energia solar/placa solar,2014. Disponível em< www.ecoaenergias.com.br> Acesso
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MENOS SÓDIO MAIS SAÚDE1
MORAES, Daniel Pereira de2; ROSARIO, Matheus Dias do3; PREIS, Rosemar Junkes4
RESUMO: Objetiva-se estimular a redução na ingestão de sódio na turma do 7º ano da E.E.F Adele Heidrich e,
identificar medidas para reduzir seu consumo. Para isto, a nutricionista do município palestrou para a turma.
Verificou-se no rótulo dos alimentos a quantidade de sódio para após fazer uma média do consumo de sal diário.
Analisou-se também quantas vidas seriam poupadas em Taió e no Brasil com a ingestão de sódio inferior a
2000mg. Após o levantamento de dados foi definido uma relação matemática de equilíbrio entre o sódio e o
potássio para a prevenção de problemas de saúde. Os dados foram organizados em tabelas e gráficos. Também
foram elaboradas equações para definir a quantidade de cada alimento que supre a necessidade diária de sódio e
potássio. Verificou-se que o consumo médio da turma está acima do limite de ingestão. E com isso foram
pontuadas medidas para moderar o consumo deste conservante.
Palavras-chave: Sódio. Potássio. Relação de Equilíbrio.

INTRODUÇÃO
Atualmente a má alimentação é o problema em foco na comunidade de Alto Ribeirão
da Vargem III-Taió. Neste local há duas grandes indústrias, Himasa e Heidrich Cartões
Reciclados (HCR), que empregam os habitantes e, com a vida corrida que todos levam, a
maioria opta por refeições industrializadas, sem se preocupar com a saúde. Apenas lembramse do assunto quando surge algum tipo de doença que obriga a se alimentar de uma forma
mais saudável. E, o sódio é um elemento de origem mineral encontrado em grandes
quantidades nos alimentos industrializados, que vem contribuindo significativamente com o
aumento de hipertensos, e elevando os índices de óbitos por Acidente Vascular Cerebral
(AVC) e infarto e ainda é um fator que ajuda a desencadear a osteoporose e problemas renais.
O acesso à informação é fundamental, para tanto o projeto visa mensurar o consumo
de sódio na turma do 7º ano da E.E.F Adele Heidrich para estimular ao consumo com
moderação e identificar medidas para reduzir a ingestão, visto que seu consumo diário deve
ser no máximo 2000mg.
O estudo desenvolve-se a partir de levantamento de dados e informações que abordam:
o estudo do sódio; seus benefícios e malefícios para a saúde; sua presença nos hábitos
alimentares da turma; sua concentração nos produtos industrializados; índices que apontam o
número de óbitos e doenças ocasionadas pelo consumo demasiado de sódio; redução desses
parâmetros quando consumido nos níveis ideais; importância do potássio na alimentação até a
análise matemática dos dados coletados que foi realizada a partir de: construção de gráficos e
tabelas, razão, proporção, operações com decimais, média, porcentagem, ângulo, regra de três,
equações, funções. A alimentação adequada é fundamental para o bom funcionamento do
organismo e poucos possuem um cardápio saudável em seu dia a dia.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relações;
Instituição: IFC Campus Rio do Sul.
2
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3
Aluno do 7º ano.
4
Professor Orientador, Adele Heidrich, Taió, rosejunkes@yahoo.com.br
1

534

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido na escola E.E.F Adele Heidrich – Taió (SC). Os
participantes do projeto de pesquisa foram alunos do 7º ano 2016, orientados pela professora
de matemática. O levantamento de dados e busca de informações iniciou-se em abril de 2016,
nas aulas da disciplina de ciências e começaram a ser analisados de junho a agosto de 2016,
durante as quatro aulas semanais de matemática.
Após pesquisas na internet referentes aos níveis ideais de consumo de sódio e potássio,
participamos de uma palestra com a nutricionista do município. Dando continuidade,
elencaram-se os alimentos presentes nas refeições da turma. Percebeu-se, então, que os
alimentos industrializados, são utilizados de forma acentuada. Com isto, foi feita uma visita
no supermercado mais próximo da escola e analisados os rótulos dos produtos de maior
consumo para verificar a quantidade de sódio presente por porção, escolhendo alimentos de
duas a três marcas diferentes a fim de obter a média e comparar os dados graficamente.
Analisando as informações obtidas verificou-se que existe uma relação matemática de
equilíbrio entre a quantidade de sódio e potássio para o bom funcionamento do organismo.
Também foram equacionadas as quantidades dos alimentos ricos em sódio e potássio que
suprem com os valores diários recomendados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados foram organizados em tabelas por categorias de alimentos: carnes
processadas, refeições prontas, tipos de sais, temperos, conservas, guloseimas, pães e
biscoitos, derivados do leite e calculado a quantidade de sódio em mg por porções de 100g
para cada produto, para que na sequência fosse possível fazer a média deste nutriente em 100g
de cada item, e analisar a taxa percentual que representava do valor diário de sódio VD
recomendado pela OMS e, após foram representados em gráficos a quantidade de sódio por
porções de 100 gramas para cada categoria. A seguir, destacam-se os alimentos campeões de
sódio que compõem o cardápio da turma, conforme ilustrado na Figura 1.
Figura 1: Quantidade de sódio, em mg, em porções de 100g, presente nos campeões do mineral que
integram o cardápio diário dos estudantes do 7º ano/2016 da E.E.F Adele Heidrich

Fonte: Alunos do 7 ano da E.E.F Adele Heidrich (2016).

Após a verificação do teor de sódio na informação nutricional, foi anotado, durante um
dia, os alimentos consumidos no café da manhã, no almoço, no café da tarde e na janta e, após
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foi calculada a ingestão de sódio diária por aluno, para fazer a média de ingestão diária de
sódio da turma.
Desta média diária de sódio consumida por cada aluno, foi feita a média de sódio
acrescentado no preparo das refeições e a média proveniente dos produtos industrializados.
Para comparar as duas médias foi construído um gráfico de setor, conforme mostra a Figura 2:
Figura 2: Proveniência do sódio consumido diariamente pelos alunos do 7º ano/2016 da E.E.F Adele
Heidrich

Fonte: Alunos do 7 ano da E.E.F Adele Heidrich (2016).

De acordo com o Brasil (2016) no país são registradas cerca de 68 mil mortes por
AVC anualmente, em média 70 mil óbitos por infarto ao ano e a hipertensão atinge mais de
30 milhões de pessoas.
Um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia aponta que se os padrões de
consumo de sal no Brasil seguisse a recomendação feita pela OMS, haveria uma redução de
10% dos casos de hipertensão arterial, 15% em óbitos por AVC e 10% em óbitos por infarto
e, aplicando estes índices percentuais verifica-se que seriam evitados 10 200 óbitos por AVC,
7000 óbitos por infarto e uma redução de 3 milhões de casos de hipertensão.
Para aplicar essas taxas percentuais proporcionalmente para a população de Taió foi
realizado uma pesquisa na Secretaria da Saúde, na qual verificou-se no ano de 2015: 3 óbitos
por AVC, 9 por infarto e 2 465 hipertensos. Por meio de regra de três montando as proporções
foi possível fazer uma projeção de 0,45 casos na redução de óbitos por AVC, uma diminuição
de 0,9 casos no número de óbitos por infarto e 246,5 casos a menos de hipertensão.
Para verificar a quantidade em gramas dos campeões em sódio que suprem o nível
máximo diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde, foram feitas algumas
equações, com base na média de sódio em porções de 100 gramas, obtendo-se os valores
indicados na Figura 3:
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Figura 3: Quantidade em gramas, de cada alimento que supre com o índice de sódio diário recomendado
pela OMS

Fonte: Alunos do 7 ano da E.E.F Adele Heidrich (2016).

Estudos apontam que a necessidade humana de sódio é de 500mg ao dia. Assim, é
possível calcular a porcentagem de sódio que nosso organismo tolera a mais do que o ideal:
=300%
De posse da informação que 1 g de sal tem 400mg de sódio, a quantidade de sal
presente em alguns alimentos campeões de sódio, que fazem parte das refeições diárias da
turma:
-Sopão: 14 gramas de sal em um pacote de 179 gramas;
-Macarrão Instantâneo: 2,8 gramas de sal em um pote de 68gramas;
-Queijo parmesão ralado: 2 gramas de sal em um pacote de 50 gramas;
-Maionese Hellmnn’s: 5,2 gramas de sal em um pacote com 200gramas.
Varella (2016) afirma que 9 gramas de sal retêm em média 1 litro de líquido e, que o
consumo médio de sal diário dos brasileiros é de 12 gramas assim, a quantidade de líquido
retida obtemos 1,3litros.
De acordo com a OMS o valor máximo recomendado de potássio ao dia é de 4,8 g o
que equivale a 4800mg, que é o ideal para equilibrar a quantidade de sódio no organismo.
A razão das grandezas indica que ingestão de sódio deve ser 41,6% da ingestão do
potássio. Logo, tem-se uma função, já que a quantidade de potássio deve ser dada em função
da quantidade de sódio:
S=0,42.P P=S: 0,42

P=

A partir de levantamento de informações verificou-se algumas das principais fontes de
potássio e a quantidade deste nutriente por porção, em 100g, conforme destaca a Figura 4:
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Figura 4: Principais fontes de potássio e a quantidade em miligramas por porções de 100 gramas

Fonte: Alunos do 7 ano da E.E.F Adele Heidrich (2016).

Para verificar a quantidade de cada alimento que supre com a necessidade diária de
potássio foram montadas equações para alguns dos alimentos e, os valores encontrados foram
destacados na Figura 5:

Figura 5: Quantidade de cada alimento em gramas que supre com as necessidades diárias de potássio
recomendado pela OMS

Fonte: Alunos do 7 ano da E.E.F Adele Heidrich (2016).

Para moderar no consumo de sódio seguem-se algumas dicas:
-Tire o saleiro da mesa;
-Utilize uma colher de café de sal (2 gramas) e dose para as três refeições;
-Troque o sal comum pelo sal de ervas já que tem uma densidade menor;
-Evite o consumo de produtos industrializados;
-Consuma bastante frutas e verduras.
CONCLUSÕES
Verificou-se que a quantidade média de sódio que os estudantes do 7º ano consomem
no decorrer do dia é alta, correspondendo ao consumo médio dos brasileiros de 12g de sal por
dia. A partir deste sugeriu-se dicas de como melhorar a alimentação e modificar hábitos.
Verificou-se que através de uma boa alimentação podemos viver melhor. Uma
alimentação equilibrada é indispensável e deve basear-se fundamentalmente em moderar o
uso do sal durante a preparação dos alimentos e reduzir o consumo de produtos
industrializados. Percebeu-se a importância de desenvolver o hábito de se verificar no rótulo
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os nutrientes e sua concentração, para mudar hábitos alimentares. Verificou-se que a
quantidade média de sódio que consumimos no decorrer do dia e dicas de como melhorar a
alimentação.
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IRRIGAÇÃO SUSTENTÁVEL SOB UM OLHAR MATEMÁTICO1
FIRAKOWSKI, Bruno Rodolfo2; SCHELLENBERG, Victor Hugo de Oliveira3;
MOSER, Adriano4
RESUMO: A matemática faz parte da vida dos sujeitos contribuindo na sua formação e convivência em
sociedade, está por sua vez carece de ações sustentáveis. Sendo assim a readequação do jardim de inverno em
nossa escola foi o palco escolhido para reafirmar a importância dessa disciplina bem como sua aplicabilidade nos
mais diversos contextos. O presente trabalho buscou no reaproveitamento da água da chuva e seu sustentável
fazer com que os mesmos identificassem as grandezas inseridas e analisassem as suas relações e
comportamentos quando comparadas entre si. Os dados foram obtidos com o uso do método da observação e
análise dos conteúdos. Nesta, percebeu-se o surgimento de grandezas que se modificaram a partir de alterações
de outras grandezas, comprovando o fato de estarem relacionadas. O objetivo foi o compartilhamento dessas
relações, mostrando que situações simples poderiam ser generalizadas e estudadas a partir da construção de um
sistema de irrigação sustentável.
Palavras-chave: Grandezas Matemática. Relações Entre Grandezas. Função Afim. Função Quadrática e
Irrigação Sustentável.

INTRODUÇÃO
Numa época em que o aprender supera a necessidade de memorizar conceitos e regras,
no qual o saber utilizar e bem utilizar uma definição é essencialmente a raiz de um
aprendizado significativo, o tema proposto de introdução as funções matemáticas se
fortaleceram a partir da necessidade de desmistificar a ideia de uma matemática complexa e
distante, para uma ciência simples, que está ao alcance do aluno.
Diante do mencionado, este trabalho teve por objetivo resgatar o interesse pela
matemática e a prática investigativa do educando, auxiliando-o a encontrar grandezas e
reconhecer suas relações em objetos e situações simples, além de instigá-lo a utilizar a seu
aprendizado na elaboração e aperfeiçoamento de ações de caráter sustentável. Este objetivo
justifica toda a ação desenvolvida durante o ano letivo com a turma do 9° ano, que em grupos
utilizavam o espaço escolar – jardim de inverno, para a pesquisa e readequação das grandezas
a fim de obter o máximo em eficiência na questão sustentabilidade.
Assim, compreender o significado de grandezas matemáticas, bem como identificá-las
em situações cotidianas e determinar a relação de ambas entre si, estabelecer comportamentos
diretos e inversos expressando algebricamente essas relações a partir de funções polinomiais
do 1º e 2º grau, pareciam assuntos distantes dos educandos, que por meio de fórmulas e
explicações didáticas não conseguiam visualizar tais no seu cotidiano.
Diante disto, mudar a forma de ensinar, aliando-se tanto a simplicidade quanto a
tecnologia, segundo Mercado (2002), é imprescindível para a aquisição do saber, visto que
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
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facilita o acesso a uma informação com a base matemática, porém repassado de uma maneira
mais atraente ao aluno.
MATERIAL E MÉTODOS
Para conseguir obter o objetivo proposto, este trabalho foi dividido em etapas
executadas ao longo do semestre. A primeira delas utilizada como método e classificado
como a base de entendimento para a execução das próximas foi a conversa com a turma do 9º
ano sobre o significado da palavra grandeza e o seu uso em diversos contextos, após essa
introdução e a explanação do objetivo proposto, dividiu-se a sala em pequenos grupos préestabelecidos para que pudessem realizar o trabalho investigativo no prédio escolar a fim de
identificar grandezas e suas respectivas relações entre si.
Experimentado as relações existentes entre as mais diversas grandezas, confirmando
seu comportamento e identificando sua provável linha gráfica se iniciou um estudo local para
intervenção sustentável no espaço escolar. O escolhido foi o jardim de inverno a fim de
redirecionar a água proveniente do telhado para um reservatório e com um sistema de controle
de umidade do solo, estabelecer sua irrigação por gotejamento e simultaneamente construir
um canteiro suspenso.
A sua construção baseou-se em alguns parâmetros pré-estabelecidos: uso de material
de fácil acesso, boa estética, baixa manutenção. Dando sequência ao trabalho, a sala foi
dividida em cinco grupos, onde cada um definia uma proposta a ser apresentado para a sala, o
professor orientador e a diretora da escola. Um debate definiu as ideias que melhor vinham de
encontro à proposta inicial, ou seja, redirecionar a água dos dois pontos de escoamento para
uma caixa d’água de 320 litros, a confecção de um canteiro suspenso a partir de um cano de
100mm, com aberturas padronizadas de 76mm a cada 10cm e o uso de uma mangueira
transparente para a irrigação por gotejamento com orifícios de 1mm a cada 10cm e o sistema
de controle seria a partir de um pressostato e uma vela de cerâmica de uso comum em filtros
d’água.
A ação foi executada por todos de uma forma ordeira e com registros de todas as
grandezas e parâmetros envolvidos para posterior estudo e adequação do sistema para outras
circunstâncias. Todos os saberes técnicos como: área do telhado que abrangia a coleta, a
capacidade de armazenamento, o índice pluviométrico da região, as conexões hidráulicas e
elétricas foram supervisionadas pelo professor a fim de tendo veracidade nos dados se pode
construir padrões de eficiência do sistema bem como a montagem de um folder explicativo do
sistema de irrigação por gotejamento automatizado para que todos que tenham interesse
possam assim fazer uso dele. No total foi preciso 12 horas/aula para o término do trabalho.
Uma vez concluído a experimentação, com objetivo de potencializar o armazenamento
e a eficiência do sistema de irrigação as mais variadas aplicações de solo e cultura o registro
continuo dos índices pluviométrico, o volume de água no reservatório, a aparência física das
plantas irrigadas foram tratadas de modo gráfico e estudadas suas relações entre si a fim de
identificar padrões e irregularidades.
O estudo da área das figuras planas envolvidas (retângulo, círculo, elipse, trapézios,
triângulos) no caráter metodológico foi realizado a abordagem gráfica da reta e da parábola
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tendo como caráter dominante a situação da figura estudada, por exemplo a área do círculo
sendo abordada como sendo uma função quadrática, de coeficientes “a” equivalente a PI, e os
coeficientes “b” e “c” nulos, com seu gráfico de concavidade voltada para cima e com ponto
mínimo de imagem.
Outro instrumento utilizado no método e fundamental para o êxito deste trabalho foi o
uso do programa Excel. Este permitiu aos alunos conhecer os coeficientes das funções e
possibilitou uma modelagem dos experimentos que até o momento ficavam na observação,
para uma dimensão mais concreta, pois a partir dos coeficientes foi recriada a trajetória
gráfica das grandezas, aos quais foram confrontadas com a realidade indagando os porquês
das variações.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após o adianto do trabalho, o estudo foi direcionado para o volume água por metro
quadrado que o sistema era capaz de direcionar efetivamente para o reservatório e a
adequação correta da sua capacidade a partir da área de telhado coberta pelo sistema. A cada
semana o registro de chuva, o volume de água armazenada e distribuída no canteiro fez parte
de uma rotina que visa conhecer dados quantitativos e qualitativos quanto a eficiência do
sistema a fim de compartilhar com a comunidade tanto escolar através de apresentações
quanto global com a publicação no blog da escola.
A necessidade da criação de uma escala mais precisa do volume do reservatório que
tinha como forma um tronco de cone oportunizou o grupo a calcular os volumes a cada cinco
centímetros de altura e perceber que comprimento, largura e profundidade são grandezas que
se relacionam diretamente entre si. Organizados em grupos cada um desenvolveu um
protótipo de uma escala de volume da caixa d’água e monitorou a eficiência dos dados e os
exemplificou em uma linha gráfica podendo assim iniciar o entendimento e interpretação de
um gráfico de função (IMENES; LELLIS, 2009).
Assim, foi exposto que o volume do tronco de cone se fundamenta na igualdade:
, onde “h” representa a distância entre as bases, “r” a medida do raio da
base menor e “R” a medida do raio da base maior. Já a alteração na altura do nível da água
dentro da caixa estava diretamente relacionada com seu volume uma vez que de modo
aproximado a cada 5 cm de altura seu raio aumentava 2cm gerando uma quantidade maior de
água em cada marcação.
No decorrer das ações concretas de ensino e aprendizagem, a observação, o hábito do
registro dos dados, a análise comportamental das grandezas foi uma constante na rotina de
aula. Situações simples como comparar dimensões, ganhava nova grandeza, maneiras
diferentes foram sendo criadas para expressar determinadas comparações entre as mesmas.
O experimento da vazão de água do sistema de irrigação que possuía 55 orifícios de
vazão incluindo o de leitura, bem com o registro dos milímetros de chuvas coletados no
pluviômetro instalado nas dependências da escola foi executada com o uso do programa
Excel a fim de identificar os coeficientes da função tanto do 1° grau quanto do 2° grau, para
que simulando valores fosse possível estudar o comportamento das grandezas e a partir de
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sua linha gráfica identificar particularidades e o intervalo de validade da função (IMENES;
LELLIS, 2009).
Enfim a observação, registro dos dados numéricos e sua generalização com a ajuda do
programa Excel desenvolveram não só as habilidades matemáticas, mas principalmente a
sensibilidade dos alunos e alunas para o que está ao seu redor bem com a socialização de
descobertas foi muito rica no sentido de estimular o dialogo cientifico entre eles.
CONCLUSÕES
Ao fim das observações e intervenções na rotina escolar evidenciou-se um gradativo
interesse pelo aprender conceitos matemático, bem como o aumento da sensibilidade em não
só identificar as grandezas matemáticas envolvidas no dia a dia deles, mas também o domínio
entre eles, uns partilhavam com as outras suas descobertas, suas dúvidas, a interatividade foi o
ponto forte do trabalho.
As experimentações fundamentaram as hipóteses demonstradas pelos alunos e
fomentaram a discussão sobre as variações que poderiam acontecer e as suas causas. Logo a
independência cognitiva começou a se evidenciar uma vez que cada um já buscava por si
respostas para as diversas situações que aconteciam durante as experimentações.
Ao final do tema estudado a mudança de postura observada na maioria dos alunos nos
leva a crer que essa proposta é uma parte do caminho que devemos seguir.
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ORÇAMENTO FAMILIAR1
AMARAL, Camille Alessandra 2; GONÇALVES, Ana Paula Kurth 3;
SCHNEIDER, Vanderlei Norberto4
RESUMO: O trabalho em questão aborda as influências sofridas pela globalização é algo que impulsiona o
consumo desregrado e para que não aconteça um caos econômico, é necessário termo um planejamento
financeiro familiar. Com isso, foram identificados inúmeros fatores que tem impacto na vida financeira das
famílias como: orçamento financeiro, planejamento financeiro familiar, tomada de decisão, necessidade x
desejos, situações de superávit (poupança e outros investimentos), situações deficitárias (compras à vista, a prazo
e juros) e administração de recursos e controle. E com a pesquisa foram abordados questionamentos que
convergem unicamente para explicação de uma economia “falha” que acontece nos lares de todas as famílias
independente de classe social. Portanto, se faz necessário que as famílias se preocupem no que se refere ao
orçamento familiar para que possam planejar as entradas de recursos financeiros e como esses recursos serão
gastos para se evitar o colapso financeiro familiar.
Palavras-chave: Orçamento Doméstico. Planejamento Financeiro Familiar.

INTRODUÇÃO
Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: como conseguir um controle
entre receitas e despesas para alcançar um equilíbrio no orçamento doméstico? Desta forma, o
trabalho apresenta como objetivo geral: identificar fatores importantes para um equilíbrio no
orçamento familiar e tentar comprovar esses fatores através de uma pesquisa com as famílias
dos estudantes. Que argumenta sobre a influência sofrida pela globalização que encurta a
distância entre os mercados de nações e continentes, “entramos em uma nova fase do
capitalismo, que deu origem ao que chama de sociedade de hiperconsumo” (VALENTE,
2009, p. 2).
Sendo assim, as pessoas são impulsionadas ao consumismo e na maioria das vezes não
observa se determinada despesa se enquadra dentro de seu planejamento financeiro familiar.
Sendo esse um dos possíveis fatores que causa o desequilíbrio financeiro. Assim, este
trabalho traz à discussão o orçamento familiar que é um assunto que tem impacto na vida de
todas as famílias independente de classe social, religião, localização geográfica, partido
político, etc. Porque todos têm parentes ou conhecidos que se encontram em dificuldades em
fechar as contas no final do mês e por esse motivo este assunto sempre é atual.
O que se vê na mídia são inúmeras pesquisas e reportagens divulgando índices que as
pessoas estão endividadas e com dificuldades de fazer a gestão de suas receitas e despesas. De
acordo com o site do Jornal Nacional (2011), o Banco Central identificou pelo seu banco de
dados que o comprometimento com a renda das famílias brasileiras é a maior dos últimos 6
(seis) anos. Sendo contas parceladas, financiamentos, pagamento de cartão de credito, entre
outros.
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Na reportagem ainda apresenta em destaque o sucesso de uma escola para
endividados, onde as pessoas procuram “um lugar onde se aprende a poupar” (JN, 2011). Essa
é apenas uma das notícias que está constantemente em destaque sobre problemas das finanças
pessoais. Para a maioria dos brasileiros sua principal fonte de renda, sempre lembrando que
ele é limitado conforme o IBGE e do outro lado às necessidades humanas são infinitas e
ilimitadas “para identificar, cuidadosamente, as Receitas e Despesas que acontecem em um
mês”. Como: juros abusivos em financiamentos, cartão de crédito, cheque especial, etc.
Portanto, o orçamento familiar é o início de um processo sistemático e para sua
elaboração podemos usar uma caderneta de papel, planilhas eletrônicas, entre outros. O
importante é que represente a realidade da família. Assim, de acordo com Ary Balddini e José
Roberto (2007, p.42-43) deve começar relatando a receita líquida, depois relatar as despesas
previsíveis, ou seja, as que são rotineiras. Para esta fase é importante que toda a família seja
envolvida como descrito por Gustavo que afirma: “A participação da família é de extrema
importância para elaboração do orçamento.
É preciso o compromisso de todos para a eficácia do processo” (ORÇAMENTO,
2009, p.9). “Ter objetivos comuns e conversa franca sobre as finanças da família é um bom
caminho para engajar todos na batalha pela economia” (TEIXEIRA, 2005, p.76). Para a
elaboração do orçamento é interessante que seja dividido em categorias e utilizem conceitos
da Contabilidade como: Origem e destino; receita e despesa, etc. E de acordo com Ary
Balddini e José Roberto (2007, p.48-49) podemos usar como orientação as categorias
seguintes despesas: com manutenção de casa, alimentação, com veículos, com saúde, com
lazer, com vestuário, financeiras e fiscais e diversas. Também temos outras classificações
apresentado por Teixeira (2005, p.79) como: despesas fixas, flexíveis e diárias.
O Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar tem como objetivo auxiliar a criar uma
estratégia precisa para acumulação de bens e valores que irão formar o patrimônio de uma
pessoa ou de uma família ajudando-as a arquitetar um Projeto de Vida para a conquista de
etapas importantes da vida como acumular recursos para a faculdade dos filhos, para a compra
de imóveis, para a tão sonhada aposentadoria, para iniciar um negócio próprio ou proteger sua
família contra eventualidades (NAKATA, 2011).
Assim, esta etapa é de muita relevância, porque depois de terminado o orçamento se
terá um mapa da situação financeira da família e neste resultado poderá apresentar três
situações. “Situação positiva, superavitária ou favorável; e situação negativa, deficitária ou
desfavorável; nula ou compensada” (MARQUES, 2011, p. 25).
Depois de identificado que a situação financeira esteja positiva, “através de um
planejamento financeiro é possível estabelecer metas de consumo realistas e planejar
aquisições de médio e longo prazo, como aquisição de veículo, imóveis (ALVES, 2010, p.11)
”, ou negativas onde “é preciso repensar a estrutura de gastos ou elevar a renda para manter o
equilíbrio financeiro e muitas vezes tomar decisões para adaptar-se a um novo estilo de vida.
” (GUSTAVO, 2011, p.16).
Existem várias teorias sobre o processo de decisão, sendo uma delas a de Chiavenato
apud Luz (2010, p.46) que o processo decisório é complexo e pode ser dividido em seis
etapas: identificação da situação, obter informações sobre a situação, gerar soluções ou cursos
alternativos de ação, avaliar as alternativas e escolher a solução ou curso de ação preferida,
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transformar a solução ou curso de ação escolhida em ação efetiva e avaliar os resultados
obtidos.
Juros com tem como significado, “rendimento de dinheiro emprestado, recompensa” e
ainda “é a remuneração cobrada de quem efetuou um empréstimo e deve pagar ao proprietário
do capital emprestado” e o autor ainda relata as modalidades de juros usadas no mercado
financeiro que são: juros compostos, de mora, nominais, juros reais, rotativos, simples e sobre
o capital próprio.
Compras à vista; “Muitas vezes as lojas fazem jogo duro quando se pede esse desconto
para pagamento a vista, ou por incompetência dos administradores financeiros ou por
preferirem ganhar os juros embutidos” (EWALD, 2005, p. 81).
Enganasse que pensa que uma mercadoria não tem aquecido quando comprada a prazo, já
estão calculados junto com as avista. Importância de avaliar as opções da compra a prazo
avaliando e escolhendo a melhor opção dentre as várias onde é necessário verificar o que é
mais vantajoso analisando: compras com ou sem entrada, calcular a taxa de juros dos
anúncios, verificar se existi compra casas, etc.
MATERIAL E MÉTODOS
O principal objetivo é estudar os gastos familiares e o planejamento.
O projeto foi realizado em nossa escola a partir do Segundo Bimestre desse ano letivo.
A pesquisa está baseada no orçamento familiar, seu conceito e as diferentes aplicações
necessárias, para o estudo sobre os gastos e SPC.
Realização de pesquisa sobre o cotidiano, sua aplicação e importância na sociedade.
A recapitulação da Matemática Básica – Adição, Subtração, multiplicação, equação do
1º grau, regra de três percentagens.
O estudo dos orçamentos familiar: Cálculos de Infração, Controle de receitas, controle
de gastos, Gráficos de mostra.
A confecção de cartazes para melhor compreensão sobre o tema, miniteatro simulando
gastos em supermercados.
A criação do material visual para a apresentação deste trabalho.
A finalização do projeto com a aplicação à turma dos 7º anos de Ensino fundamental.
CONCLUSÕES
O trabalho teve como proposta identificar fatores relevantes dentro do orçamento
doméstico e comprovar ou não tais fatores na pesquisa. Portanto, o resultado obtido com o
referencial sobre orçamentos domésticos é que existem pessoas que pensam que para chegar a
um equilíbrio financeiro seja necessário apenas relacionar as despesas e receitas e quando
muito planejar os gastos futuros.
Mas no trabalho elencamos que é muito mais que isso, porque precisamos inicialmente
sim relacionar nossas despesas e receitas, mais sempre é relevante ser adaptado de acordo
com as situações que vão acontecendo. Pois, todo planejamento precisa ser flexível.
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Assim, quando se trata de orçamento financeiro familiar encontramos conceito de
várias disciplinas como: economia, contabilidade, teoria das organizações, gestão de pessoas,
processo de tomadas de decisão, entre outros. E nessa pesquisa citado por muitos autores que
além de relacionar de forma adequada o orçamento e planejar os gastos é importante ter
sempre um fundo de reservas para emergências.
Entretanto, é relevante ter uma sinergia entre todos os membros da família e que cada
um tenha conhecimento de seu papel dentro do planejamento financeiro familiar. E além de
entender o funcionamento do processo complexo que é o orçamento familiar que passa pelas
seguintes fases: relacionar, planejar, definir metas, etc. é necessário colocar em prática o que
foi definido anteriormente, ou seja, fazer uma gestão adequada para que se consiga
administrar o dinheiro e não gerir dívida e ter uma reserva na caderneta de poupança, cheque
especial, cartão de credito, empréstimos, entres outros, não pagam apenas a taxa mínima do
cartão e com isso podemos destacar que mesmo planejando e fazendo o orçamento doméstico
a maioria das pessoas tem dificuldades financeiras podendo comprovar o que acontece em
todo Brasil.
E nestes 64% tiveram seu nome incluso em serviços de proteção ao crédito. Pelo
estudo realizado se verifica que planejar o orçamento doméstico é de suma importância para
que se possam organizar os ganhos familiares e para tal se faz necessário que recebam
orientações de como regularizar o orçamento doméstico para não entrar em colapso
financeiro.
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SOMANDO FORÇAS CONTRA O AEDES AEGYPTI1
SILVA, Helen Cristina da2; TRAPP, Thaís Pellens3; SOPPA, Giselle Cristiane4
RESUMO: Este ano vivenciamos um quadro social epidêmico do Zika-Vírus. Diariamente uma manchete tirava
o foco das aulas de matemática. Então surgiu a ideia de utilizar o tema, Aedes Aegypti para desenvolver
diferentes conteúdos da matriz, como: Estatística, Simetria, Volume, Triângulo Retângulo, Circunferências e
Juros. Durante a sequência surgiu a necessidade de agregar conhecimentos das áreas: Educação Física (anatomia
das articulações), Ciências (compostos de limpeza e uso de repelente), Língua Portuguesa (Publicidade e
Propaganda) e Ensino Religioso (Ética e Moral). Essa inter-relação oportunizou que o trabalho fosse
caracterizado como interdisciplinar. Foi possível ver que, quando se colocou os alunos como agentes
transformadores do seu próprio meio, permitiu-se desenvolver maturidade, respeito e cuidado. Percebeu-se que
além de conhecer, é necessário prevenir e em último caso tratar. Além disso, percebemos que o alcance dos
objetivos curriculares foram alcançados de forma eficiente porque os alunos puderam vivenciar o sentido das
análises e cálculos matemáticos.
Palavras–chave: Aedes Aegypti. Cidadania. Cálculos. Interdisciplinaridade

INTRODUÇÃO
No início do ano vivenciamos inúmeras reportagens diárias a respeito da grande
proliferação do mosquito Aedes Aegypti (causas e consequências). Os alunos sempre muito
curiosos e participativos traziam para as aulas situações novas ouvidas ou lidas nas redes de
comunicação. Inclusive a associação do Zika – Vírus aos bebês microcéfalos. Foi então que
surgiu a ideia de utilizar o tema para abordar diferentes conteúdos programáticos da matriz.
Para tanto foi solicitado aos alunos que trouxessem material de leitura e discussão para a sala
e a partir disso foi possível elaborar uma pesquisa que foi realizada com a comunidade escolar
e na sequência, realizamos etapas que privilegiaram, primeiramente, os cálculos referentes ao
estudo de Tratamento de Informação e ainda, organizamos materiais de apoio (folder e painel
para atuarem na prevenção da proliferação) e mais, durante o estudo um fato inusitado
contribuiu acidentalmente para que a sequência inicial planejada fosse alterada e tivesse
continuidade, fomos informados que jovem que foi acometido pela Chikungnya, o primeiro
caso diagnosticado no Estado de Santa Catarina, era aluno da nossa Escola.
MATERIAL E MÉTODOS
Em Matemática, primeiramente pesquisamos em jornais, revistas e na internet sobre o
tema abordado. Com este material foi possível uma roda de discussão e partindo dela,
elaboramos uma pesquisa para ser realizada na comunidade escolar. Seguimos para aula de
campo, procuramos investigar 1% da população do bairro (Bairro Vila Nova – Joinville SC,
último IBGE 25000 habitantes), vale ressaltar, que através desta ação os alunos puderam
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exercer o direito de cidadania o que os motivou ainda mais a continuar os estudos seguintes.
Dentro da amostra, estudamos as variáveis:
- Quantitativas (discretas – números de moradores da casa e, contínuas – idade da pessoa
entrevistada)
- Qualitativas (nominais – gênero feminino ou masculino e, ordinais – grau de escolaridade)
E ainda, foi possível construir gráficos:
- De setores no caso de o entrevistado ser ou não a favor do aborto em casa da grávida ter
contraído o Zika – Vírus e o bebê ter sido diagnosticado com microcefalia,
- De barras descrevendo a situação do entrevistado ter ou não conhecidos com alguma das três
doenças e outro, também de barras, demonstrando a aceitação da vacina preventiva.
Toda a sequência ficou de acordo com o Capítulo 8 do livro didático Vontade de Saber
Matemática. Vale ressaltar, que como a comunidade apresentou pouco conhecimento em
relação aos sintomas apresentados durante a enfermidade, verificamos a necessidade de um
folder / informativo sobre o assunto e para que este fosse realizado com sucesso, contamos
com o apoio da professora de Língua Portuguesa que aproveitou-se da temática para
desenvolver o conteúdo de Publicidade e Propaganda.
Já no término das etapas acima descritas, tivemos o conhecimento de que o jovem
LSA (13 anos) estava afastado de suas atividades escolares porque havia sido hospitalizado
devido a Chikungnya, e assim que ele retornou pedimos que pudesse socializar sua
experiência através de uma entrevista para os alunos da escola e nesse momento foi possível
realizar uma interseção entre os conhecimentos das áreas das disciplinas de matemática,
Educação Física e Ciências.
A professora de Educação Física contribuiu nos informando que a Chikungnya
acumula água nas articulações e por isso o paciente sente muita dor, e no caso de tomar o
remédio indevido este acúmulo de água tende a aumentar e consequentemente a dor também.
Já a professora de Ciências reforçou a necessidade do uso do repelente e também da
sua reaplicação conforme orientado no rótulo.
Em outro momento, mas ainda, com o auxílio da disciplina de Ciências foi possível
estudar uma mistura eficiente para a limpeza das casas, considerando que essa mistura
ocupasse

do volume total de uma balde e nessa etapa criamos condições para as discussões

sobre volume de paralelepípedo e volume de cilindro.
Vp = c . l. h
Vc = ab . h
As atividades propostas para o estudo de volume seguiram o Capítulo 10 do livro
didático Vontade de Saber Matemática.
Como ainda ouvíamos tantas informações a respeito do assunto, houve a proposta de
construirmos um painel que visasse à prevenção à proliferação. Na procura de atingir esse
objetivo foi selecionado o conteúdo de simetria (de translação e o de rotação) para através de
imagens pudéssemos chamar a atenção da comunidade para o tema abordado. Paralelamente
ao painel desenvolvemos as atividades do Capítulo 4 do livro didático Vontade de Saber
Matemática.
Percebendo a motivação dos alunos, levantamos questões sobre o uso de floreiras
aéreas (com uso de suporte em forma de mão francesa) e floreiras de chão (com uso de prato
circular). Com esta discussão construímos floreiras e revisamos os conceitos referentes aos

549

cálculos de volume e pudemos observar e entender a aplicação do Teorema de Pitágoras no
modelo de suporte construído. Além disso, seguimos para os conceitos e cálculos referentes à
Circunferência, como: Comprimento, Área, Setor Circular e Coroa Circular:
C=2 r

A=

de acordo com o Capítulo 9 do livro didático Vontade de Saber Matemática.
E por último, desenvolvemos noções de sistema financeiro, pois tivemos
conhecimento de que a família do aluno que nos deu entrevista ficara desempregada por conta
de ter os horários comprometidos com os cuidados ao jovem, então a professora de Ensino
Religioso pode trabalhar conceitos de Moral e Ética, e sabendo que o período sem salário foi
de dois meses, seguimos para uma simulação de empréstimo bancário, momento onde foi
possível incluir os estudos de porcentagem, acréscimo, desconto, juros simples e juros
compostos:
J=C.i.t
M=C+J
J = C (1 + i)t
Conforme o Capítulo 3 do livro didático Vontade de Saber Matemática.
Vale ressaltar que durante todo o processo de conceituação e atividades foi utilizado
como material complementar o livro didático Ideias e Desafios.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para que a discussão e o levantamento de hipóteses fossem o mais próximo do real, os
alunos realizaram leitura de diferentes materiais, e após a construção, aplicação e análise da
pesquisa construíram os seguintes gráficos:
Figura 1 – Gráficos de análise de dados coletados em pesquisa nas ruas próximas à Escola

Fonte: Nono ano (2016).

Ao realizarem o estudo de volume, desenvolveram as fichas técnicas de seus cálculos
e puderam observar que já conseguiam organizar melhor as informações para realizarem com
êxito seus cálculos.
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Figura 2 – Ficha técnica de análise dos cálculos de volume da mistura para limpeza

Fonte: Nono ano (2016).

Em seguida, ao serem motivados a idealizarem e construírem as floreiras, puderam
sentir a importância dos cálculos para a construção de modelos eficientes.
Figura 3 – Ficha técnica de análise dos cálculos de volume, aplicação do Teorema de Pitágoras e Estudo de
Circunferência

Fonte: Nono ano (2016).

Por último, os alunos analisaram seus próprios orçamentos familiares e aprenderam
sobre receitas e despesas. No caso do jovem LSA, verificaram (ver tabela 1).
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Tabela 1 – Orçamento da casa (Receitas x Despesas)
RECEITAS
DESPESAS
R$ 3 260,00

Energia

R$ 234,06

Água

R$ 36,87

Telefone

R$ 39,80

Lixo

R$ 18,70

Alimentação

R$ 380,00

Carro

R$ 522,87

Banco

R$ 250,00
R$ 1 481,43

Saldo R$ 3 260,00 – 1 481,43 =
R$ 1 778,47

Fonte: Nono ano (2016).

Mais tarde, calcularam a simulação de um empréstimo à taxa de juro composto do
valor necessário a quitar as dívidas de dois meses da casa estudada. Lembraram, que o
pagamento do mesmo deveria caber no orçamento mensal, logo em seis meses. (ver tabela 2).
Tabela 2 – Média das taxas de juros bancárias pesquisadas e consequente valor do montante e suas
prestações
MÉDIA DA TAXA DE
CAPITAL
MONTANTE
PRESTAÇÕES
JUROS
5,19 %

R$ 6 520,00

R$ 8 832,71

R$ 1 472,12

Fonte: Nono ano (2016).

CONCLUSÃO
Em busca de uma estratégia válida para alcançar a função social da escola, esta que
segundo Rodrigues (2016),
deverá proporcionar inúmeras alternativas que levem os alunos não somente a abstração
de conceitos e fórmulas, mas que os levem a desenvolver o pensamento com criticidade
e ao mesmo tempo com criatividade, sendo capaz de fazer descobertas e compreender o
mundo em todos os seus aspectos (social, cultural, poilítico, etc).
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Podemos afirmar que a sequência utilizada foi válida. Pois percebemos que ao
aproveitar o contexto social conseguimos alcançar os objetivos curriculares de forma eficiente
visto que os alunos puderam vivenciar o sentido das análises e cálculos matemáticos. E ainda,
ao vivenciaram a importância de se conhecer o problema, entenderam a necessidade de se
prevenir e em último caso tratar, ou seja, conseguiram levantar hipóteses e argumentos
resolutivos.
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MATEMÁTICA-AGRICULTURA1
SEBOLD, Djenyfer Cristiny2; WEIRICH, Ana Paula 3; PASSING, Adelmo4
RESUMO: A matemática e a agricultura vem andando lado a lado a milênios e este trabalho será voltado para
mostrar aonde está sendo aplicada a matemática hoje em dia na agricultura e aproximar a matemática da vida
cotidiana dos alunos, alunos esses que serão grande maioria futuros agricultores do município, que é basicamente
agrícola, este mesmo trabalho utilizou os conteúdos de relações e funções que são componentes utilizados no
ano curricular do 9 ano do ensino fundamental series finais, os mesmos alunos entenderam que função nada mais
é que uma formula utilizada muitas vezes mentalmente para preencher uma tabela ou um gráfico, poderão
perceber a importância de estudar este conteúdo e aproximar a matemática da vida social deles, para em um
futuro breve está disciplina não seja tão temida pelos alunos.
Palavras-chave: Matemática. Agricultura. Relações e funções.

INTRODUÇÃO
A agricultura de hoje está buscando sempre inovações e mudanças, e a principal
delas, seria pelo aumento da produtividade em menores áreas de plantio. Basicamente o
desenvolvimento sustentável, e a corrida por estas inovações chamou a atenção dos alunos
como um todo. Com as novas metodologias de ensino aprendizagem, que devem aproximar o
aluno ao Máximo com a vida cotidiana, sendo que os alunos desta referente escola
basicamente formada por filhos de agricultores, pensou-se em desenvolver cálculos
matemáticos que de alguma forma possam auxiliar a eles quanto alunos e futuros
empreendedores rurais.
No conteúdo do 9° ano de ensino fundamental series finais, Relações e funções se
englobaram exatamente no conteúdo que seria necessário para desenvolver os cálculos
algébricos, e só assim possível construção de formulas concretas para serem usadas
posteriormente, em preenchimento de tabelas e gráficos onde todos os cálculos e métodos
podem ser explanados e analisados.
Este trabalho tem como principal objetivo ajudar os alunos a estabelecerem uma
relação coerente entre a matemática pura e a matemática aplicada, também trabalhar com a
história do conteúdo programático sabendo quais passos e quais as suas participações na
evolução da humanidade e também ajudar os alunos na pratica diária, ajudando seus pais, no
melhoramento da produtividade e finalmente nos lucros para uma família e geração inteira.
MATERIAL E MÉTODOS
Neste trabalho foi colocado em movimento a ideia de função que faz parte do
componente curricular do 9 ano do ensino fundamental series finais, lhes explicando qual é o
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conceito de função. As funções são definidas por certas relações. Buscando embazar esses
conceitos, foi elevancado um pouco da sua historia de tempos em tempos.
De acordo com BAHIA (2013) Na antiguidade, à 2000 anos a. c., foi a época do
primeiro estágio da concepção de função. Entre os babilônios encontram-se tabelas
sexagesimais de quadrados e de raízes quadráticas, de cubos e raízes cúbicas e outras. Ela cita
que na Grécia Antiga encontravam-se notas do aparecimento do conceito de função na
Matemática e nas Ciências Naturais: em métodos práticos e não formulados, mas
comunicados de mestre para aprendiz e que entre os pitagóricos surge a ideia de função no
estudo da interdependência de diferentes quantidades físicas. Mais tarde, durante o período
Alexandrino, os astrônomos desenvolveram uma trigonometria completa de cordas,
correspondendo um círculo de raio fixo e, utilizando teoremas de geometria e regras de
interpolação, calcularam tabelas de cordas, equivalendo efetivamente às tabelas de seno,
colocadas em pelos Hindus séculos mais tarde.
Apesar de tantos exemplos que indicam a presença das dependências funcionais, o
pensamento matemático da Antiguidade não criou nenhuma noção geral nem de quantidade
variável e nem de função, contudo o seu conceito tinha relação com uma tabela ou uma
correspondência entre valores.
Na Idade Moderna, Galileu Galilei (1564-1642) deu uma grande contribuição em
relação à evolução da noção de função, introduzindo o quantitativo nas representações
gráficas e seu principal campo de estudo foi o movimento e, consequentemente, a velocidade,
a aceleração e a distância percorrida.
A introdução das funções sob a forma de equações produziu o efeito de uma revolução
no desenvolvimento da Matemática e que a primeira vez que a palavra “função” aparece num
manuscrito foi com Leibniz, em 1673, num trabalho intitulado “Methodus tangentium inversa,
seu de fonctionibus”. Segundo Youschkevitch (1981), com Jean Bernoulli (1694-1698)
aparece a primeira definição explícita de função como uma expressão analítica: chamamos
função de uma grandeza variável uma quantidade composta de qualquer maneira que seja
desta grandeza variável e constantes.
Euler, no século XVIII, foi figura essencial para o desenvolvimento do conceito de
função. Ele começou por definir noções iniciais, discriminando as quantidades variáveis das
constantes e criou o símbolo f e parênteses para designar função. Conforme Youschkevitch
(1981), entre as várias definições dadas por Euler, ele cita a seguinte: uma função de uma
quantidade variável é uma expressão analítica composta, de qualquer modo que seja, desta
quantidade e números ou quantidades constantes
Em meados do século XIX, as funções já não precisavam ter a forma “bem
comportada” com que os matemáticos estavam acostumados. De acordo com Boyer, em 1837,
Dirichlet sugeriu uma definição muito ampla de função: se uma variável y está relacionada
com uma variável x de tal modo que, sempre que é dado um valor numérico para x, existe
uma regra segundo a qual um único valor de y fica determinado, então se diz que y é função
da variável independente x. Esta definição chega perto da noção moderna de uma
correspondência entre dois conjuntos de números, mas os conceitos de “conjunto” e de
“número real” ainda não tinham sido estabelecidos.
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A Matemática Moderna teve dificuldade em estabelecer a definição universal de
função que não é algorítmica. De acordo com Youschkevitch, H. Weyl sustenta que: ninguém
jamais soube explicar o que é uma função.
Mas uma função é definida por um meio qualquer. Dentro desses requisitos estudados
ao longo da história chegou-se a um ponto. Que por causa de sua generalidade, as funções
aparecem em muitos contextos matemáticos e muitas áreas da matemática baseiam-se no
estudo de funções. Deve-se notar que as palavras "função", "mapeamento", "mapa" e
"transformação" são geralmente usadas como termos equivalentes.
Além disso pode-se ocasionalmente se referir a funções como "funções bem
definidas" ou "funções totais". O conceito de uma função é uma generalização da noção
comum de fórmula matemática.
As
funções
descrevem
relações
matemáticas
especiais
entre
dois
elementos.Intuitivamente, uma função é uma maneira de associar a cada valor do argumento
(às vezes denominado variável independente) um único valor da função (também conhecido
como variável dependente). Isto pode ser feito através de uma equação, um relacionamento
gráfico, diagramas representando os dois conjuntos, uma regra de associação, uma tabela de
correspondência, etc.. Neste trabalho buscamos mais relacionar funções com uma tabela de
correspondencia onde formulas foram criadas para em uma seguencia logica preencher a
tabela de dados.
As formulas foram criadas no intuito de aumentar a capacidade de plantas por hectare
de forma uniforme para que a conpetição das plantas nao seja afetada, e a produtividade fique
maior, em relacao a uma área que nao as utiliza.
A formula da função é dada, utilizando os dados das colunas da tabela,que são a
distancia entre linhas de plantio, e as linhas da tabela sao dadas pelo total de população de
plantas, que se estabelece por hectare, chegando ao final temos a resposta da função, que é a
distância entre plantas na linha de plantio. Onde é dada a lei da função;
Formula 1 da f(x): =100/(A2/((100/D1)*100))

F(x): distância entre plantas na linha de plantio
D1= distancia entre linhas de plantio
A2= total de população de plantas por hectare
A aplicação da formula com os dados de uma tabela teremos a tabela devidamente
preenchida, também após estudo do programa Excel, que foi desenvolvido basicamente para
mais rápida utilização das funções, temos devida tabela preenchida.
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Tabela 1 – Referente a média de distância em centímetros de uma planta até a outra em linha de plantio
na cultura do Milho.

Fonte: Os autores (2016).

Foram utilizados varios métodos de pesquisa e trabalho pratico com os alunos, onde
os mesmos foram a campo e testaram aquilo que aprenderam, eles utilizaram em seu trabalho
réguas, transferidores, tabelas formuladas e preenchidas, em dias de aula, especialmente em
contra turno, onde os mesmos vieram a unidade escolar para aprender um pouco mais da sua
disciplina. Após todos os processos concluídos foram então adicionados os dados aos
gráficos, onde encontra-se a formula da função aplicada,
Gráfico que relaciona a lei da função com os dados obtidos na tabela de valores;

Fonte: Os autores (2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o desenvolvimento do projeto houve uma surpresa em relação de onde estamos
na agricultura e onde podemos chegar desenvolvendo novos métodos e novas tecnologias,
mas principalmente a maior surpresa do projeto foi saber que os alunos irão utilizar os
cálculos no dia-dia em suas residências.
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Em discussão com os alunos chegamos ao consenso que a matemática pode ser muito
mais útil do que os alunos imaginavam, após desenvolverem o trabalho os mesmos ficaram
mais afetivos com a disciplina tratando-a com mais respeito e orgulho, pois a partir das suas
dúvidas e de seus pensamentos com suas persistências em pesquisar e encontrar respostas,
conseguiram afunilar o conhecimento e chegar as respostas nunca antes imaginadas por eles.
A matemática é algo extraordinário, suas aplicações nas mais variadas áreas fazem
com que muitas relações podem ser feitas, como está, matemática e agricultura, dentro desta
mesma podemos ainda ter relação com pesos e medidas, também ter relação com equações de
variados campos e encontrar respostas para quase todas as nossas perguntas
CONCLUSÕES
Como Matemática é importante na formação do cidadão prestando sua contribuição
social, à medida que forem exploradas metodologias que desenvolvam nos alunos a formação
de capacidade de aprender de forma contextualizada. De acordo com os PCNs (BRASIL,
2002, p. 111), para que isto ocorra, é importante relacionar a matemática com outros
conhecimentos e auxiliar o aluno a compreender e interpretar situações, apropriando-se de
linguagens específicas e usuais do dia.
O trabalho propiciou aos alunos uma maior interação com a disciplina, uma motivação
para pesquisa, além desafiá-los a oratória. Toda inclusão com outras pessoas sempre acarreta
em aprendizagem, em troca de experiências.
A produtividade baixa de nossas lavouras em relação as lavouras de países vizinhos
vêm a comprovar que é preciso mudar muito a maneira de se trabalhar no campo, e essa
maneira diferente de trabalhar que foi explanada neste referente trabalho, é preciso melhorar a
relação entre aluno x aprendizagem= resultado, para que as experiências de planilha saiam do
papel e ganhem vida nas mãos da nova geração, para que nosso futuro sustentável enfim
chegue a um presente mais alcançável aos olhos.
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A GARANTIA DE ACESSIBILIDADE PARA AS PESSOAS COM
LIMITAÇÕES FÍSICAS E VISUAIS NO CONTEXTO DA UNIDADE
PRISIONAL AVANÇADA DE INDAIAL- SC1
MARCHESE, Valdecir2; MACHADO, Andrea3
RESUMO: O tema inclusão social foi abordado na disciplina Ciências, Cultura, Tecnologia e Trabalho na
Educação de Jovens e Adultos em 2016. O projeto teve como objetivo contextualizar e problematizar os
paradigmas de compreensão da deficiência e as barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais que impedem a
inclusão e conhecer os recursos e tecnologias assistivas. Os atores sociais envolvidos foram alunos do Ensino
Fundamental- séries finais e o objeto de estudo foi a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência física
e/ou visual na Unidade Prisional Avançada de Indaial. Como trabalho final, os alunos apresentaram uma planta
baixa atual do presídio e a segunda, elaborada de acordo com as Normas Técnicas da ABNT – Acessibilidade,
utilizando seus conhecimentos matemáticos. A segunda planta baixa serviu de referência para a construção de
uma maquete que prioriza a acessibilidade e a humanização dos espaços na UPAI. O trabalho foi selecionado na
Feira Regional de Matemática.
Palavras-chave: Conhecimentos Matemáticos. Inclusão Social. Acessibilidade. Humanização dos Espaços.

INTRODUÇÃO
De acordo com acordo com pesquisa divulgada pela Organização Mundial da Saúde OMS e pelo Banco Mundial em 2011, mais de um bilhão de pessoas no mundo vivem com
algum tipo de deficiência. No Brasil, dados do Censo 2010, divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE apontam que dos 190 milhões de brasileiros,
mais de 45 milhões apresentam alguma deficiência.
Estes e outros dados estatísticos foram apresentados na disciplina de CCTT aos alunos
do CEJA, que estudam na Unidade Prisional Avançada de Indaial- UPAI. Além do debate e
reflexão acerca de dados nacionais e globais foi solicitado que os mesmos trouxessem a
questão para o âmbito da sua cidade de origem, considerando que de acordo com estimativas
da OMS, aproximadamente 15% da população, seja em nível local, regional, nacional ou
mundial, apresenta algum tipo de deficiência. Os resultados da análise dos dados coletados
impressionaram os alunos que após debate e reflexões, concluíram que essas minorias
continuam excluídas, segregadas e de maneira geral, invisíveis socialmente.
O projeto foi desenvolvido no primeiro semestre e teve por objetivo geral
contextualizar e problematizar os paradigmas da deficiência, com o fim de compreender como
o fenômeno social deficiência foi construído e consolidado ao longo da história.
O trabalho teve como objetivos específicos examinar as barreiras de impedimento para
a inclusão, enfocando as barreiras físicas e arquitetônicas, que de acordo com a Norma
Brasileira – NBR 9050/2004 aprovada pela ABNT, abrange o espaço urbano e ambiental e
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são “[...] qualquer elemento natural instalado ou edificado que impeça a aproximação,
transferência ou circulação no espaço, mobiliário ou equipamento urbano”. (ELALI et AL,
2015, p.117-127).
E por fim, conhecer as tecnologias assistivas e os recursos disponíveis para a inclusão
e garantia da universalidade de acesso para as pessoas com deficiência física, auditiva, visual,
intelectual ou com deficiências múltiplas.
MATERIAL E MÉTODOS
Após o estudo de dados estatísticos sobre a deficiência em nível local, regional,
nacional e global, dos paradigmas de compreensão da deficiência, das barreiras que impedem
a inclusão e dos recursos e tecnologias assistivas, os alunos escolheram como objeto de
pesquisa analisar as barreiras físicas e arquitetônicas que impedem a inclusão e a
acessibilidade na UPAI e inicialmente se propuseram a solucionar o seguinte problema: Como
garantir acessibilidade com autonomia total para as pessoas cegas e espaços de circulação e
manobras para pessoas que utilizam cadeiras de rodas para se locomover (apenados e
visitantes) nas alas do regime fechado da UPAI?
Os alunos optaram por elaborar duas plantas baixas do presídio/ regime fechado,
contudo, cabe destacar que, devido às questões de segurança, foram impostas restrições para
uso de materiais e recursos fora da sala de aula, dentre os quais, a trena. Sendo assim,
precisaram observar os ambientes e trabalhar com números aproximados. A primeira planta é
uma representação de todas as alas do presídio, da sua organização e disposição do
mobiliário.
A primeira etapa do trabalho consistiu na apresentação em sala de aula da planta baixa
das alas do regime fechado quando foi detectado um grande problema que deveria ser
resolvido antes dar continuidade ao trabalho: Como garantir o direito a todos os apenados que
vivem no regime fechado de dormir em camas e não mais no chão?
Os alunos relataram que a maioria dos apenados dorme sobre um colchão disposto no
chão, em um corredor aberto. O desafio proposto aos alunos foi solucionar dois problemas: o
primeiro referente à acessibilidade no presídio seguindo as definições estabelecidas pelas
Normas Técnica da ABNT - Acessibilidade e o segundo, otimizar os espaços das alas X1, X2
e X3 de modo que coubessem mais camas.
As alternativas sugeridas pelos alunos para otimizar os espaços com objetivo de
garantir a inclusão e a acessibilidade, bem como, dispor mais camas nos ambientes foram as
seguintes: 1ª eliminação das duas paredes que dividem as alas X1, X2 e X3; 2ª eliminação do
banheiro por ala; 3ª substituição das camas modelo beliche por camas modelo treliche.
Segundo os alunos, não haveria problemas estruturais caso as paredes fossem eliminadas e
quanto à demolição dos banheiros por ala, apresentaram como proposta a construção de um
banheiro e chuveiro acessível, seguindo as Normas da ABNT – Acessibilidade e de mais dois
banheiros no local onde atualmente há um canil desativado. Cabe destacar que a proposta foi
elogiada pelos agentes prisionais e pelo diretor do presídio, que a consideram viável.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para chegar ao resultado final do projeto, representado por uma maquete do presídio
construída de acordo com as definições das Normas ABNT –Acessibilidade, os alunos
precisaram mobilizar conhecimentos matemáticos como: cálculo de área com o propósito de
otimizar os espaços para incluir mais camas modelo treliche para todos os apenados, bem
como, garantir as medidas necessárias para a manobra de rotação da cadeira de rodas sem
deslocamento, razões trigonométricas para calcular o grau das rampas de acesso e dominar
conceitos básicos de adição, subtração, multiplicação e divisão, regra de três, frações e
porcentagem. Os cálculos aplicados para a elaboração das plantas baixas e para construção da
maquete serão apresentados pelos alunos durante a Feira Catarinense de Matemática.
Cabe ressaltar que no primeiro semestre de 2016, os alunos não tiveram aulas de
matemática e a professora orientadora do projeto é da área de História, sendo assim,
precisaram estudar juntos, socializar conhecimentos e solicitar auxílio de colegas que não são
alunos do CEJA. O trabalho teve como resultado a construção de uma maquete do presídio, a
partir da planta baixa que foi desenvolvida de acordo com as Normas Técnicas de
Acessibilidade, enfocando a inclusão, acessibilidade e humanização dos espaços.
Conforme relatado, para desenvolver o projeto os alunos se ampararam em seus
conhecimentos matemáticos e na própria prática profissional, pois, são marceneiros, serventes
de pedreiro, torneiro mecânico, mecânico de automóveis etc. Contudo, é preciso ressaltar que
as plantas baixas, o sistema de medição adotado, os cálculos matemáticos utilizados e o
projeto de iluminação da maquete por ala, foram revisados e corrigidos pelos professores do
CEJA e por alunos de Engenharia da UNIASSELVI - Indaial, que apoiaram o projeto e
forneceram parte dos materiais para a construção da maquete dentre os quais: escalímetro
triangular, madeira, cola, palitos de picolé para produção das camas em miniatura, massa
epoxi para a confecção dos vasos sanitários e chuveiro, interruptor e lâmpadas de led.
Além dos materiais supramencionados, os alunos tiveram acesso em sala de aula aos
seguintes materiais: folhas de papel A3, cartolina branca, lápis, borracha, régua de 30
centímetros, arame para a confecção de uma cadeira de rodas em miniatura, madeira para
construção das rampas de acesso e tintas para a pintura da maquete e do piso tátil diretivo e de
orientação.
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Figura 1: Planta baixa utilizada para a construção da
Maquete

Fonte: Os autores (2016).

CONSIDERAÇÕES
Consideramos que o estudo dos dados estatísticos referente às deficiências, dos
fundamentos teóricos da história da deficiência, dos paradigmas da exclusão, segregação,
integração e inclusão e da construção da maquete, que materializou todo o conhecimento
apreendido, foi importante para os alunos no sentido de desconstruir uma imagem negativa
que tinham sobre a deficiência e que se sobrepõe a imagem da pessoa e ao valor humano e,
sobretudo, para a valorização das diferenças humanas. E, para além disso, foi relevante para a
conscientizá-los que a deficiência não é uma questão individual e sim, uma questão social. Ou
seja, não é a pessoa com deficiência que precisa curar ou reabilitar o seu corpo para ser
incluída socialmente; é a sociedade que precisa mudar como um todo para garantir a inclusão
de todos sem exceção e a universalidade de acesso.
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NÚMEROS DECIMAIS E O SISTEMA MONETÁRIO1
WEBER, Bianca Camilly2; CLASEN, Suelen Dias3; BIZARRI, Marli4
Resumo: Para que os alunos aprendam, é preciso envolvê-los em uma atividade de importância, elaborar
situações-problema que estejam ao alcance e ao nível dos mesmos. Na elaboração desse projeto pensou-se na
organização em torno de uma atividade pedagógica necessitando de cooperação, e este é um meio para realizá-la
de forma em que os alunos busquem interesse em fazer sozinhos. Nesse contexto, os alunos do 6º Ano do Ensino
Fundamental- séries Finais da EEB Prefeito Frederico Probst desenvolveram um projeto na disciplina de
matemática, com a finalidade de contextualizar os conteúdos, ou seja, trabalhar situações problemas. Sendo
assim os alunos aprendem estratégias que o auxiliam a vivenciar o processo de resolução de problemas,
estimulando a despertarem a curiosidade matemática. Apoiando-se em problemas concretos o aluno consegue
êxito no processo de resolução, pois o problema que o aluno está resolvendo é real e não abstrato. Depois de
aprender em sala, o conceito e a importância de se trabalhar números decimais e realizar variam atividades. Os
alunos formam grupos e juntos elaboram uma estratégia de vendas, contextualizando o conteúdo trabalhado em
sala. Para se tornar real entendemos que trabalhar com o dinheiro seria a estratégia mais adequada no momento.
No seu grupo terão se organizar para todos trazerem alguma coisa para vender para seus colegas, alunos de
outras turmas e professores. Dessa forma na realização. Deverão comprar vender, fazer troco, somar, multiplicar
e dividir. Deverão comprar vender, fazer troco, somar, multiplicar e dividir. No seu grupo terão se organizar para
todos trazerem alguma coisa para vender para seus colegas, alunos de outras turmas e professores. Após as
vendas, fazer a contabilidade. Em seguida, deverão relatar todo o processo de desenvolvimento do projeto, bem
como fazer tabelas e depois contabilizar. Fechar o caixa, analisando lucros e prejuízos, e por final concluir e
discutir em sala quais foram as dificuldades e possíveis soluções. O objetivo principal é trabalhar em torno de
uma situação concreta, tornando uma situação em um verdadeiro problema ser resolvido, levando o aluno a
elaborar ou a se apropriar coletivamente dos conhecimentos necessários à construção de uma solução de acordo
com o nível do aluno.
Palavras Chave: Números Decimais. Compra e Venda. Contextualização.

INTRODUÇÃO
Os números decimais são, na realidade, a mesma coisa que as frações decimais, porém
"escritos" de modos diferentes. Dessa forma, números decimais são a maneira que utilizamos
para representar números fracionários como se fossem inteiros; daí eles terem vírgula em sua
representação, já que, no sistema de numeração decimal, elas indicam que aquele número é
um múltiplo de dez - por exemplo, 0,3 é a mesma coisa que 3/10, e assim por diante.
Aparentemente, os decimais não são necessários em situações concretas, fato que não
corresponde à realidade, uma vez que atualmente há uma utilização farta de tais
representações, por exemplo, em sistemas bancários, noticiários, balanças, etc., o que leva à
necessidade de sua compreensão, sendo a escola responsável por seu ensino, de modo a
facilitar seu entendimento. Provavelmente a utilização dos conhecimentos adquiridos com os
números fracionários é uma boa estratégia, que facilitará na compreensão dos decimais,
seguindo-se, assim, a ordem dos conhecimentos adquiridos pela humanidade. Partindo-se dos
motivos pelos quais esses números surgiram, seria fácil aos alunos perceber seus usos, sendo
a utilização de balanças para verificação de números decimais (62,5kg; etc.),
Categoria Ensino Fundamental – Anos Finais. Matemática Aplicada e /ou Inter-relação com outras Disciplinas.
Instituição: EEB Pref. Frederico Probst.
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Outro bom exemplo de quão comum é o uso dos decimais em nosso cotidiano é uma
observação, durante as compras no supermercado, das quantidades utilizadas: por exemplo,
podemos comprar 1/4 kg (250gr) de determinado produto por R$ 1,35, pagando-se com uma
nota de R$ 5,00, e recebendo de troco R$ 3,65. Nesse caso utilizamos tanto as frações
decimais - no sistema de pesagem (1/4 kg; 0,25kg ou 250gr que equivalem a 25/100), como
também a representação do número decimal (1,35; e 3,65). O mesmo vale quando
abastecemos nossos veículos em postos de combustível, onde o litro de gasolina custa em
torno de R$ 1,24, e em diversas outras situações pelas quais passamos no dia-a-dia.
Apesar da complexidade de tais temas, é possível uma aproximação deles com a
realidade das crianças, sendo esse o grande desafio do ensino de frações e números decimais.
Quando os alunos não veem os porquês de aprender aquilo e não percebem sua utilização
prática. Especialmente quando falamos de crianças das séries iniciais do ensino fundamental,
é difícil a abstração para a compreensão dos conceitos que estão por trás de tudo o que o
professor fala. Assim, é imprescindível que, antes de introduzir os conceitos, seja feito um
levantamento das ideias que os alunos já têm sobre o tema. Desse modo, e partindo de
exemplos cotidianos, tornam-se mais simples o trabalho com temas aparentemente tão
complexos, mas que muitas vezes são velhos conhecidos das crianças, com os quais elas
'trabalham' todos os dias.
Vale à pena ressaltar que o ensino dos números decimais, nas primeiras séries do
ensino fundamental, deve ter caráter introdutório, uma vez que esse tema será visto com mais
profundidade nas séries seguintes.
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.
Depois de aprender em sala, o conceito e a importância de se trabalhar números
decimais e realizar variam atividades. Os alunos formam grupos e juntos elaboram uma
estratégia de vendas, contextualizando o conteúdo trabalhado em sala. Para se tornar real
entendemos que trabalhar com o dinheiro seria a estratégia mais adequada no momento. No
seu grupo terão se organizar para todos trazerem alguma coisa para vender para seus colegas,
alunos de outras turmas e professores. Dessa forma na realização.
Deverão comprar vender, fazer troco, somar, multiplicar e dividir. No seu grupo terão
se organizar para todos trazerem alguma coisa para vender para seus colegas, alunos de outras
turmas e professores. Após as vendas, fazer a contabilidade. Em seguida, deverão relatar todo
o processo de desenvolvimento do projeto, bem como fazer tabelas e depois contabilizar.
Fechar o caixa, analisando lucros e prejuízos, e por final concluir e discutir em sala
quais foram as dificuldades e possíveis soluções. Dessa forma pressupõe-se que, o objetivo
principal do projeto é trabalhar em torno de uma situação concreta, tornando uma situação em
um verdadeiro problema ser resolvido, levando o aluno a elaborar ou a se apropriar
coletivamente dos conhecimentos necessários à construção de uma solução de acordo com o
nível do aluno.
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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 grade 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
formaremos cidadãos comprometidos e mais humanos no futuro.

566

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E A PRODUÇÃO DE TEXTOS EM
MATEMÁTICA1
TOMÉ, Mariana Lessa2; NATAL, Emily Speck3; SOUZA, Sinara Felisbino de4.
RESUMO: O presente projeto tem como objetivo apresentar os resultados dos trabalhos elaborados a partir da
concepção do ensino da Matemática, articulado à leitura e compreensão de textos. Para isso, foram
desenvolvidas atividades de Matemática, utilizando livros paradidáticos, didáticos e textos retirados da internet,
com os alunos dos sextos, sétimos, oitavos e nonos anos. Entre os conteúdos pesquisados e trabalhados podemos
citar a história da matemática, teorema de Pitágoras, ângulos, unidades de medida, geometria e frações. A
partir dos trabalhos elaborados, os alunos puderam vivenciar situações matemáticas aplicadas no dia a dia.
Palavras-chave: Resolução de Problemas. Produção de textos. Matemática. Educação Matemática.

INTRODUÇÃO
A Matemática, enquanto disciplina, precisa ser compreendida como linguagem, ou
seja, como um sistema simbólico composto de sinais, letras e símbolos específicos dessa área
de conhecimento. Deste modo, a pesquisa, a leitura e a interpretação dos conhecimentos
matemáticos possibilita ao sujeito a formação do pensamento abstrato.
Explorar a leitura em sala de aula deve ser objetivo de todas as disciplinas. Por meio
da ação de ler o sujeito torna-se capaz de realizar inferências e conjecturas, aplicar
conhecimentos, estabelecer relação e construir significados. Trabalhar as questões de leitura e
escrita nas diferentes áreas do conhecimento pode proporcionar aos alunos a contextualização
dos conhecimentos.
Em matemática, para que alguém se torne um bom solucionador de problemas, é de
fundamental importância o professor utilizar textos matemáticos, nos quais o aluno poderá ler,
interpretar e compreender. Albuquerque (2007), enfatiza:
[...] um problema matemático requer situações de leitura, interpretação compreensão
e construção de esquemas mentais, através de uma sequência de ações ou operações
para obter um resultado. Neste processo a construção textual exerce um fator
preponderante no resultado do problema matemático (ALBUQUERQUE, 2007,
p.43).

Percebe-se que as dificuldades apresentadas pelos alunos apontam, entre outros
fatores, a ausência de um trabalho específico com os textos do problema. Sendo fundamental
a resolução de problemas com os alunos da educação básica, é de grande importância que eles
se confrontem com problemas variados do mundo real. Importante também que eles
problematizem situações diversas e redijam enunciados a serem confrontados por outros.
Estudos e pesquisas realizadas na área de Educação Matemática assinalam a
importância de enfatizar a compreensão e a interpretação de textos, sendo que algumas
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: EMEF Hercílio Amante
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metodologias que auxiliam esse trabalho são a leitura e escrita nas aulas de Matemática. De
acordo com os PCNs:
[...] cabe a escola promover a sua aplicação de forma que progressivamente, durante
os oito anos do ensino fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar
diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de
produzir textos eficazes nas mais variadas situações. (BRASIL,1997, p.21)

Diante dessa realidade, os professores de Matemática da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Hercílio Amante desenvolveram o trabalho intitulado: RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS E A PRODUÇÃO DE TEXTOS EM MATEMÁTICA, que tem por
objetivo articular pesquisa, leitura, produção de textos, aplicação e construção do
conhecimento matemático, buscando descontruir a ideia de que a matemática precisa ter uma
visão algorítmica e descontextualizada.
MATERIAIS E MÉTODOS
Em uma abordagem qualitativa os alunos das professoras Sinara Felisbino de Souza e
Katiane do Nascimento Pavan Lima, com auxílio da professora Jussara Sultério Fogaça,
foram orientados a pesquisar, construir materiais e produzir histórias em quadrinhos com
conteúdo de acordo com o nível do conhecimento em que se encontravam, seguindo as
seguintes etapas:
1ª etapa
Na sala informatizada os alunos foram orientados a realizar pesquisas sobre a história
da matemática, bem como sobre conceitos matemáticos já estudados e conteúdo que estavam
estudando.
Divididos em grupos, os alunos escolheram temas de seu interesse e que estivessem
relacionados a conceitos matemáticos a serem aprofundados.
2ª etapa
Após a escolha de cada tema por equipe, os alunos iniciaram a pesquisa sobre o
assunto escolhido e foram orientados a aplicar na prática os conhecimentos estudados,
construindo materiais relacionados ao tema.
Na sala informatizada, tiveram oportunidade de entrar em contato com programas
aplicativos de histórias em quadrinhos e algumas histórias matemáticas. Dentre os programas
utilizados, citamos o HagáQuê, Pixton e Toondoo.
Os alunos produziram histórias em quadrinhos a partir dos estudos realizados e da
construção dos materiais.
Como cada equipe escolheu um tema diferente, tivemos diferentes trabalhos que foram
construídos pelos alunos. Destacaremos aqui a construção de dois trabalhos: “O Monocórdio
de Pitágoras” e “ O Robô Hidráulico”.
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3ª etapa
Para construir o Monocórdio de Pitágoras, os alunos precisaram pesquisar sobre o
monocórdio e a sua relação com a música. Depois tiveram que providenciar os materiais para
construir o monocórdio: um pedaço retangular de madeira, uma corda de violão, martelo,
pregos, régua, caneta, lápis e borracha. Após prenderem a corda de violão na madeira, os
alunos fizeram as marcações, na tábua, correspondentes a 1/2, 2/3 e 3,4 da corda, verificando
se elas realmente produziam sons harmônicos.
Para a construção do Robô Hidráulico, após as pesquisas e leituras realizadas, os
alunos providenciaram os materiais necessários: seringas sem agulhas, fita adesiva, cano
plástico, pedaços de madeira, dobradiças e garrafas pet, cano plástico de aquário, tesoura e
chave de fenda e aliaram os conhecimentos matemáticos e físicos para fazê-lo funcionar. No
funcionamento do robô, os líquidos transmitem a pressão fazendo com que a parte móvel se
mexa. Neste sistema, aplicamos a força em uma direção e posso direcioná-la para onde quiser.
O sistema de hidráulica é muito utilizado no dia a dia, como nas portas de ônibus por
exemplo.
4ª Etapa
Após a construção, produção e apresentação feita pelos alunos, foram selecionados
alguns trabalhos, para serem apresentados de forma prática, utilizando a aplicação da teoria
matemática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desde o primeiro momento da apresentação da proposta de trabalho aos alunos, houve
uma boa aceitação das turmas, por ser um trabalho diferenciado de matemática em que os
alunos tiveram a oportunidade de serem os protagonistas do processo do ensino e da
aprendizagem. Os professores ficaram satisfeitos, pois não esperavam que fossem produzidos
trabalhos tão criativos. Acreditamos que a proposta veio ao encontro de uma aprendizagem
significativa, pois apresentou uma variedade de ideias matemáticas, sejam numéricas,
relativas a medidas, a geometria, entre outras, de modo a proporcionar ao aluno diferentes
formas de perceber a realidade e o conhecimento matemático.
Durante o processo, foram desenvolvidos diferentes tipos de materiais e cada trabalho
abrangeu diferentes conceitos, não só na área de matemática, como em outras áreas do
conhecimento. Destacamos aqui o “Monocórdio” que despertou interesse do grupo que o
produziu devido à sua ligação com a música. Neste trabalho os alunos puderam ampliar seus
conceitos sobre fração e proporção quando apresentado em ligação aos intervalos musicais.
Para isso, precisaram pesquisar em diferentes tipos de fontes e materiais, ler e compreender,
para construir, medir e calcular os intervalos musicais no monocórdio e isso favoreceu uma
maior interação entre os alunos. A produção de uma história em quadrinhos, demonstrando o
processo pelo qual haviam passado, fez o fechamento do trabalho.
Outro trabalho a ser mencionado foi o “Robô Hidráulico”. Para desenvolver este
trabalho, o grupo precisou estudar e pesquisar sobre modelagem matemática. Conceitos
matemáticos já estudados, como ângulos, equação, unidades de medida, grandezas
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diretamente proporcionais, área de seção transversal do cilindro e volume foram resgatados
para o desenvolvimento do trabalho. Além dos conceitos matemáticos, os alunos precisaram
recorrer a outras áreas do conhecimento, como a física, estudando o conceito de pressão, para
dar prosseguimento ao trabalho.
Os professores envolvidos nesse processo concordam que, para aprender matemática
de forma significativa, precisamos pesquisar, ler e interpretar. Quando propomos a pesquisa e
desafiamos os alunos a construírem materiais a partir de seus conhecimentos e da pesquisa
realizada, bem como a transformar o processo de produção em histórias em quadrinhos,
levamos o aluno a enxergar a possibilidade de desenvolver o conhecimento matemático ou
conteúdo de forma atrativa e mais curiosa. Com esses materiais em mãos, e um bom
planejamento, o professor poderá introduzir um novo tema ou conceito matemático e assim
oportunizar um melhor entendimento pelo aluno. Poderá também aprofundar um novo
conceito, levando o aluno a resolver problemas em contextos diferentes e fazer uso dos
conteúdos aprendidos na prática.
Com esta ideia, gradativamente, vamos superando a forma fragmentada que se tem
trabalhado nas aulas das diferentes áreas do conhecimento, articulando ideias e desafios e
objetivando uma melhor qualidade no ensino.
Figura 1- História em quadrinhos sobre o Monocórdio de Pitágoras produzidos nas aulas de Matemática.

Fonte: Davi Antunes Ugioni, Carlos Alessandro Costa Alves e Maria Eduarda Matias Colombo (2016)

CONCLUSÕES
O trabalho, a partir de pesquisa, leitura e interpretação de textos, vai além do ensino
tradicional da matemática, que utiliza somente algoritmos. Estas atividades possibilitam aos
alunos um maior envolvimento nas atividades propostas, possibilitando a pesquisa,
exploração da leitura e interpretação e, ainda, estabelecendo uma relação com os
conhecimentos adquiridos.
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Na resolução de problemas matemáticos, a leitura e a interpretação tornam-se fatores
essenciais, levando os alunos a confrontarem variados problemas e situações cotidianas.
Desta forma, entende-se que a aprendizagem se torna mais prazerosa e significativa
quando o aluno deixa de ser um mero expectador e torna-se protagonista de sua
aprendizagem.
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, Rosangela Nieto de. Alguns fatores linguísticos que interferem na
intelecção dos problemas matemáticos no ensino fundamental I; orientadora Virgínia
Colares Figueiredo Alves, 2007. 89f. Dissertação (Mestrado) – Universidade católica de
Pernambuco. Pró-reitoria Acadêmica, 2007.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Língua Portuguesa. Vol.2. Brasília.
MEC/SEF,1997.
DALCIN, Andréia. Um olhar sobre o paradidático de matemática. Revista Zetetiké;
Cempem-FE.Unicamp,v.15nº27jan/jun,2007.
DANTE, Luiz Roberto. Matemática e suas aplicações. Volume 1.São Paulo: Ática 2010.

571

PRESERVANDO UMA NASCENTE, UTILIZANDO CONCEITOS
MATEMÁTICOS E CIENTÍFICOS1
BARBOZA, Kaiana Renata2; SILVA, Maria Eduarda Ribeiro da3; LAUBE, Lindamar.4
RESUMO: O presente trabalho preservando uma nascente, utilizando conceitos matemáticos e científicos tem
como objetivo geral conscientizar os educandos da necessidade de realizar ações para a preservação ambiental,
compreendendo a importância da água de boa qualidade para a vida de todos os seres vivos. Faz-se necessário a
conscientização da preservação da casa comum, a qual é de responsabilidade de todos. Para a realização do
projeto em sala de aula, foram estudados conteúdos sobre fórmulas de área e volume, em uma interação de
conteúdos de ciências e da matemática. Após embasamento teórico, todo o estudo foi posto em prática, na
reativação da fonte. Para o desenvolvimento da mesma, foram utilizados diversos materiais como: pedras, tubo
modelo caxambu, areia e demais materiais para a mão de obra como também trenas para a medição da fonte.
Com o projeto foi possível perceber que o conteúdo estudado em sala de aula pode ser colocado em pratica no
cotidiano dos alunos. Dessa forma, notou-se que o objetivo maior do projeto foi alcançado, o qual era plantar
uma semente de consciência sobre a importância de preservarmos o principal recurso natural disponível, a água,
sendo que ela é essencial para a vida de todos os seres vivos.
Palavras-chave: Preservação ambiental. Área de base. Vivencia de conteúdo.

INTRODUÇÃO
O presente projeto foi elaborado e desenvolvido com o objetivo de conscientizar os
educandos da urgente necessidade de ações para a preservação ambiental, divulgando a vital
importância da água de boa qualidade para a vida de todos os seres vivos. Como também,
conscientizar que a preservação da casa comum é responsabilidade de todos.
Nas últimas décadas, o desmatamento de encostas, das matas ciliares e o uso
inadequado dos solos tem contribuído para a diminuição dos volumes e da qualidade da água,
um bem natural insubstituível na vida do ser humano.
A Água é o recurso mais abundante no Planeta Terra, porém apenas menos de 1%
estão disponíveis para o consumo humano. O restante é constituído por águas salgadas,
geleiras e águas subterrâneas de difícil captação. O Brasil é privilegiado em recursos hídricos
com 12% da água doce no mundo. A falta de água potável, hoje é um problema em vários
países. Cerca de 68% da água doce no Brasil estão concentradas na região norte, a menos
populosa. O Nordeste e o Sudeste com alta população têm pouca água. O risco de
desabastecimento em larga escala é uma ameaça, não somente em áreas tradicionalmente
áridas, mas também nas grandes cidades.
Região Sudeste 6%, Região Nordeste 3%, Região Norte 68%, Região Sul 7%, Região
Centro-Oeste 16%.
Os cuidados com a casa comum devem se iniciar com a preservação das nascentes,
pois, elas dão a origem dos rios que abastecem nossas casas. Elas são manifestações
superficiais de água armazenadas em reservatórios subterrâneos, chamados de aquíferos ou
1
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lençóis, que dão início a pequenos cursos d’água, que formam os córregos, se juntando para
originar os riachos e dessa forma surgem os rios.
Uma fonte ou nascente é um lugar em que a água brota naturalmente do solo. Tendo
em vista a vital importância da água de boa qualidade e a possibilidade de ocorrer a sua
escassez em várias regiões do planeta, num futuro bem mais próximo do que muitos
imaginam, esse problema tornou-se uma das maiores preocupações de especialistas e
autoridades no assunto.
Hoje em dia, as preocupações e consequentes ações no âmbito da preservação do meio
ambiente, passam a incorporar não só questões de ordem sanitária, mas também de justiça
social e ambiental.
As escolhas das atitudes para a preservação da vida no planeta Terra devem ser
orientadas por critérios coerentes com o propósito de mais justiça e paz. Tais escolhas devem
contribuir para a superação das desigualdades e das agressões à criação.
Uma grande preocupação em relação às nascentes diz respeito às propriedades rurais,
já que na cidade quase não se encontram nascentes. Segundo A importância (2016, p. 1),
Para a conservação de nascentes e mananciais em propriedades rurais, podem ser
adotadas algumas medidas de proteção do solo e da vegetação, que vão desde a
eliminação das práticas de queimadas até o enriquecimento das matas nativas.
Outros cuidados também são importantes para a preservação delas. Por exemplo,
evitar a construção de currais, chiqueiros, galinheiros e fossas sépticas nas
proximidades acima das nascentes, pois, com a chuva, os dejetos podem contaminálas. Da mesma maneira, o desmatamento no entorno das nascentes e o acúmulo de
lixo nas regiões próximas a elas também precisam de atenção.

Segundo Filetti (2016), o desmatamento e a ocupação irregular do solo devastam as
áreas de cabeceira ou de recarga, responsáveis pelo reabastecimento dos lençóis freáticos,
aquíferos e nascentes, o que contribui em grande parte com a redução da quantidade e da
qualidade de água disponível no planeta. Essas localidades são cruciais para o
reabastecimento dos lençóis freáticos, aquíferos, das nascentes e, consequentemente, dos rios,
sendo assim, a preservação dos rios é igualmente importante. Dessa forma, é preciso entender
que precisamos das nascentes e, portanto, o cuidado com os bens que nos são essenciais cabe
somente a nós.
O plantio de muitas árvores próximo à nascente pode secá-la por algum tempo. Dentro
da área cercada recomenda-se plantar cerca de 30 a 100 árvores, dependendo do potencial de
regeneração e do ecossistema local, sempre com espécies nativas. Nesta quantidade, essas
árvores irão atrair pássaros e outros animais que trarão novas sementes que irão reflorestar a
área aos poucos, além de aumentar a infiltração da água da chuva no solo e segurar a terra
arrastada pela enxurrada, impedindo o soterramento da nascente. As árvores devem ser bem
distribuídas na área, tomando-se o cuidado para alternar plantas pioneiras, que crescem mais
rápido, com plantas clímax, que crescem mais devagar, porém vivem mais.
Esse projeto tem como objetivo principal conscientizar os educandos da necessidade
urgente de ações para a preservação ambiental divulgando a vital importância da agua de boa
qualidade para a vida de todos os seres vivos e demonstrar que a preservação da casa comum
é responsabilidade de todos.
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MATERIAL E MÉTODOS
Este Projeto foi desenvolvido com a turma do 8º Ano 81, da Escola de Educação
Básica Municipal Paulo Fioravanate Penso. Foram realizadas pesquisas em livros e internet
durante o 2º e 3º bimestre de 2016.
A metodologia utilizada foi o aprofundamento do conteúdo de Ciências e Matemática
em sala de aula, sobre fórmulas de área e volume além da pesquisa teórica, que fez com que
os alunos percebessem que o conteúdo aprendido na sala de aula é aplicado no dia a dia.
Nas aulas de Matemática, os alunos construíram em papel milimetrado, as fórmulas de
área aprendendo assim conteúdos de centímetro e milímetro. Após esse passo, o papel foi
dividido e colorido e depois de pronto o desenho, os alunos aplicaram as fórmulas e
compararam o resultado da contagem com o resultado da fórmula estudada.
Para um melhor conhecimento de volume e área, também foram construídos sólidos
geométricos onde em cada forma era estudada sua área e volume. Na construção dos sólidos
foram utilizados palitos de algodão doce e palitos de churrasco representando as arestas, nos
vértices foi utilizado garrotes finos, para fazer as ligações entre as arestas. Após terminar a
construção das formas, foi calculado a área da base (fundo) multiplicado pela altura chegando
assim ao volume de água contido no poço. Na prática, medimos a profundidade da área,
adquirimos pedra e lona preta para fazermos a proteção do local com instrumento de medir,
medimos o raio e a profundidade, logo após aplicamos a fórmula de área de um círculo; visto
que a fonte foi cavada na forma circular.
Exemplo de problema envolvendo matemática:
O poço a ser preservado tem 2 m de diâmetro e uma área ao redor a ser preservada de
3 m cada lado. Qual é a área do poço e qual a área a ser preservada?
Vejamos:
Se o diâmetro é dois metros então podemos concluir que o raio é:
R=d/2
R=2/2
R=1 m
Aplicando a fórmula temos:
A = π. r2
A= 3,14(1)2
A= 3,14. 1
A= 3,14 m2 é a área do poço.
Já área a ser preservada, inclusive com o poço temos:
A = L.L
A = 4.4
A = 16 m2.
Podemos concluir a área a ser preservada é de 16 m2.
Vamos calcular o volume de água e sua vazão.
Foram construídos alguns sólidos para uma melhor visualização, onde identificamos
as arestas, os vértices, as faces e calculamos o volume e a vazão da água.
Para calcular o volume, medimos a área do fundo do poço e multiplicamos pela altura
do fundo do poço.
A = π. r2
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A= 3,14(1)2
A= 3,14. 1
A= 3,14 m2
Então temos o volume:
V=Ab. h
V=3,14. 2 m
V=6,28 m3
O volume é de aproximadamente 6,28 m3.
Este projeto de intervenção, foi realizado com a firme convicção de que desta maneira
os educandos internalizem e nunca mais se esqueçam da vital e insubstituível importância da
preservação da água potável.
Os alunos foram fazer a recuperação de uma nascente; o local escolhido foi a "Fonte
antiga da Família de Giovanni Crestani".
O Histórico deste lugar é que na época da colonização de Videira, em 1913, Giovanni
Crestani comprou a área onde está esta fonte da Colonizadora da Ferrovia, aquela Companhia
Inglesa que fazia a colonização dos lotes. É importante também dizer que esta fonte está 350
metros distante do Rio do Peixe, na cidade de Videira Santa Catarina.
O ponto de GPS do local da fonte em Graus, Minutos e Segundos é: Latitude:
26°59'34.60” Sul. Longitude: 51° 9'44.22" Oeste.
Os alunos saíram do cotidiano escolar, aonde puderam vivenciar o conteúdo estudado
em sala de aula, desenvolvendo assim, atividades práticas de limpeza e preservação de uma
nascente, com o contato direto com a natureza.
Como também, realizaram a medição da área da fonte para posteriormente realizar os
cálculos em sala de aula.
Ao retornar à escola, dentro da proposta das aulas de Matemática, os educandos
aplicaram a fórmula de área, calcularam a área da fonte, assim como a área ao redor que devia
ser preservada, além da profundidade e volume de material utilizado na fonte e volume da
água com sua vazão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A preservação do meio ambiente é sem dúvida um dos principais assuntos que nós
professores não podemos deixar de abordar, principalmente porque a maioria da população
não consegue perceber a estreita relação que existe entre o meio ambiente com o nosso dia-adia.
Cabe a nós professores detentores do conhecimento realizar uma educação
transformadora incutindo em nossos alunos a consciência e o entendimento de conservar o
meio ambiente hoje para que exista no futuro água potável.
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Figura 1- Limpeza da nascente

Fonte: As autoras (2016)
Figura 2 – Tirando metragem da fonte

Fonte: As autoras (2016)
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Figura 3- Escoamento da água

Fonte: As autoras (2016).

CONCLUSÕES
Ao realizar os estudos referentes a preservação das nascentes, conclui-se que os
objetivos foram alcançados, pois os alunos empenharam-se e dedicaram-se ao estudo e a
concretização do trabalho de preservação da referida nascente.
Também acredita-se ter conseguido formar alunos conscientes, educados num novo
modelo de educação, que conseguem fazer a inter-relação entre o conteúdo aprendido em sala
de aula, com o mundo que nos cerca. Que sejam capazes de tomar decisões, que preservem o
Planeta Terra.
REFERÊNCIAS
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A MATEMÁTICA DO ENXAIMEL1
GUBER, Maria Eduarda2; RAMOS, Jaqueline3; FIAMONCINI, Andreia Sheila Zatelli4.
RESUMO: O presente trabalho foi realizado com os alunos do 9º ano e teve início nas aulas de História ao
estudar o governo de Getúlio Vargas. A Era Vargas repercutiu nacionalmente e em nossa região não foi
diferente. A colonização europeia no Vale trazia consigo sua cultura e tradições. Porém, alguns pontos desta
sofreram alterações por ordem governamental. A busca por uma identidade nacional levou o presidente a proibir
a construção de casas enxaimel, oportunizando a novos estilos arquitetônicos. Sabemos que a cultura europeia
está muito presente na nossa região, onde vemos as construções enxaimel com força em toda parte ainda nos dias
de hoje, o que nos incentivou a estudar a Matemática do Enxaimel, onde pudemos apender sobre essa técnica de
construção, bem como ver a Matemática se fazendo presente. Resumindo, as atividades desenvolvidas no projeto
foram úteis à diversas disciplinas, possibilitando um melhor aprendizado para todos.
Palavras-chaves: Enxaimel. Matemática. Europeia.

INTRODUÇÃO
A técnica enxaimel, técnica originada da Alemanha, é uma construção peculiar, pois
não utiliza pregos. A própria etimologia da palavra “enxaimel” sugere a técnica, a saber:
“encaixe de peças de madeira”. Para edificar uma casa neste padrão de construção, as
madeiras são cortadas e marcadas com numeração romana e assim as madeiras são levadas até
o local da construção onde acontece a montagem da estrutura. As partes são preenchidas em
geral com tijolos maciços. Dito isso, os estudantes relacionaram as informações do tema com
os conteúdos abordados em sala de aula na disciplina de Matemática enquanto trabalhavam de
forma interdisciplinar. Com isso, a iniciação da pesquisa, a coleta dos dados, e sua
organização relacionada com conteúdos matemáticos, foram os pontos culminantes que
contribuíram para a iniciação do trabalho. A abordagem da pesquisa teve como principal
objetivo a assimilação contextual dos conteúdos matemáticos, buscando um processo de
ensino-aprendizagem mais concreto, interativo e produtivo.
Sabemos que a matemática desempenha papel fundamental na vida das pessoas, pois
a necessidade de resolver problemas do cotidiano e as relações imprescindíveis com
outras áreas do conhecimento interferem fortemente na estruturação do pensamento
e na agilidade do raciocínio dedutivo do aluno (SCHNEIDER, 2009, p. 54).

Apesar da matemática ser utilizada e estar presente na vida diária, exceto para quem já
compartilha deste saber, as ideias e os procedimentos de ensino da matemática na sala de aula
parecem muito diferentes dos utilizados na experiência prática ou na vida diária. Importante
dizer que o aluno já vem de casa com algum saber, algum conhecimento tácito da observação
ou adquirido na experiência doméstica. Portanto, para que o aluno tenha uma aprendizagem
significativa, o professor precisa fazer uma relação com aquilo que o aluno conhece e o
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-Relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Escola Básica Municipal Arapongas.
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conteúdo a ser estudado. Por essa razão, o tema “enxaimel” é significativo para os alunos,
pois eles conhecem a construção a partir de casas espalhadas pela cidade. Conhecendo o tema,
fará mais sentido estudá-lo e motivá-los a estudar a matemática, relacionando-o com os
conteúdos matemáticos, neste projeto “A Matemática do Enxaimel”.
MATERIAL E MÉTODOS
O tema “A matemática do enxaimel” foi trabalhado em várias aulas não só de
Matemática, mas também de Português, Geografia, História e Arte. Inicialmente foram
levados ao Laboratório de Informática para pesquisarem sobre o tema. Após pesquisas e
leituras, houve uma palestra do senhor Paulo Volles, carpinteiro e empresário no ramo da
construção das casas enxaimel. Nesta palestra, o senhor Paulo apresentou informações
históricas sobre a construção “enxaimel”, oriunda do Sul da Alemanha, bem como discorreu
sobre a técnica e a forma como a matemática é usada nesta construção. De posse dessa
bagagem, os alunos fizeram um passeio de bicicleta até a Casa Duwe (uma casa em enxaimel,
patrimônio tombado a nível federal que se localiza no bairro e próximo a escola), e ali tiveram
a oportunidade de conhecer e confrontar as informações da palestra e da pesquisa.
Mediante todo conhecimento adquirido através das pesquisas, palestra e visita, os
alunos elaboraram desenhos das casas “enxaimel”. A partir desses desenhos foram analisados
os polígonos que formam as casas, posto as medidas dos lados de cada um deles e realizado
os cálculos das áreas de cada figura. Desta forma tornou-se mais fácil estudar a aplicação do
Teorema de Pitágoras. Ao serem levantadas as paredes da casa pode-se fazer a aplicação do
teorema que serve para ver se as paredes estão como dizem os pedreiros se está no esquadro.
Além disso, pode-se ver a Trigonometria se fazer presente numa atividade prática ao
medirmos a altura da Casa Duwe. A Trigonometria é o estudo das relações existentes entre os
lados e os ângulos de um triângulo. As razões seno, cosseno e tangente não dependem das
medidas dos lados do triângulo retângulo, e sim das medidas dos seus ângulos. Para medir a
altura da Casa Duwe, foi usado um teodolito caseiro, que serve para medir ângulos tanto na
vertical como na horizontal. Posicionando o teodolito na altura da casa, observou-se o ângulo
formado e usou-se a tangente desse ângulo para chegar no resultado.
Toda casa enxaimel tem dois andares e o acesso ao segundo andar se dá sempre por
uma escada, assim os alunos estudaram a álgebra da construção das escadas. Dentro da
maquete fornecida pelo senhor Paulo Volles, na palestra, trabalharam o conceito de escala, ou
seja, a razão entre as medidas da maquete e as medidas reais. Ainda observando a maquete
estudou-se o Teorema de Tales que se faz presente na construção das mesmas. O Teorema diz
que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais segmentos proporcionais.
Além disso, usou-se o Teorema de Tales nos triângulos, toda reta paralela a um lado do
triângulo que encontra os outros dois lados em pontos distintos determina, sobre esses dois
lados, segmentos proporcionais, o qual foi observado na estrutura do telhado. E com isso
também pode-se observar os triângulos semelhantes formados, sendo os seus ângulos com
medidas iguais, bem como os seus lados proporcionais.
Os estudantes observaram a presença de muitos retângulos e triângulos na maquete, e
notaram que não era exclusividade das casas enxaimel, mas em tudo que os cercam. Notaram
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que o triângulo não altera a sua forma, só a sua posição, sua estrutura é rígida e perceberam
que por este motivo o triângulo é encontrado nos telhados e nas construções de pontes. Já os
retângulos foram também notados em vários objetos que nos cercam. Uma vez que o
retângulo possui todos os ângulos retos, notaram que o encaixe é perfeito, o armazenamento e
o transporte mais fácil.
Importante dizer que para fazer o acabamento das casas é usado o tijolo cerâmico. E
para conhecer um pouco mais sobre os tijolos, os alunos foram visitar uma cerâmica que fica
no bairro. Na cerâmica puderam conhecer todo o processo desde a matéria prima até o
produto final e mais uma vez ver a Matemática aplicada. Viram que dependendo das
dimensões do tijolo, é usada certa quantidade por metro quadrado, assim identificaram um
caso de função do 1º grau, resgatando a matemática em relação a quantidade de tijolos que é
dada em função da área (gráfico de uma função do 1º grau, função linear que ele passa na
origem), e assim exemplificar os resultados através do gráfico da função.
Por fim, os alunos foram desafiados a descobrir as dimensões do tijolo usadas na
construção das casas enxaimel, com um desafio feito pela professora de Matemática. Puderam
relacionar as equações do 2º grau completas com o estudo.
Após terem todas as medidas, os alunos fizeram os desenhos dos tijolos planificados e
em seguida numa cartolina, tiveram que construir os tijolos. Além disso, na disciplina de
Artes, os alunos fizeram telas, utilizando a técnica de pintura e desenho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desenvolver este trabalho, além de ampliar nossos conhecimentos matemáticos,
também nos proporcionou a interdisciplinaridade, aprendemos sobre um tema interessante
que nos mostrou como a imigração europeia nos influenciou e nos influencia até os dias atuais
e mesmo com toda a forte ditadura que os imigrantes sofreram, conseguiram mesmo às
escondidas cultivar os seus costumes e a sua tradição. A Matemática está interligada com
situações diversas, e pudemos relacioná-la com a disciplina de Português, Geografia, História
e Arte. Com a realização do projeto, os alunos puderam ver na prática essa
interdisciplinaridade e assim aprender de forma prazerosa e prática os conteúdos matemáticos.
Os alunos puderam aprender noções de medidas no desenho e construção dos tijolos,
aprendendo assim, na prática, conteúdos que muitos têm dificuldade. “O pensamento
geométrico desenvolve-se inicialmente pela visualização: as crianças conhecem o espaço
como algo que existe ao redor delas. As figuras geométricas são reconhecidas por suas
formas, por sua aparência física, em sua totalidade, e não por suas partes ou propriedades”
(PCN, 1998 p. 127). Trabalhar o prático enriquece muito o conhecimento do aluno sobre
formas geométricas que os cercam. Na construção dos gráficos da função, puderam transmitir
as informações de forma clara e objetiva, podendo assim fazer uma melhor interpretação dos
mesmos. Para interpretar notícias veiculadas em jornais, revistas, livros, internet ou na TV, às
vezes precisamos interpretar gráficos, sejam eles de setores, (popularmente conhecido gráfico
de pizza), gráfico de barras, e gráfico de segmentos, por isso faz-se necessário saber construir,
analisar e interpretar os mesmos. Foram trabalhados muitos conteúdos matemáticos do 9º ano
como citados anteriormente de forma prática e com certeza significativa para os alunos.
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Todos os envolvidos puderam colocar em prática conteúdos matemáticos que muitas
vezes ficam somente no papel, aprendendo assim de forma prazerosa e significativa.
CONCLUSÕES
Desenvolver este projeto contribuiu de forma significativa para todos, pois o
aprendizado deu-se na prática e de forma produtiva foram apresentados conceitos
matemáticos. Compreenderam que a Matemática está presente no cotidiano, conforme as
atividades desenvolvidas durante a realização deste trabalho. Ficou evidente o interesse pelo
tema, bem como a relação dele com a matemática, além de aprender de forma interdisciplinar,
conteúdos de suma importância. Ao realizar esse projeto, os conteúdos foram assimilados de
forma criativa e prazerosa e os alunos compreenderam que os conceitos e conteúdos de
matemática devem fazer sentido em nossas vidas diariamente na medida em que eles podem
ser aplicados. Durante a realização deste projeto, ficou evidente o interesse dos alunos em
estudar o tema. Conhecer a história do Brasil e a nossa cultura nos ensinou, de forma
interdisciplinar, conteúdos de suma importância, dando ênfase ao estudo da Matemática útil e
significativa.
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CARNEIRO HIDRÁULICO1
KNAUL, Luís Henrique2; MONTOVANI, Emily Tauane Carvalho3; KNAUL, Paulo
Henrique Orientador4
RESUMO: O projeto “Carneiro Hidráulico” foi desenvolvido no ano de 2016 com os vinte e quatro alunos do 8º
ano I, do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica Bertino Silva, no município de Leoberto Leal – SC.
O carneiro hidráulico é uma bomba de agua que funciona sem ação de qualquer fonte de energia externa. Os
objetivos do trabalho desenvolvido foram: construir o carneiro hidráulico a partir de materiais mais baratos e de
maior disponibilidade, além de aproximar a matemática da escola com a vida no campo, sendo que a maioria dos
alunos são oriundos de famílias de agricultores, além de ser um trabalho de sustentabilidade. O projeto teve
também a parceria da EPAGRI do município de Leoberto Leal. A partir dessa pesquisa os alunos elaboraram
gráficos, o quadro de classe e ordem, compreenderam as grandezas escalares, fração, formas geométricas,
ângulos, perímetro e área.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Formas Geométricas. Economia.

INTRODUÇÃO
“O carneiro hidráulico, inventado em 1796 pelos irmãos Montgolfier, é uma máquina
muito simples e de grande utilidade para elevação de água”. Daker [2] afirma que “o carneiro
hidráulico, uma vez instalado, trabalha dia e noite, não necessitando de força motriz para
funcionar, pois utiliza, como energia, a própria queda d’água, elevando automaticamente parte
desta”. A instalação do carneiro hidráulico é muito usada em fazendas, sítios, granjas, casas
de campo, para elevar água a um reservatório para posterior uso, partindo do desnível
existente em um pequeno riacho ou filete de água. As instalações hidráulicas que utilizam o
carneiro hidráulico são as típicas instalações para a agricultura familiar, seja para o
abastecimento de criações de galinhas, porcos e outros animais, como também para irrigação
e sustento do homem.
O projeto foi desenvolvido visando buscar a construção de um carneiro hidráulico a
partir de materiais alternativos e construído a partir de componentes em PVC que podem ser
encontrados facilmente no comércio. Entre os componentes constituintes do carneiro
hidráulico os de maior dificuldade de obtenção ou fabricação são as válvulas. Além das
válvulas utilizou-se tubulação em PVC, uma (1) garrafa Pet e conectores (Tês e curvas).
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.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto “Carneiro Hidráulico” foi desenvolvido a partir da metodologia dos
projetos didáticos com os vinte e quatro alunos do 8º ano I da Escola de Educação Básica
Bertino Silva em parceria com a EPAGRI, no período de maio a agosto do 2016.
Componentes da montagem do carneiro hidráulico:
Válvula de recalque. É a responsável pela retenção da água que é impulsionada pelo
golpe de aríete, a água é bombeada através da linha de recalque. O êmbolo possui um formato
especial para dar passagem à água em um sentido e no outro a passagem da água é impedida
pela ponta em formato cônico.
Válvula de bloqueio. Esta é responsável pela geração do golpe de aríete através do
bloqueio de passagem da água através da válvula. Esta é constituída por um corpo, uma haste,
uma mola e um regulador de tensão desta mola. A haste possui uma cabeça cônica para
fechamento e na outra extremidade há uma rosca para fixação da mola. O corpo da válvula
possui rosca (3/4” – padrão gás) nas duas extremidades com dois furos na parte central para
expurgar a água para fora. Uma das extremidades é fixada no Te de alimentação e na outra é
rosqueado o regulador de tensão da mola. Este regulador é simplesmente um “copo” no qual a
mola é apoiada na haste e colocada no interior deste regulador. Para tencionar, para mais ou
para menos, a mola basta girar o “copo” quando montada a válvula.
Câmara de ar. Esta é uma garrafa do tipo PET adaptada a um Te 32mm. Após várias
formas de montagem testadas, chegou-se a uma adaptação que consiste em colar a garrafa ao
Te com adesivo Epóxi.
COMO O CARNEIRO HIDRÁULICO PODE SER FEITO?
Para montar o seu carneiro hidráulico vai precisar das seguintes peças, encontradas em lojas
de conexões:
Tabela 1 – Descrição e quantidade de materiais utilizados na montagem de um Carneiro
Hidráulico

PEÇA
Ts galvanizados de 1 polegada
Niples de bronze de 1 polegada
Válvula de retenção vertical de 1 polegada
Válvula de poço de 1 polegada
Bucha de bronze de redução de 1 polegada
para ¾ de polegada
Adaptador para mangueira de ¾ para ½
Parafuso com 2 porcas
Mola
Fita veda rosca
Cola para cano PVC
Garrafa PET de 2 litros

QUANTIDADE
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: Os autores (2016).
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Figura 1 – Montagem do carneiro hidráulico em uma propriedade.

Fonte: Professor de Matemática Paulo Henrique Knaul (2016).

METODOLOGIA DOS TESTES
Para realizar os testes ou ensaios visando determinar o coeficiente de eficiência “ ” é
necessária uma instalação mais retilínea possível e em declive, portanto, sem curvas, uniões e
acessórios. Os testes de medidas de vazão e altura de recalque foram realizados nesta
instalação. A instalação compreende, além do ramal de alimentação, ramal de recalque,
manômetros, elementos de fixação e conexão aos ramais. O ramal de recalque possui várias
válvulas de modo que a altura de recalque possa ser regulada, pois a cada vinte e cinco
centímetros (25cm) ao longo do ramal de recalque instalou-se uma válvula. Para cada altura
de recalque obteve-se, a partir de tratamentos estatísticos, as medidas de vazão média. Esta,
conforme Eq. (1), é em função da altura. Sendo assim, para cada altura “H” (de 25 em 25cm),
mediu-se a vazão de recalque “q” e vazão de entrada “Q”, esta é a soma da vazão recalcada
com a vazão que é eliminada (medida) pelo carneiro hidráulico através da válvula de
bloqueio. Este procedimento de tomada de valores foi realizado para dois (2) tipos de haste da
válvula de bloqueio.
Tal experimento foi realizado na propriedade de um agricultor e pai de aluno, senhor
Cesar de Souza com a participação de todos os estudantes do oitavo ano I, sob a orientação do
professor de matemática Paulo e do gestor ambiental Rodrigo (EPAGRI).
Os estudantes acompanharam a montagem do carneiro hidráulico e seu
funcionamento, depois em sala de aula repetiram a construção do aparelho. Foram trabalhados
vários conteúdos de matemática relacionados ao experimento.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente foi realizada palestra na escola na Semana do Meio Ambiente com o
gestor ambiental Rodrigo que apresentou para os estudantes a utilidade de um carneiro
hidráulico. Na sequência, pesquisa de campo acompanhando a montagem em uma
propriedade agrícola com o estudo mais detalhado em sala de aula.
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Através de tratamento estatístico, o coeficiente “ ” para todas as alturas e para dois
(2) tipos de válvulas de bloqueio, foram testados duas (2) hastes com formatos geométricos
diferentes, nominadas de “haste 1” e “haste 2”. Pôde-se notar que a haste 2 deve-se usar
quando se deseja vazão maior de água e tem-se grande quantidade de água disponível na
alimentação, pois também é grande a vazão colocada fora pelo carneiro hidráulico nestas
condições. Por outro lado, utiliza-se a haste 1 para casos onde se necessita de menor vazão,
assim, a capacidade da “fonte” de água pode ser menor também, pois, se gastará menor
quantidade para impulsionar a quantidade desejada através do recalque. Para os dois tipos de
haste e para qualquer altura os valores de “ ” encontrados ficaram entre 0,15 e 0,30. Em
instalações onde a água provém de riachos não é de grande importância o rendimento pois o
carneiro hidráulico, instalado nestas condições não estaria gastando outra forma de energia
senão aquela proveniente da água que escoa abundantemente pelo riacho.
A realização desse projeto possibilitou ao professor a abrangência de temas
matemáticos tais como: figuras geométricas, unidades de medida, custo/benefício.
CONCLUSÕES
Além das considerações sobre o rendimento obtido através do projeto apresentado,
com a construção do carneiro hidráulico, obteve-se outras conclusões importantes que devem
ser mencionadas:
- sobre o volume da câmara de ar e sua função, foram testadas várias garrafas do tipo Pet, com
várias montagens e com dois (2) tamanhos: de seiscentos mililitros (600ml) e de dois litros
(2l) - aparentemente não há grande influência do volume da câmara de ar (garrafa) no
desempenho do carneiro hidráulico, pois não se constatou diferença de funcionamento entre a
utilização de uma garrafa de 600mL ou de 2L de volume. Desta forma, se pode concluir que a
garrafa serve apenas como “estabilizador” do fluxo de recalque, tornando o fluxo com
velocidade e, consequentemente, vazão praticamente constante;
- sobre a relação da tensão da mola com o desempenho do carneiro hidráulico, não há uma
relação direta da deformação da mola com a vazão recalcada a certa altura, como se pensava.
Acreditava-se, inicialmente, que quanto maior a força exercida pela mola, maior seria
a vazão recalcada para determinada altura fixa, porém, não é o que se constatou. Recomendase, em instalações na prática (sem instrumentos de medida), que para regular o protótipo
proposto gire-se o regulador de tensão da mola até que se verifique visualmente a maior vazão
de recalque. Como novos trabalhos propõe-se que se desenvolvam projetos somente para se
trabalhar com as válvulas e seu perfil geométrico, buscando-se um melhor perfil para o
escoamento turbulento da água, o que envolveria muitos estudos de mecânica dos fluídos,
simulações gráficas e projetos de máquinas.
Com o projeto “CARNEIRO HIDRÁULICO” conseguimos alcançar o objetivo de
aprender de forma significativa, possibilitando aos alunos o entendimento de um equipamento
construído com poucos recursos financeiros, de fácil construção que vai contribuir de maneira
sustentável com os agricultores do nosso município.
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ANALISANDO A QUANTIDADE DE AÇÚCAR NO REFRIGERANTE
PARA EXPLORAR CONCEITOS MATEMÁTICOS1
SANTOS, Gabriela Pintos dos2; Arambula, Vitória Pereira3, ARAMBULA, Lucilene
Alexandre Pereira4
RESUMO: Este trabalho é resultado de uma proposta de atividade que visa relacionar o estudo de alguns
conceitos matemáticos de forma significativa, partindo de situações problemas resultantes das rotinas dos
próprios alunos do ensino fundamental da Escola de Educação Básica Caetano Lummertz, em São João do SulSC, que participam do Projeto Mais Educação. A mesma elenca o consumo de alimentos industrializados, com
ênfase no refrigerante, e a quantidade de açúcar existente no mesmo. Para a investigação faz-se necessário
conhecer as operações básicas matemáticas, a representação dos números racionais e algumas unidades de
medidas, para fazer as análises em diferentes porções desta bebida, promovendo a investigação através da
pesquisa e de comparações. Ao concluir esta proposta de atividade espera-se que realmente seja compreendido o
significado de alguns conceitos básicos de matemática, e a conscientização sobre a importância de uma
alimentação saudável.
Palavras-chave: Operações Básicas Matemática. Representação de números racionais. Refrigerante.

INTRODUÇÃO
As políticas públicas apontam para a necessidade de contextualizar os conceitos
expostos em sala de aula possibilitando ao aluno a relação entre seu contexto e os conceitos
formais. Estudar as representações fracionárias e suas características torna-se importante para
que o aluno observe semelhanças e diferenças entre as várias formas encontradas na natureza
e em seu cotidiano.
A abordagem dos números racionais de acordo com os PCN (Brasil, 1997) tem como
objetivo principal levar os alunos a perceberem que os números naturais, já conhecidos, são
insuficientes para resolver determinados problemas, assim como o contato dos alunos, no que
se refere à representação fracionária dos números racionais, é pouco frequente na vida
cotidiana, pois se limita a metades, terços, quartos, o que, na maioria das vezes, é vivenciada
apenas pela via da linguagem oral do que das representações.
Com tudo, esta proposta de atividade faz à junção da necessidade de ensinar as
representações dos números racionais, de algumas unidades de medidas e as operações
básicas, analisando um ingrediente do refrigerante, o açúcar. O uso excessivo desta
substância, entre outras, é um dos itens apontados como principal causa de obesidade humana.
De acordo com o PCN (Brasil, 1997), as atitudes favoráveis ou desfavoráveis à saúde
são construídas desde a infância pela identificação com valores observados em modelos
externos ou grupos de referência. A escola cumpre papel destacado na formação dos cidadãos
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para uma vida saudável, na medida em que o grau de escolaridade em si tem associação
comprovada com o nível de saúde dos indivíduos e grupos populacionais.
Dados da Embrapa (2014) mostram que a quantidade de açúcar nos alimentos
produzidos no Brasil é alarmante. Parece ser cultural, a indústria acha que os brasileiros
gostam de açúcar. Assim, é praticamente impossível uma pessoa ingerir o mínimo ou nada de
açúcar. Este alto índice fez com que o Ministério da Saúde, especialistas e as indústrias se
reunissem em junho 2014 para definir medidas a serem adotadas. Dados do Sistema Único de
Saúde (SUS) apontam um gasto anual de R$ 488 milhões com o tratamento de doenças
associadas à obesidade como diabetes e alto colesterol.
Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde, 2014), fazer com que 10% das
calorias diárias venham do açúcar é o mínimo para beneficiar a saúde. No entanto, reduzir
essa porcentagem para 5% proporciona efeitos positivos adicionais. Essa taxa equivale a 25
gramas de açúcar por dia (cerca de seis colheres de chá) - ou 100 das 2.000 calorias diárias
recomendadas para um adulto diariamente. É importante ressaltar que a recomendação
abrange todos os tipos de açúcar (sacarose, glicose e frutose) vindos de alimentos como o
açúcar de mesa, mel, sucos e polpa de frutas ou adicionados a produtos industrializados. Para
seguir o novo número, os ocidentais deverão, em média, reduzir a um sexto a ingestão diária
de açúcar que, atualmente, é de 150 gramas por dia, em média.
Com base nestes estudos, iniciou-se a investigação: qual a quantidade de açúcar
encontrada em diferentes porções de refrigerante? Tratando-se de uma bebida comum aos
lares da comunidade onde residem os alunos do ensino fundamental da Escola de Educação
Básica Caetano Lummertz de São João do Sul SC, que participam do Projeto Mais Educação,
elaborou-se um conjunto de atividades que tem como objetivos: compreender o conceito de
representação de números racionais; utilizar as operações básicas; relacionar unidades de
medidas; conscientizar sobre os impactos causados pelo excesso de açúcar e instigar a
realização de pesquisas. Para que esses objetivos sejam alcançados, na próxima seção
apresenta-se o caminho percorrido para a sua concretização.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização do trabalho faz-se necessário o uso de porções de refrigerantes em
diferentes quantidades, serão utilizadas as embalagens que se encontram no comércio: uma
garrafa pet com capacidade para dois litros; uma garrafa pet com capacidade para um litro;
uma garrafa pet com capacidade para seiscentos mililitros; uma lata com capacidade para
trezentos e cinquenta mililitros; cubos de açúcar; copos para a exposição das partes
fracionárias
As porções de refrigerantes serão expostas juntamente com a parte de açúcar
correspondente e assim realizadas as análises matemáticas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A matemática, que é considerada “a ciência que une a clareza do raciocínio à síntese
da linguagem” (PEREIRA et al, 2014, p. 1) é considerada difícil por muitos estudantes, no
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entanto quanto abordada de forma contextualizada e significativa torna-se instigante e
atrativa.
No que diz respeito às formas de abordar as formas fracionárias, as unidades de
medidas e as operações básicas de matemática em sala de aula acredita-se que com uso de
situações problemas, que fazem parte do cotidiano do aluno é possível explorá-las de forma
dinâmica e prática, promovendo a compreensão e o significado dos mesmos.
Através da análise dos rótulos dos refrigerantes, pode-se inferir que em cada porção de
200 ml encontram-se 21gr de açúcar. A partir destes dados coletados fazemos as seguintes
comparações nas embalagens disponíveis para consumo em diferentes quantidades:
Embalagem de 2lt: Em primeiro lugar vamos explorar as unidades de medidas
. A seguir, os conceitos de números racionais, dividindo a quantidade total em
copos de 200 ml. Concluísse que cada porção corresponde a

do inteiro e da mesma forma

pode-se analisar que em cada porção são encontradas 21g de açúcar. Sendo assim fazemos a
soma (21+21+21+21+21+21+21+21+21+21) gr resultando 210gr. Ou simplesmente, fazemos
a multiplicação (21 x 10) = 210 gr.
Embalagem de 1lt: transformar as unidades de medida
. Em seguida
dividimos o líquido em duas partes iguais, porções de 200ml, ou seja cada copo corresponde a
da quantidade total. Assim, podemos fazer a soma da quantidade de açúcar do total
(21+21+21+21+21) gr = 105 ou fazer a multiplicação (21x 5) gr = 105 gr. Logo, em 1tl são
encontrados 105 gr de açúcar.
Embalagem de 600 ml: podemos analisar que a mesma já está na unidade de medida
(ml), então basta dividir o conteúdo em porções de 200 ml. E analisar de cada porção
corresponde a

do valor inicial. Assim faz-se a soma das quantidades de açúcar de cada

porção (21+21+21) gr = 63 gr. Ou a multiplicação (3 x 21) gr = 63gr.
Ainda é possível fazer outras análises, por exemplo: Primeiro vamos transformá-lo em
números racional. Sabemos que 1lt= 1000ml, logo para transformar ml em litros iremos
dividir 600ml por 1000ml (600: 1000)ml =
operação:

. A seguir realizamos a seguinte

. Assim chegamos à conclusão de que 600ml de refrigerante possui

63 gr de açúcar.
Embalagem de 350 ml: em primeiro lugar analisa-se a unidade de medida que, já se
encontra em ml. Porém não é possível dividi – lá em porções de 200ml, conforme realizadas
anteriormente. Pois caso isso aconteça, não se trata de uma fração de acordo com o conceito
de números racionais. Uma das alternativas encontradas para solucionar esta questão foi
dividir em porções de 50ml. Sendo assim, (350: 50= 7) logo, serão necessários 7 copos e,
cada um deles irá receber 50ml de refrigerante, correspondendo a

do valor inicial. Para

analisar o açúcar existente em cada porção, uma alternativa, é dividir em metades: sem em
200 ml têm 21g, em 100 ml têm 10,5 gr e, em 50ml têm 5, 25 gr. Assim pode-se fazer a soma
de parcelas (5, 25+5, 25+5, 25+5, 25+5, 25+5, 25+5, 25) gr = 36,75 gr. Assim conclui-se que
em cada embalagem de 600ml de refrigerante, têm-se 36,75 gr.
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Se compararmos a quantidade de açúcar encontrada em uma única porção de 200ml
de refrigerante com os valores de açúcar indicados para o consumo diário, iremos perceber
que está porção quase atinge o valor total que são 25gr.
A figura (1) representa os valores correspondentes a cada porção de refrigerante.
Figura 1:Representação das quantidades de refrigerantes em relação a quantidade de açúcar

Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÕES
Ensinar Matemática de forma contextualizada e através de situações problemas tem
sido uma possibilidade de amenizar as dificuldades encontradas pelos alunos durante o
processo de ensino aprendizagem. No entanto, a utilização deste exige um planejamento de
um conjunto de atividades que pode servir em diferentes níveis de complexidade.
A atividade proposta por ter caráter criativo e dinâmico proporcionou aos participantes
à visualização e o raciocínio lógico ao comparar com situações de fazem parte de suas rotinas.
Num segundo momento, notou-se a da interação social, permitindo a exploração de recursos
de pesquisa, promovendo a socialização entre os participantes com as mais distintas formas
que a atividade possibilita
Ao concluir esta proposta de atividade espera-se que realmente seja compreendido o
significado de alguns conceitos básicos de matemática, principalmente em relação às
representações fracionárias, algumas unidades de medida e operações básicas, apresentadas
neste trabalho e a conscientização sobre a importância de uma alimentação saudável.
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INTERAGINDO COM AS DIMENSÕES POR MEIO DOS CÁLCULOS
MATEMÁTICOS1
GALIOTTO, Kimberly E. Chilanti2; GAMBIN, Bianca Stockmann3; PRADELLA, Leane
Gossenheimer4
RESUMO: O trabalho tem como objetivo oportunizar o conhecimento matemático por meio de cálculos
geométricos de figuras planas como a área e o perímetro, promovendo a interação com a prática. Há um
provérbio chinês que diz: "Eu ouço e eu esqueço. Eu vejo e eu lembro. Eu faço e eu aprendo". Aprender na
prática, medindo, comparando, construindo e assim aprender a resolver situações - problema. Para isso é preciso
apropriar-se dos significados, dos conceitos e procedimentos matemáticos para saber aplicá-los em situações
novas. A partir das pesquisas bibliográficas, da história da geometria, dos cálculos, das medidas, das construções
das maquetes, comparando medidas, interagindo com os colegas, proporcionou à aprendizagem da teoria a
aplicação real e significativa. Primamos para que este e demais trabalhos tenham sequência nos próximos anos,
pois a matemática está presente em praticamente tudo sendo necessário diminuir a distância entre a matemática
da escola e a matemática da vida.
Palavras-chave: Teoria. Prática. Aprendizagem. Matemática. Geometria.

INTRODUÇÃO
A origem da geometria (do grego medir a terra) parece coincidir com as necessidades
do dia a dia. Partilhar terras férteis às margens dos rios, construírem casas, observar e prever
os movimentos dos astros são algumas das atividades humanas que sempre dependeram de
operações geométricas. As primeiras unidades de medida referiam-se direta ou indiretamente
ao corpo humano como, por exemplo, o pé, o palmo, o passo. Mais tarde na Mesopotâmia e
no Egito começaram a ser construídos os primeiros templos e as medidas tiveram que ser
mais precisas e uniformes, foi nessa época que surgiram as primeiras medidas oficiais de
comprimento.
A geometria surgiu da necessidade de melhorar os sistemas de arrecadação de
impostos de áreas rurais, sendo os primeiros passos dados pelos egípcios para desenvolvê-la.
Vivemos hoje um grande avanço das tecnologias e das grandes transformações na sociedade
que exige cada vez mais um trabalhador capaz de enfrentar desafios e confrontar novos
conhecimentos compatíveis com as mudanças tecnológicas. Diante disso, é importante o
acesso ao conhecimento matemático por meio da geometria com o estudo de números e
medidas, tornando uma aprendizagem significativa, isto é, que ocorra uma interação entre o
novo conhecimento e o conhecimento já existente.
Com intuito de trabalhar geometria, pois faz parte do conteúdo escolar, sentimos a
necessidade de trabalhar a sua aplicabilidade de modo pleno e significativo. Quanto ao ensino
específico da área de matemática, os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam-na como
componente importante na construção da cidadania, na medida em que a sociedade se utiliza,
1 Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: EEB Walter Fontana.
2 Aluna do 9º ano; EEB Walter Fontana; eebwalterfontana@cda.sdr.sc.gov.br
3 Aluna do 9º ano; EEB Walter Fontana; eebwalterfontana@cda.sdr.sc.gov.br
4 Professora da EEB Walter Fontana; Concórdia, SC; leanepradella@hotmail.com
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cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos
devem se apropriar (BRASIL, 1998).
Desde as antigas civilizações como a Babilônia, China e Índia a geometria foi sendo
utilizada e aprimorada com as necessidades do dia a dia, do mundo cada vez mais
modernizado e tecnológico.
Olhando ao nosso redor observamos inúmeras formas geométricas regulares e irregulares. Já
dizia Papus de Alexandria, as abelhas, em virtude de uma certa intuição geométrica, sabem
que o hexágono é maior que o quadrado e o triângulo, e conterá mais mel com o mesmo gasto
de material. Desde os princípios básicos da Geometria Euclidiana (ponto, reta, plano...), até os
dias atuais, podemos notar as grandes transformações ocorridas na Geometria dos objetos, das
casas, das artes, arquiteturas novas e arrojadas surgem desafiando todas as formas da
Geometria clássica. A educação deve possibilitar ao homem a transformação de seu mundo, a
consciência de si mesmo e da realidade que o cerca. Segundo Jacques Bernoulli, “A
Geometria faz com que possamos adquirir o hábito de raciocinar, e esse hábito pode ser
empregado, então, na pesquisa da verdade e ajudar-nos na vida." Nesse sentido conhecer a
história da geometria, entender os cálculos matemáticos, através da pesquisa e do trabalho na
prática poderá ser o diferencial para observar os espaços, as dimensões para calcular as
figuras planas como o quadrado, o retângulo e o triângulo que fazem parte do nosso cotidiano.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental/Séries
Finais. A primeira etapa desenvolveu-se a partir da pesquisa que os alunos (divididos em
grupos) realizaram sobre história da geometria, utilizando como recursos textos disponíveis
da internet e livros didáticos. Em forma de seminário, foram apresentadas as pesquisas em
sala de aula, neste momento percebemos que ela (a Geometria) sempre foi utilizada desde as
antigas civilizações e sendo aperfeiçoada ao longo dos anos.
A segunda etapa estudou-se os conceitos, fórmulas e diversos cálculos de situaçõesproblema do nosso cotidiano envolvendo área e perímetro na geometria plana. Na terceira
etapa, formaram-se grupos de alunos para atividade prática; a tarefa era procurar, medir as
dimensões do ambiente escolar, fazendo seus respectivos desenhos e cálculos. Na quarta
etapa, desenhamos a planta baixa de uma casa e sua fachada, no momento seguinte
construímos maquetes representando-as, além dos cálculos de área, representamos também as
escalas e usamos a regra de três para calcular quantos litros de tinta seria necessário para
pintar a casa e quantos metros quadrados de cerâmica seriam utilizados para revestir todo o
chão da casa. Na quinta etapa usamos o Teorema de Pitágoras para calcular a distância das
árvores do jardim até a casa. Usamos também as árvores do jardim para os cálculos da
semelhança de triângulos. Pensando numa casa sustentável foi colocado um painel solar com
o objetivo de economizar energia e a instalação de uma caixa de água cilíndrica para coletar
água da chuva; para isso coletamos dados do índice de precipitação anual e a quantidade de
água coletada no telhado por metro quadrado, no site da EPAGRI. Foram feitos cálculos de
volume (em metros cúbicos e em litros) observando a capacidade da caixa cilíndrica.
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Nesse trabalho utilizamos a régua, a trena e a fita métrica utilizada pelos pedreiros
para as medições e as seguintes fórmulas matemáticas:
Regra de três;
A= b x h, para calcular a área do retângulo;
A = l2, para calcular a área do quadrado;
O teorema de Pitágoras: a2 = b2 + c2, para calcular a distância das árvores no jardim;
Ab= π .r2 e V= ab. h, para calcular o volume do cilindro e;
Calculamos o perímetro que é igual à soma de todos os lados.
Na sexta e última etapa, fizemos um relatório das atividades desenvolvidas onde cada
grupo expressou o que sentiu e o que aprendeu nessa atividade (auto avaliação). O trabalho
foi socializado na sala de aula, na feira da escola e na feira regional para toda a comunidade.
RESULTADOS E DISCUSÃO
Diante de todo trabalho desenvolvido e do envolvimento da turma foi possível
verificar que quando colocamos em prática os conteúdos trabalhados fica mais fácil assimilar
os conceitos. Muitos alunos usaram pela primeira vez os instrumentos de medida, aprendendo
assim esta prática que utilizarão por toda sua vida.
CONCLUSÃO
Ao término desse trabalho, com base nas informações e conhecimentos adquiridos,
compreendemos que a matemática além da teoria teve uma aplicação real e cotidiana de seus
conteúdos e conceitos. “Não há ramo da matemática, por mais abstrato que seja, que não
possa um dia vir a ser aplicado aos fenômenos do mundo real. ” (Lobachevsky).
Conseguimos observar que a geometria faz parte do nosso cotidiano e do trabalho de
alguns profissionais como: engenheiros, arquitetos, desenhistas, etc. e percebemos que o
conhecimento geométrico é aplicado na construção do mundo onde vivemos.
O trabalho coletivo foi fundamental para a resolução dos cálculos, desenhos e
construção da maquete. Nesse sentido a matemática se torna mais significativa e
recomendamos que este trabalho tenha continuidade nos próximos anos, para que seja
aprimorado e difundido ao demais alunos, a fim de entender que o estudo da matemática
envolve situações do nosso cotidiano.
REFERÊNCIAS
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ALGEPLAN COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO DA ÁLGEBRA1
CONCEIÇÃO, Rubiana Camili2; ROZZA, Micheli de França 3; BERTOLI, Vaneila4
RESUMO: O presente trabalho relata a aplicação de um projeto em sala de aula, para uma turma de oitavo ano
do Ensino Fundamental. Com base nas dificuldades identificadas na aprendizagem do ensino de álgebra, buscouse uma solução que pudesse melhorar a qualidade de ensino nesta perspectiva. Objetivou-se aprender as quatro
operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão) com polinômios utilizando materiais concretos.
Além de comparar os resultados de aprendizagem dos alunos com o material concreto e sem o uso do mesmo.
Pode-se concluir que os alunos aprenderam as quatro operações básicas com Algeplan, porém não demonstraram
o mesmo rendimento e entendimento quando não tinham auxílio do material. Logo, se pode entender que a
utilização de material manipulável no ensino de álgebra pode facilitar o entendimento e aprendizagem dos
alunos, além de tornar as aulas de matemática mais agradáveis e interativas.
Palavras-chave: Educação Matemática. Jogos matemáticos. Álgebra.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho relata a aplicação de um projeto em sala de aula, para uma turma
de oitavo ano do Ensino Fundamental. Ao iniciar os estudos de álgebra, mais precisamente no
conteúdo de polinômios, verifica-se que os alunos apresentam muita dificuldade em entender
o mesmo. A álgebra é abstrata, tornando o aprendizado complicado para os alunos que estão
acostumados a estudar aritmética. Com base nas dificuldades identificadas na aprendizagem
do ensino de álgebra, buscou-se uma solução que pudesse melhorar a qualidade de ensino
nesta perspectiva.
A utilização de materiais manipuláveis nas aulas de matemática tem dado bons
resultados e está sendo pauta de muitas discussões no meio acadêmico. Sendo assim,
assumiu-se como hipótese para solução das dificuldades de aprendizagem em álgebra, a
utilização de materiais manipuláveis. Objetivou-se aprender as quatro operações básicas
(adição, subtração, multiplicação e divisão) com polinômios utilizando materiais concretos.
Além de comparar os resultados de aprendizagem dos alunos com o material concreto e sem o
uso do mesmo.
Almeja-se que os alunos possam aprender o conteúdo com os materiais concretos
obtidos a partir da construção de jogos, um deles é o Algeplan, que é um material
manipulativo utilizado para o ensino de soma, subtração, multiplicação e divisão de
polinômios de grau no máximo dois, sendo que a ideia fundamental do Algeplan é estudar
operações com polinômios utilizando áreas ou retângulos. Além deste, também será
construído o dominó da álgebra, cujas peças se encaixam de acordo com a operação e sua
solução.

1

Categoria: Ensino Fundamental- Anos Finais; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos. Instituição: EEB.
Profª Anair Margarida Voltolini.
2
Aluna do oitavo ano da Escola de Educação Básica Prof. Anair Margarida Voltolini
3
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MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi desenvolvido pela professora de matemática de uma escola da rede
estadual de ensino de Santa Catarina. Foi aplicado em uma turma de oitavo ano do Ensino
Fundamental. A turma possuía na época cerca de 45 alunos, divididos entre período matutino
e vespertino. Foram necessárias cerca de 20 aulas de aplicação, sendo 4 aulas semanais.
Para confecção dos jogos os foram necessários cartolinas, lápis de cor e plástico
contact para finalizar os dominós. O algeplan é um material manipulável (apresentado como
um jogo) de figuras geométricas, conforme Figura 1. Basta construir as peças da quantidade e
medidas a sua escolha. O nome de cada forma é dado de acordo com o cálculo de área de cada
figura.
Figura 1- Representação das peças do jogo Algeplan.

Fonte: Os autores (2016).

O dominó é feito com representações de formas geométricas cujos lados são
monômios, e as soluções do cálculo de perímetro e área de cada uma. Veja na Figura 2 a
representação de algumas peças do dominó, lembrando que as formas e medidas dos lados são
livres, podendo ser construídas de acordo com o aprendizado e conhecimento dos alunos.
Figura 2- Representação das peças do dominó da álgebra.

Fonte: Os autores (2016).
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Para analisar o aprendizado dos alunos foram feitas várias atividades, todas registradas
no caderno e algumas entregues a professora na forma de trabalho. Os alunos desenharam o
algeplan e representavam as soluções das operações com expressões algébricas. Após isso,
foram realizadas atividades sem o uso do algeplan, de modo que fizeram atividades de cálculo
das expressões algébricas, pelo algoritmo, todas registradas no caderno. Para comparar o
aprendizado com material concreto e sem o uso do mesmo, os alunos além de trabalhos
escritos, responderam um questionário, onde puderam fornecer dados para análise.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os alunos foram divididos em grupos de no máximo cinco, sendo que a equipe deveria
trazer os materiais para a confecção do Algeplan. Inicialmente a professora explicou aos
alunos em que consiste o jogo ou material manipulável e qual seria o conteúdo a ser estudado.
Com o modelo do Algeplan os alunos confeccionaram o jogo, levou cerca de uma semana
para tal.
Com o jogo em mãos a professora começou a trabalhar as representações de cada
figura através do cálculo de área, onde os resultados seriam as letras utilizadas para formar as
expressões algébricas. Nas primeiras atividades, foram realizadas representações de
expressões algébricas com os desenhos das formas geométricas. Aos poucos os alunos foram
observando que repetiam-se formas iguais e de mesma cor, logo começaram a fazer a junção
dos termos semelhantes. A primeira etapa foi fazer o jogo, representar as expressões
algébricas com algeplan e juntar termos semelhantes nas expressões algébricas.
Posteriormente a professora passou para turma o conceito de monômios, e os grupos
teriam que construir um dominó a partir destes conhecimentos. A confecção do jogo gerou
uma avaliação, pois os alunos deveriam saber calcular área e perímetro das formas
geométricas desenhadas no dominó, sendo que os lados das mesmas eram representadas por
monômios. Sendo assim foi possível trabalhar a multiplicação, adição e subtração de
monômios. Além disso, foi realizado um trabalho avaliativo com o dominó e depois uma
prova, mais dessa vez sem o auxílio do dominó.
Os alunos tiveram posteriormente uma explicação sobre produtos notáveis,
aprendendo primeiramente a resolver com auxílio do algeplan. Depois de serem avaliados em
atividades com algeplan, fizeram um trabalho sobre produtos notáveis, resolvendo as questões
sem uso de material concreto.
Para encerrar o estudo do conteúdo de Álgebra, os alunos precisavam aprender a
operação de divisão de monômios e polinômios. Inicialmente utilizaram o algeplan, onde
realizaram atividades no caderno e fizeram trabalhos avaliativos, posteriormente, a professora
explicou o algoritmo da divisão de polinômios, onde os alunos encontraram suas maiores
dificuldades.
CONCLUSÕES
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Durante a confecção dos jogos ficou evidente a empolgação dos alunos, com respeito a
expectativa por aprender matemática de forma divertida, jogando e aprendendo. Na realização
das atividades com auxílio do algeplan, os alunos demonstravam mais segurança quanto ao
seu conhecimento, conseguindo resolver os exercícios com facilidade, uma vez que tinham a
possibilidade de visualizar no material concreto os valores x e y utilizados nas expressões
algébricas.
Nas operações de adição e subtração ainda foi utilizado o dominó, que reforçou a
aprendizagem dos alunos, os resultados das avaliações foram satisfatórios, verificou-se que os
alunos aprenderam tais operações.
Nas operações de adição e subtração de polinômios sem uso de material concreto, os
alunos demonstraram ter aprendido o conteúdo, uma vez que as notas e rendimento
permaneceram boas.
Mas quando comparados os rendimentos com e sem uso de material concreto nas
operações de multiplicação e divisão, a diferença ficou evidente. Os resultados foram
excelentes com material concreto, principalmente na multiplicação. Porém no uso do
algoritmo os alunos estavam muito inseguros, não conseguiram assimilar o conteúdo com
clareza, sabiam o que deviam fazer, porém não conseguiram boas notas.
Pode-se concluir que os alunos aprenderam as quatro operações básicas com Algeplan,
porém não demonstraram o mesmo rendimento e entendimento quando não tinham auxílio do
material. Logo, se pode entender que a utilização de jogos no ensino de álgebra pode facilitar
o entendimento e aprendizagem dos alunos, além de tornar as aulas de matemática mais
agradáveis e interativas.
REFERÊNCIAS
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matemática para o ensino fundamental. VI Congresso internacional de Ensino da Matemática.
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EQUACIOLÂNDIA1
PILGER, Joice2; SILVA, Laressa Kessin da3; SILVA, Simone Carvalho da4
RESUMO: Focar a Educação Matemática é perceber a interdisciplinaridade e a contextualização como caminho
para a transformação do processo de ensino e aprendizagem, trazer um recurso distinto e envolvente a sala de
aula é possível e faz a diferença. Nesse contexto, entra em cena a construção civil que se encontra presente na
vida do aluno. Assim, questiona-se: De que maneira tornar a aprendizagem eficiente, eficaz e significativa da
Equação do Segundo Grau? Como ações didáticas relevantes encontram-se o resgate histórico da álgebra, a
utilização de material concreto, uma maquete de uma casa em planta baixa, com medidas algébricas, e que
através desta investigou-se o conteúdo equação do segundo grau de maneira aplicada. Com o jogo
“Equaciolândia” o conteúdo tornou-se lúdico, facilitando o processo de aprendizagem. Ainda, se fez uso da
tecnologia, elemento importante para instigar o aluno, explorando o conteúdo por meio do celular e o aplicativo
Photomath. Com esses recursos didáticos pedagógicos foi possível efetivar a contextualização, relacionando a
construção civil ao conteúdo. Através deste, mostra-se o desenvolvimento do trabalho realizado na Escola
Municipal Professora Amélia Poletto Hepp, localizada na cidade de Piratuba – SC, por alunos do 9° ano do
Ensino Fundamental, na disciplina de Matemática sob orientação da professora regente, com o conteúdo
Equação do segundo grau. O projeto fundamenta-se na metodologia da pesquisa ação, descritiva e qualitativa por
acreditar que o pesquisador deve conhecer a realidade escolar, analisar cada situação diante do processo de
ensino e aprendizagem e na sequência colaborar na sua melhoria através da Educação Matemática. O trabalho
embasa-se também em documentos essenciais como os Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Fundamental
e Médio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Proposta Curricular de Santa Catarina. Após a
aplicação do projeto fica a certeza do aproveitamento da atividade pela maioria dos alunos, posto que,
entenderam que a equação do segundo grau é necessária e indispensável, que a matemática pode e deve ser
trabalhada de forma a integrar o educando com a disciplina por meios inovadores, tornando o ensino
significativo para sua vida na escola e contexto em que está inserido.
Palavras-chave: Álgebra. Contextualização. Construção civil.

INTRODUÇÃO
O projeto “Equaciolândia” baseia-se na contextualização do conteúdo equação do 2°
grau e busca proporcionar a aprendizagem do conteúdo por meio de diversos recursos
metodológicos.
É importante ensinar a matemática apropriando-se de diversos meios, atraindo a
atenção do aluno ao trabalhar os conteúdos, e ao mesmo tempo ensiná-los dentro de outros
contextos, como exemplo, a construção civil que de uma forma ou de outra, está inteiramente
ligada a ele.
E ainda possibilitar ao aluno avançar no conhecimento a partir do ponto em que ele se
encontra, e quando consegue conciliar algo tão presente e importante como a construção civil,
a significação acontece e o aluno passará a ver o conteúdo diferentemente, concretizando a
aprendizagem com êxito.
Com o projeto “Equaciolândia”, o aluno verá a aplicação desse conteúdo na sua
cotidianidade, e não apenas na sala de aula, sentirá que é realmente importante e, não apenas
como o cumprimento de uma grade curricular. Aprenderá através de diversas maneiras, com o
1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos finais, Modalidade: Materiais e/ou jogos didáticos; Instituição: Escola
Municipal Professora Amélia Poletto Hepp, Piratuba-SC.
2
Aluna do 9° ano ensino fundamental, Joice.pilger@hotmail.com
3
Aluna do 9° ano ensino fundamental, Larehsilva123@gmail.com
4
Professora Orientadora, simonecaledes@bol.com.br.
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resgate histórico, fundamentando-o, pela resolução de situações problema significando-o ou,
de maneira divertida através do jogo, e através tecnologia que tanto atrai os educandos nos
tempos atuais.
MATERIAL E MÉTODOS
A Álgebra costuma ser bastante difícil e as vezes traumática. O momento é de deixar
para trás a matemática “concreta” para o início da matemática “abstrata”, os alunos, na
maioria das vezes, sentem-se despreparados para assimilar essa nova linguagem.
O trabalho foi realizado por um grupo de três alunas, que extraclasse elaboraram
diversas metodologias, contribuindo para o desenvolvimento do conteúdo Equação do 2º grau
que a professora aplicaria em sua turma.
Um dos primeiros momentos do projeto foi trazer a história da álgebra. Por ser um
elemento didático pedagógico fundamental, pode ser usado para dar significação ao conteúdo
estudado, através deste recurso desenvolve-se no aluno a capacidade de analisar, interpretar,
direcionar, criticar e muito mais, assim o ensino matemático terá sentido. As alunas
pesquisaram em livros e na internet e selecionaram um pequeno texto para entregar a toda
turma. Este por sua vez, foi lido coletivamente e por fim, comentado pelos alunos e
professora.
O estudo da matemática, neste caso das equações do 2° grau com uma incógnita,
precisa ser realizado por meio de muitas ferramentas didáticas, uma não menos importante é a
interação entre os alunos. A aprendizagem acontece naturalmente sem dificuldade relacionam
com seu dia a dia, fazem ponte do que conhecem com o conteúdo que precisam aprender.
Para facilitar esse estudo, em qualquer idade, um recurso indiscutivelmente certo e que
muitas vezes apresenta melhor resultado são os jogos didáticos. Esse recurso faz com que o
aluno “manipule a matemática” através de brinquedos e materiais confeccionados por eles. As
brincadeiras em grupos com os colegas são naturais em todas as fases e podem se tornar uma
alternativa de aprendizagem Matemática quando bem utilizadas pelos professores.
Nessa perspectiva, o grupo de alunas confeccionou o jogo “Equaciolândia”, baseandose no jogo racha a cuca, uma trilha com vários níveis de questões, dinâmico e com muitas
estratégias de raciocínio lógico. Ao ser trazido na sala de aula, formaram-se grupos e aplicouse o jogo. Foi um momento de muito aprendizado, de fixar mais o conteúdo, em especial a
resolução das equações do segundo grau incompletas e completas, que estava sendo
trabalhado pela professora.
Quando a linguagem algébrica é apresentada aos alunos de forma descontextualizada,
pronta, cheia de incógnitas a serem interpretadas, acarreta muitos problemas, pois para o
educando esse ramo da matemática parece não ter significado e nem sentido. As formas de
tornar essa parte da matemática mais significativa e atraente para o aluno é a contextualização
desse conteúdo, através da resolução de situações problema aplicada.
Quando não são proporcionadas situações problemas com frequência ao aluno,
percebe-se que mesmo quando possui informações e conceitos suficientes, não consegue
interpretá-lo, resolvê-lo então, desanima, espera a explicação e resolução pelo professor, não
se permite tentar, errar, não confia na sua forma de pensar. Se o aluno tem mais acesso a essas
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situações problemas, oportuniza ele a autonomia de raciocínio, construir estratégias de
resolução e argumentação, relacionar diferentes formas de resolução, de conhecimento, e
enfim, persistir na busca da solução.
Assim, as alunas também extraclasse, com a colaboração da professora elaboraram
uma planta baixa de uma casa, substituíram medidas numéricas por algébricas e em cima
dessa planta, elaboraram diversas situações problema. Logo, com muito empenho e dedicação
resolveram cada situação problema num momento de estudo e aprimoramento. Na sequência,
surgiu a ideia de ampliar essa planta em uma maquete para levar a sala de aula, visto que
ficaria mais atrativa, com mais visibilidade.
Na sala, a turma se dividiu em grupo e então trabalhou-se a resolução das situações
problemas explorando a planta da casa e seus cômodos, foi um momento de interação em
grupo, prestando auxílio e ao mesmo tempo evoluindo no processo de ensino e aprendizagem.
Sabendo da importância da tecnologia para os alunos, é preciso contemplar sua
utilidade também em sala de aula. Nos últimos tempos o celular tornou-se num instrumento
essencial na vida das pessoas, e aliada ao bom uso, pode ser de grande valia sua utilização no
processo de ensino aprendizagem.
Diante disso, no momento do jogo e da resolução das situações problema foi utilizado
o aplicativo PhotoMath, com o celular. Até mesmo depois, na continuação do conteúdo pela
professora. O uso da tecnologia pode ser um bom recurso didático pedagógico, passando a ser
vista como indispensável no dia a dia do professor e do aluno.
Para que as transformações realmente aconteçam, tem que livrar-se da ideia que a
matemática é uma ciência incapaz de renovar-se, que não existem outras formas de aprendêla. Proporcionar esses recursos pedagógicos e momentos de socialização e interação foi
extremamente importante para o processo de ensino e aprendizagem.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a elaboração do Projeto, Equaciolândia, primeiramente sentiu-se a necessidade de
inovar a metodologia na sala de aula quanto à aplicação do conteúdo Equações do segundo
grau, relacionar com algo real e significativo ao aluno.
Para a aplicação do projeto “Equaciolândia” desenvolveram-se as seguintes
atividades: Embasamento teórico sobre o conteúdo; Pesquisa bibliográfica sobre o conteúdo
relatado através de livros didáticos, revistas, pesquisa de campo, internet e outros;
Apresentação da história da álgebra e das equações do 2° grau; Aulas expositivas
contextualizando o tema do projeto; Leitura e interpretação de uma maquete, construção civil;
Interação e socialização do conteúdo através do jogo “Equaciolândia”. Resolução de situações
problema envolvendo relacionando o conteúdo à construção civil, direcionada a maquete
apresentada; Trabalhos em grupos, visando à interação entre os alunos; Utilização de recurso
tecnológico trabalhando o conteúdo aplicado.
Observou-se uma grande aceitação do projeto pelos alunos, de maneira ímpar cada um
afrontou de um jeito a proposta do trabalho e desenvolveram as atividades propostas com
êxito. Através do projeto “Equaciolândia”, os alunos viram onde esse conteúdo pode estar
presente, sentiram a importância dele para suas vidas, e compreenderam que o processo
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resolutivo é apenas uma consequência de um estudo, pois, através de procedimentos
matemáticos se conseguem resolver e solucionar qualquer situação problema. Como podemos
ver nos gráficos a seguir:
Gráfico 1 – O trabalho contribuiu na sua aprendizagem?

Fonte: Os autores (2016).
Gráfico 2 – Avaliação do Conteúdo “Equação do 2º grau”.

Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÃO
O trabalho desenvolvido pelo grupo de alunos do 9° ano em sala de aula, veio ao
encontro da proposta da Educação Matemática, focando a contextualização do conteúdo,
interligando com a realidade da escola, as necessidades do aluno e que contribuem para o
fortalecimento do processo ensino aprendizagem.
Para tanto, fez-se necessário a pesquisa, a flexibilidade e a mudança em sala de aula,
ao utilizar métodos mais eficazes, mais eficientes e significativos ao trabalhar o conteúdo
equações do segundo grau relacionado à construção civil.
Assim, faz-se necessário uma reflexão do processo educativo buscando melhorias,
fazendo uso de outras metodologias de ensino, recursos didáticos, promovendo uma
aprendizagem mais eficiente e eficaz, buscando uma sociedade menos excludente, mais
igualitária e justa, em que o aluno, através de seus conhecimentos possa colocar em prática o
que aprendeu na sala de aula, exercer o pleno exercício da cidadania.
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A MATEMÁTICA ENTRE AS RAQUETES1
Tema: Trabalhos Egressos ou experiências de Feiras de Matemática
Borges, Barbara da Silva2
RESUMO: Este trabalho apresenta uma proposta de entender a matemática do tênis de quadra. Escolhemos esta
modalidade esportiva por tratar-se de um esporte olímpico e, por termos o nosso manezinho, Gustavo Kuerten,
como seu maior representante no Brasil. Tendo como objetivo principal decodificar a matemática deste esporte,
utilizamos a contextualização e a ludicidade do esporte para compreender como a matemática está inserida nesta
temática. Iniciamos com uma pesquisa histórica sobre o esporte do tênis de quadra e sobre o Guga. Buscamos as
medidas oficiais dos objetos necessários para essa prática esportiva (bola, raquete, quadra, rede...), além de
realizar uma pesquisa comparativa entre os valores envolvidos para pratica esportiva do tênis e do futebol. Na
sequência, exploramos toda a matemática envolvida nos dados coletados. Realizamos ainda a confecção de
cartazes e maquetes. O trabalho revelou muitos conceitos matemáticos que estão aplicados no tênis de quadra.
Palavras-chave: Matemática. Esporte. Tênis de Quadra.

INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido pela turma de nono ano da Escola Básica Municipal
Mâncio Costa, tendo seu início no mês de março e estendendo-se até o final de agosto de
2016. Escolhemos este assunto por estarmos em um ano olímpico, por termos o
florianopolitano Gustavo Kuerten, o Guga, como embaixador desta modalidade e pelo fato
deste esporte não ser tão popular no Brasil como o futebol.
De acordo com Gustavo Kuerten (2014, p.12), "o desconhecido cabeludo, surfista e
boa-praça iria abalar as tradições do esporte refinado e entrar para a história mundial do tênis
e do esporte brasileiro".
Em um primeiro momento pesquisamos como funciona (regras, pontuação, ...) e
jogamos tênis nas aulas de Educação Física. Em seguida, fomos conversando e nos
perguntando: Se a matemática está em toda parte, então, onde ela estaria no tênis? A partir
dessa pergunta realizamos várias pesquisas e com a mediação da professora percebemos o
quanto de matemática existe no jogo de tênis.
MATERIAL E MÉTODOS
Iniciamos o projeto com uma pesquisa histórica sobre o jogo de tênis, sobre as
olimpíadas e sobre a trajetória de Guga Kuerten. Buscamos as medidas oficiais dos objetos
necessários para essa prática esportiva (bola, raquete, quadra, rede...). Realizamos também um
levantamento de preços a fim de comparar os valores envolvidos no tênis e no futebol. Os
conteúdos matemáticos estudados foram:
 Unidades de medida de superfície, de área, de massa e de volume;

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: EBM Mâncio Costa.
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 Linha do tempo com datas que situavam as olimpíadas, matemáticos relevantes nesta
fase de estudos que estamos e a trajetória do Guga;
 Visitamos conteúdos já estudados, como: números inteiros (antes e depois de Cristo),
números decimais, números irracionais (em especial o π), comprimento da
circunferência, etc.;
Vimos que o número π é uma proporção numérica que tem origem na relação entre o
comprimento (perímetro) de uma circunferência e o seu diâmetro. A letra grega π (lêse:pi), foi adotada para o número a partir da palavra grega para perímetro
("περίμετρος").
Figura 1 – Circunferência.

Fonte: Autora (2016).

 Cálculo da área da superfície e do volume da bola de tênis.

Também calculamos o volume da esfera da mesma forma que Arquimedes fez para
descobrir o volume da coroa do rei.
 Área da superfície elíptica da raquete.
Vimos que a uma forma oval é uma forma geométrica que se parece com um círculo
alongado. Outro nome que se pode dar a esta forma é "elipse". A área de uma elipse é
quantidade de espaço contida dentro da forma.
Figura 2 – Elipse.

Fonte: Autora (2016).

Área da elipse:
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 Função quadrática: estudamos a trajetória descrita pela bola de tênis quando
arremessada, o que forma uma parábola.
Trabalhamos com problemas como o exemplo a seguir:
Ex.: Em uma partida de tênis, um jogador sacou a bola em direção à quadra adversária. A
trajetória da bola é dada pela fórmula
. Sendo y a altura (em m) atingida pela
bola e x o seu deslocamento horizontal (em m). Nesse caso:
Figura 3 – Trajetória da bola de tênis.

Fonte: Autora (2016).

a) calcule a altura máxima atingida pela bola.

R: A altura máxima atingida pela bola é 4 metros.
b) determine o alcance da bola.

R: O alcance da bola é de 4 metros.
 Cálculo de valores médios e comparativos para a prática do tênis (esporte de elite) e o
futebol (esporte popular).

Futebol (Valor médio):
Calção R$ 44,99
Camisa R$ 54,99
Caneleira R$ R$ 54,99
Bola R$ 84,50

Breve comparativo de valores:
Tênis (Valor médio)
Calção R$ 79,99
Camisa R$ 89,99
Munhequeira R$ 49,99
Faixa de cabeça R$ 49,99
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Meião R$ 44,99
Chuteira R$ 224,50

Total: R$ 508,96

Bola (três) R$ 39,99
Raquete R$ 199,99
Meia R$ 32,49
Tênis R$ 429,99
Total: R$ 972,42

Aluguel de quadra
Futebol
Tênis
R$ 140,00, ou seja, R$ 10,00 por pessoa.
R$ 90,00, ou seja, R$ 45,00 por
pessoa ou R$ 22,50 (duplas).
Escolinhas
Futebol
Tênis
R$ 55,00 (2 vezes por semana)
R$ 340,00 (2 vezes por
semana)
Desta forma pudemos diagnosticar alguns dos fatores que levam o tênis a ser
considerado um esporte de elite.
 Realizamos ainda a confecção de maquetes para enriquecer o projeto. Para isso,
buscamos as medidas oficiais da quadra de tênis.
Figura 4 – Quadra de Tênis.

Fonte: Autora (2016).

Utilizamos escala e regra de três para descobrir as medidas que seriam transportadas
para a maquete.

Para definirmos, por exemplo, a medida do comprimento da quadra na maquete (sendo
23,77m = 2377 cm a medida real):
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultados, obtivemos a área da superfície elíptica da raquete, e, também, elaboramos o
gráfico que descreve a trajetória da bola de tênis.
Figura 5 – Cálculo da área da Elipse.

Fonte: Autora (2016).

Figura 6 – Parábola, o gráfico da trajetória da bola de tênis.

Fonte: Autora (2016).
“O projeto me ajudou muito a entender função do 2º grau, que era uma matéria que
eu estava com dificuldade. Fizemos também um experimento para descobrir o
volume da bolinha, o mesmo que Arquimedes fez para descobrir o volume da coroa.
Aprendemos também sobre a origem do π. Fizemos também uma elipse, que eu não
conhecia, para descobrir a área da raquete”.
Ana Clara Medeiros
“(...) Aprendi como calcular o volume de uma bolinha de tênis usando água,
aprendi como usar escala para construir a maquete, aprendi sobre o Guga, que
aliás acho que todos estão esperando para conhecer ele. A turma até foi para feira
de matemática , dois alunos nos representaram lá, agora estão na segunda fase. Fiz
um vídeo em câmera lenta da trajetória da bolinha de tênis na nossa quadra da
escola. (...) Não aprendemos só a matemática em cálculos, aprendemos junto com o
tênis, o que torna a matéria mais animada (...).”
Gabriel Gomes
“Fazer esse trabalho foi uma experiência nova muito boa, com ele aprendi que tem
matemática onde eu menos esperava. Acho que todos da nossa turma gostaram de
aprender matemática nessa forma diferenciada. Principalmente a parte de fazer a
maquete, em que fizemos cálculos para transformar os metros da quadra oficial de
tênis em centímetros, utilizando a escala que 1m na quadra real equivalia a 2,5cm
na nossa maquete.”
Tainá Raimundo
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CONCLUSÕES
Com este projeto passamos a nos interessar muito mais pelas aulas de matemática e
pudemos mostrar o que sabemos e o quanto somos capazes de fazer usando a matemática.
O projeto A Matemática entre as Raquetes nos mostrou que a partir de um assunto de nosso
interesse é possível aprender matemática, além de proporcionar o estreitamento de nossos
laços de amizade e aprender 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 este trabalho
sentimos necessidade de descobrir como se realizam diversos cálculos matemáticos para
melhor entender o assunto escolhido para pesquisar. Compreendemos que a matemática
auxilia na organização e padronização dos esportes, possibilitando em diferentes lugares
reproduzir os objetos e espaços, e que no tênis, assim como no futebol, o Brasil também teve
grandes conquistas.
REFERÊNCIAS
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TEM ÂNGULO EM TODO LUGAR1
Bressanim,Enolla Cristine2; Klosowski, Camily Natascha3; Fernandes, Alessandra dos
Santos.4
RESUMO: A ideia de ângulo está presente em todo lugar. Para construir casas, prédios, móveis e muitas outras
invenções humanas, esse conceito é utilizado. A partir dessa ideia, os alunos analisaram situações em que o
ângulo está presente. Observaram a escola, sua casa e outros lugares onde vivem. Foi realizada uma visita no
Parque Henry Paul. Estudaram o conceito que aparece nos livros e desenvolveram atividades. O transferidor,
instrumento de medida foi utilizado pela primeira vez. Aprenderam a medir ângulos. Algumas oficinas foram
desenvolvidas para compreender a diferença entre volta completa, meia volta e ângulo reto. Foi medida a
abertura máxima da porta da sala de aula. Através das divisões das horas no relógio, foi possível trabalhar
medida de ângulos, reconhecendo ângulos agudos, obtusos e reto. E também foi trabalhado ângulo em gráficos
de setores.
Palavras chave: Ângulo. Medida. Transferidor.

INTRODUÇÃO
Os alunos ainda não conheciam o conceito ângulo, percebeu-se a necessidade de
trabalhar esse tema. O objetivo principal do trabalho é partir de situações práticas, observar
objetos e formas por toda parte que contenham o conceito de ângulo. Reconhecer que tem
ângulo em todo lugar.
A saída dos alunos do ambiente escolar para reconhecer ângulo em diversos lugares é
uma ação para incentivar o aluno a identificar ângulos no mundo em que vive. Compreender
que este conceito vai além da escola.
Outro objetivo desse trabalho é reconhecer o ângulo como uma simples abertura, a
ideia de um giro ou rotação, ou ainda como uma região limitada por duas semirretas com
mesma origem.
Ao compreender o conceito de ângulo, o aluno está pronto para aprender a medir,
utilizar o transferidor como instrumento de medição. E a partir dessa etapa, classificar alguns
ângulos pela medida.
E por fim construir gráfico de setores, relacionar ângulos, frações e porcentagem com
temas de se cotidiano.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho teve início em março deste ano, quando em sala de aula houve um diálogo
sobre o tema ângulo e cada aluno pode colocar o que sabia sobre o assunto. Partindo desses
comentários, foi preparado uns slides sobre as principais considerações sobre ângulos e
exemplos do dia a dia. Nessa aula, o que chamou muita atenção dos alunos foi a presença de
Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: E.E.F. Professor Emir Ropelato.
2
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ângulos para aplicar injeção e construções fora dos padrões, que não formam ângulos retos
com o chão.
Dando continuação, uma vez por semana, os alunos tinham uma aula sobre o projeto.
A primeira atividade realizada, foi uma oficina, onde cada aluno desenhou um círculo, com
auxílio do compasso, recortou e fez dobraduras, ao meio e em quatro partes. Desse modo
pode reconhecer o ângulo de volta completa (360°), o ângulo de meia volta (180°) e ângulo
reto (90°). De maneira superficial começaram a ter as primeiras noções de medidas.
Na semana seguinte, foi solicitado aos alunos que trouxessem esquadros para a aula,
neste momento eles reconheceram as medidas contidas nos esquadros. Em um esquadro 45°,
45° e 90°, e no outro 30°, 60° e 90°.
Após essas primeiras considerações, a definição de ângulo que aparecem em livros foi
apresentada: ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem em um plano com umas
das regiões determinadas por elas. Apresentado aos alunos uma região convexa e outra não
convexa. Também se destacou os elementos de um ângulo, como vértice e lados, assim como
também nomear um ângulo.
Foi solicitado com antecedência para cada aluno providenciar um transferidor. Então,
na aula onde quase todos trouxeram, o tema medida de ângulos foi trabalhado. Para começar a
falar em medidas, buscou-se a história dos ângulos.
A Matemática apresenta nos estudos relacionados a ângulos, que a medida completa
de uma circunferência corresponde a 360º (graus). A utilização dessa medida não está ligada a
algum estudo específico, ela possui conexões com os povos babilônicos, nos assuntos ligados
à Astronomia. Os babilônios tinham uma grande admiração pela Astronomia, a qual estava
condicionada à religião e ao calendário. Essa união permitia que os babilônios constituíssem
um roteiro identificando as estações do ano, no intuito de objetivarem o momento certo para a
preparação da terra e plantio, construção e expansão das cidades e rentabilidade na
comercialização de produtos. Portanto, os babilônios baseavam sua maneira de viver através
da produtividade no calendário apoiado na Astronomia.
O sistema de numeração sexagesimal (base 60) é fundamental na utilização da medida
de 360º. Esse valor indica que a circunferência está dividida em 360 partes, valor aproximado
dos 365 dias de um ano, giro da terra. Dessa forma, quando dividimos as unidades por 10 na
base decimal, obtemos os décimos. Assim, se dividirmos as unidades por 60 no sistema
sexagesimal, formamos os sexagésimos. Dando sequência, temos que, se queremos encontrar
os centésimos na base 10, basta dividirmos a unidade por 100. Partindo-se desse pressuposto,
a possibilidade de dividirmos a circunferência em 360 partes, permite a ideia da fração 1/360,
ter relação com a medida denominada “grau”.
Compreendendo a origem do grau, tudo ficou mais fácil, pois a história sempre foi um
fator motivador. Assim, os alunos viram que existem transferidores que medem ângulos até
180° e existem outros que medem até 360°.
Eles compreenderam que se coloca o centro do transferidor no vértice do ângulo e o
zero grau alinhado a um dos lados do ângulo. Desse modo, obtém-se a medida do ângulo
através da indicação do outro lado. Muitas atividades foram propostas sobre medições de
ângulos. Atividades do livro didático e também de xerox complementando.
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Após a compreensão de medida de ângulo, foi feita a classificação: ângulo agudo,
ângulo obtuso e ângulo reto.
Já com bastante conhecimento sobre o assunto, os alunos tiveram uma aula diferente,
foram ao parque Henry Paul para identificar ângulos em diversos lugares, inclusive nas áreas
esportivas. Essa saída da escola aconteceu no dia 31 de maio, a professora de educação física
trabalhou junto nessa aula, promovendo um momento interdisciplinar, entre matemática e
educação física. Nesta saída de campo, os alunos registraram os ângulos reconhecidos através
de desenhos. Além da aprendizagem que obtiveram, eles aproveitaram uma área linda da
cidade de Timbó.
Aproveitando esse estudo de reconhecer ângulo em todo lugar, os alunos tiveram que
fazer uma atividade, com uma foto. Nessa foto, o ângulo deveria ser destacado e medido.
Outra exploração de ângulos foi no relógio. Através do relógio, foi possível relacionar
ângulos e frações. Um aluno confeccionou um relógio de madeira, e nesse relógio, vimos que
quando os ponteiros marcam 1 hora, o ângulo formado por eles mede 30°. Pois 360°:12
resulta em 30°. A partir dessa observação outros cálculos foram explorados.
Ideias envolvendo álgebra foram propostas, como um ângulo mais 36° resulta em
360°, calcular o valor desse ângulo. Da mesma forma, através de desenhos, descobrir quanto
falta para chegar a 180°.
Os ângulos fracionários foram trabalhados e assim os alunos compreenderam que 1°
equivale a 60 minutos e um minuto equivale a 60 segundos.
E por fim, a elaboração de gráficos, através de pesquisas na escola. Uma das pesquisas
foi referente ao Bullying, projeto interdisciplinar da escola. Em duplas, os alunos tiveram que
organizar as informações em gráficos de setores. Com isso, foi possível relacionar ângulos,
frações, gráficos e porcentagens.
Tudo foi organizado para expor na feira de matemática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando que no início desse projeto, os alunos sabiam quase nada de ângulos, se
obteve um bom resultado. Hoje eles observam ângulos em todos os lugares e ainda
comentam, olha professora tem ângulo aqui!
Todos já conseguem medir com bastante precisão, já adquiriram uma linguagem mais
cientifica do assunto. Fazendo com que, ao ler sobre o assunto, tudo passa a ser mais simples.
O conhecimento sobre ângulo é base para toda a geometria, assim eles já estão mais
preparados para estudar os demais conteúdos.
Trabalhando o projeto uma vez por semana foi válido, pois não houve esquecimento, e
se tornava interessante.
Algumas fotos registram parte desse projeto:
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Figura 1: Ângulos na pista de skate

Figura 2: Ângulos no parque

Fonte: Arquivos da E.E.F. Prof. Emir Ropelato
Fonte: Arquivos da E.E.F. Prof. Emir Ropelato

Figura 3: Medindo ângulos

Figura 4: Ângulos na cancha de bocha

Fonte: Arquivos da E.E.F. Prof. Emir Ropelato

Fonte: Arquivos da E.E.F. Prof. Emir Ropelato

Figura 5: Aula no parque Henry Paul

Fonte: Arquivos da E.E.F. Professor Emir Ropelato
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CONCLUSÃO
Os principais objetivos do trabalho foram atingidos. Os alunos reconhecem ângulos
em diversos lugares, medem ângulos e sabem construir gráficos. O trabalho ainda está em
desenvolvimento, com uma aula por semana, até o fim do ano.
Muitas informações foram novidades para os alunos. Percebendo-se um
enriquecimento científico e cultural para cada um deles. Compreenderam a necessidade desse
conceito para diversas situações no cotidiano, como ângulos fracionários na aviação por
exemplo.
Desde as primeiras aulas com slides, diálogos, desenhos, uso de instrumentos, saída da
escola, trouxeram motivação. Foram aulas diferentes e significativas.
Compreender o conceito, conseguir medir e produzir atividades envolvendo ângulos já
faz parte da rotina desses alunos.
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RESUMOS EXPANDIDOS
ENSINO MÉDIO

AS PALAVRAS ATRAVÉS DOS NÚMEROS1
BEBER, Naiara2; FIGUEIREDO, Caroline da Cruz 3; SILVA, Andresa Laurett da4
RESUMO: Com o advento da tecnologia, a segurança de transmissão de dados se tornou extremamente
importante. Como consequência dessa necessidade, a aplicação da criptografia está cada vez mais presente em
nosso cotidiano. A partir desse pressuposto buscou-se investigar a história da criptografia, os fundamentos
matemáticos que a sustentam, verificar os sistemas criptográficos mais utilizados e analisar a sua real
importância na sociedade atual. Para tanto, utilizou-se de pesquisa em livros, artigos e monografias, além de
conversas com profissionais da área. Percebeu-se que a criptografia obteve avanços significativos ao longo dos
anos, possibilitando que o algoritmo aplicado ao sistema RSA, embora utilize conceitos simples de números
primos, tornou-a tão complexa e segura a ponto de ser utilizada até hoje. No entanto, os sistemas criptográficos
por mais avançados que sejam, possuem fragilidades que implicam na necessidade de constante evolução para
atender ao seu objetivo de garantir a segurança.
Palavras-chave: Criptografia. Aplicação. RSA.

INTRODUÇÃO
O mundo está rodeado por códigos. A população é identificada através do Registro
Geral e do Certificado de Pessoa Física, o corpo humano possui códigos presentes no DNA e
nas digitais que servem como senhas de acesso a diversos sistemas. Além disso, tudo o que é
comprado possui um código. Até nosso próprio sistema de escrita é constituído por um
alfabeto formado por 26 letras/códigos. Graças a criptografia, alguns desses códigos podem
ser transmitidos de forma segura.
Nos primórdios, a criptografia era uma ferramenta utilizada exclusivamente pelos
governos em ações militares onde cifras secretas eram utilizadas para comunicar planos de
batalhas. Com os avanços tecnológicos, sua função se expandiu para proteger informações
tanto das pessoas comuns, quanto de empresas. Desse modo, passou a ser aplicada em
processos eletrônicos, transmissões digitais de informações, transações bancárias online,
sistemas de compras eletrônicas, entre outros.
Inúmeros são os benefícios gerados com a evolução da tecnologia, porém, a internet
nos deixa suscetível às pessoas mal-intencionadas que interceptam nossas informações e nos
causam danos. Consequentemente, a criptografia passa a ter mais significado e importância
para as pessoas leigas. Nesse sentido, buscamos conhecer a origem da criptografia e sua
evolução, analisar os sistemas criptográficos utilizados nos primórdios e na sociedade atual,
compreender os fundamentos matemáticos que garantem o uso da criptografia e analisar sua
importância nos dias atuais.
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MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido por um grupo de alunos que apresentam interesse pela
disciplina de Matemática. Durante os encontros, ocorridos nos meses de fevereiro a julho de
2016, foram realizadas discussões sobre o quanto a tecnologia está presente em nosso dia-adia e como a criptografia faz parte desse processo.
Através de leituras em artigos, livros e dissertações investigou-se a história da
criptografia. Foram analisados alguns sistemas criptográficos recorrentes nas leituras como a
Cifra de César, Cifra de Hill e o sistema RSA. Relacionou-se o uso de diversas funções
matemáticas como chaves criptográficas, matrizes e aplicados alguns conceitos da Teoria dos
Números, como a aritmética modular, para codificar e decodificar algumas frases e palavras.
Foram aplicados e testados os sistemas criptográficos estudados, como também, o algoritmo
estendido de Euclides para determinar a chave privada no sistema RSA.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Criptografia é a ciência que estuda as formas de escrever uma mensagem em
código. Sua função é proteger uma informação, utilizando-se de técnicas matemáticas para
tornar a mensagem incompreensível, salvo o destinatário de direito a mensagem.
Desde os primórdios da civilização a sociedade tem procurado formas de ocultar suas
mensagens, seja por motivos diplomáticos, amorosos, defensivos e até mesmo literários. Um
dos mais populares códigos já criados foi a cifra de substituição, sendo que o primeiro
documento que usou o método foi feito pelo Imperador Júlio César para se comunicar com os
generais durante as Guerras Gálicas (LOUREIRO, 2014). A cifra de César, como ficou
conhecida, consiste em deslocar as letras do texto claro em 3 casas para direita.
Quadro 1: Cifra de César. Na primeira linha o alfabeto normal, na segunda linha, o alfabeto
deslocado em 3 casas.
A
D

B
E

C
F

D
G

E
H

F
I

G
F

H
G

I
H

F
I

G
J

H
K

I
L

J
M

K
N

L
O

M
P

N
Q

O
R

P
S

Q
T

R
U

S
V

T
X

U
Z

V
A

X
B

Z
C

Fonte: As autoras (2016).

A cifra de substituição é considerada uma criptografia simétrica, pois, para cifrar e
decifrar é utilizado uma mesma chave, ou seja, através de operação matemática cifra-se a
mensagem e usa-se a operação inversa para decifrar a mensagem. Pode-se assim, aplicar
funções matemáticas como chaves para a encriptação, pois, uma função é a regra matemática
que relaciona dois elementos de maneira ordenada. Por exemplo, para criptografar a palavra
MILITAR usando a função f(x) = 2x + 3 como chave, deve-se atribuir a cada letra do alfabeto
um número, como no Quadro 2.
Quadro 2: Código para cifrar e decifrar
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Fonte: As autoras (2016).
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Sendo assim, o domínio da função assumirá valores de 1 a 26. Ao aplicar a função
chave na palavra MILITAR obtém-se os valores 29-21-27-21-43-5-41, produzindo um
conjunto imagem com números naturais no intervalo de 5 a 55. Porém, para identificar as
letras equivalentes, necessita-se aplicar a aritmética modular, com isso o número 29 3 (mod
26), 27 1 (mod 26), 43 17 (mod 26), 41 15 (mod 26), obtendo a cifragem CUAUQEO.
Quem recebe a mensagem cifrada, deve conhecer a chave de cifração para decifra-la.
Como foi utilizada uma função como chave cifradora, a mesma deve possuir inversa, o que
implica na obrigatoriedade de que a função chave seja bijetora. No exemplo dado, a função
deverá ser empregada para decifrar a mensagem, voltando assim, a mensagem
original. Qualquer função matemática pode-se aplicar como chave, desde que a mesma possua
uma função inversa.
A cifra de Hill, inventada em 1929, é uma cifra de substituição que torna difícil um
ataque de análise de frequência. O algoritmo utiliza blocos de n letras. Cada bloco forma uma
matriz coluna P com n elementos. Uma matriz invertível, K será utilizada como chave e a
cifragem consiste na multiplicação da matriz K pelo vetor P. Assim, a mensagem cifrada C
será: C = K.P; a inversa K−1 da matriz K será utilizada para decifrar a mensagem, para isso,
multiplicamos por K−1 pela mensagem cifrada C.
A criptografia continuou evoluindo a cada passo que um sistema era quebrado. A
famosa máquina Enigma, construída por alemães a fim de substituir os sistemas criptográficos
inadequados usados na Primeira Guerra Mundial, parecia indecifrável, até que o Colossus,
computador inglês, foi criado para decodificar os códigos criados por ela, iniciando a era
moderna da criptografia.
Em 1977, Ron Rivest, Adi Shamir e Len Adleman criaram o sistema RSA, que é
atualmente, o sistema criptográfico assimétrico mais usado em aplicações comerciais. Para
cifrar uma mensagem usando o sistema RSA, é necessário escolher dois números primos, p e
q (muito grandes). Calcula-se n que é o produto de p e q, em seguida, é determinado a função
totiente
, que determina a quantidade de números co-primos a n, então,
escolhe-se ao acaso um número d, tal que MDC(d,
) = 1 e, encontra-se e de forma que
. Com esses passos, determina-se que a chave pública é formada pelo par
(e,n) e a chave privada pelo par (d,n). Sendo assim, para cifrar uma mensagem M, é
calculado:
, onde C é a cifra. Para decifrar, é calculado
.
O sistema é seguro quando utilizado números relativamente grandes para p e q,
tornando a fatoração um trabalho árduo até mesmo para supercomputadores.
CONCLUSÕES
É comum associar a criptografia como forma de ocultar as informações para nossa
segurança, sem compreender como é realizada essa operação e quais conceitos matemáticos
estão envolvidos. As cifras de substituição podem ser relacionadas à funções matemáticas, no
qual é possível aplicar o conhecimento sobre o conjunto domínio e imagem, além da
determinação de sua função inversa. Com as cifras de Hill, tem-se um amplo conhecimento
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sobre matrizes, desde o seu conceito, até as operações de multiplicação de matrizes e o
cálculo da matriz inversa que podemos obter associando a um sistema de equações ou pode-se
ainda utilizar-se do cálculo do determinante para obter a inversa. O sistema RSA permite
verificar a utilidade dos números primos que parecem não ser importantes no nosso cotidiano,
quando os aprendemos no sexto ano do ensino fundamental. O sistema parece brilhante ao
usar conceito tão simples ao ponto de deixa-lo complexo e extremamente difícil de quebrar.
Por meio dos avanços obtidos na Matemática, consequentemente na Criptografia,
estamos diante de um mundo onde a tecnologia evolui cada vez mais rápido, obtendo assim,
cada vez mais comodidade e segurança ao realizar compras em lojas virtuais e transições
bancárias através de nossos computadores ou smartphones. Com isso, as pessoas estão
sobrecarregadas com senhas de acesso, e há milhares de informações sigilosas que podem ser
facilmente interceptadas caso não haja um sistema criptográfico seguro para nos resguardar de
invasores mal-intencionados. Durante a pesquisa, foi possível perceber que a Criptografia
vive um momento em que é totalmente indispensável, além de ser uma área promissora para
campo de trabalho devido a necessidade de estar sendo aprimorada a cada momento em que
um sistema é quebrado ou suas fragilidades identificadas. Por mais avançado que o sistema
seja, com o avanço da matemática, criam-se sistemas cada vez mais complexos.
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NO ALVO DA MATEMÁTICA1
FRANZOI, Eduardo2; JORGE, Mateus Filipi Moresco3;
SPERANZINI, Maria Aparecida4
RESUMO: É desconhecida ao certo a origem do tiro com arco. Sabe-se que foi utilizado por povos muito antes
dos indígenas. Por permanecer conservado em apenas condições especificas, o arco tornou-se um item muito
difícil para estudo histórico. Estima-se pelos poucos exemplares que resistiram ao tempo, que os arcos sejam
datados de dezenas de milhares de anos. A finalidade da criação do arco foi para a caça de subsistência.
Atualmente os arcos ainda são utilizados para caça, porém são mais utilizados para competições de tiro com
arco. Nesse trabalho iremos mostrar os cálculos necessários por trás de um tiro olímpico perfeito, como a
velocidade da flecha, a tensão resultante quando se puxa a corda do arco e a geometria do tiro que são cálculos
indispensáveis para que o arqueiro obtenha um tiro perfeito.
Palavras-chave: Tiro com Arco. Matemática Aplicada. Precisão.

INTRODUÇÃO
O trabalho tem como objetivo mostrar como é feito e o que acontece em um tiro
perfeito de acordo com os padrões da FITA (Federação Internacional de Tiro com Arco) em
uma distância de 25 metros; mostrar a geometria necessária para o disparo e informar sobre a
história do arco. O tiro com arco já vem sendo utilizado desde a pré-história, na qual era
utilizado para caça. O registro mais antigo dessa prática foi datado de algumas dezenas de
milhares de anos. Apesar de atualmente ser mais usado para competições, o arco já foi usado
para batalhas e o mais antigo registro desse acontecimento data de sete mil anos em uma vala
com trinta e quatro corpos com ferimentos de flecha. Somente a partir do ano de 1688
começa-se a utilizar o tiro com arco para fins esportivos com a criação de clubes de tiro, mas
foi a partir de 1840 que se tornou um esporte moderno com a criação da Grand National
Society Archery (Grande Sociedade Nacional de Tiro com Arco) na cidade de York, no Reino
Unido.
Em 1900, o tiro com arco teve sua primeira aparição nas Olimpíadas, em Paris na
França, e permaneceu até 1920, exceto em 1912, por falta de padronização de competição nos
países. Retornou em 1972 e permanece até hoje. Até 1984 havia apenas competições
individuais; em 1988 foi acrescentada a disputa por equipes. Nos EUA, o tiro com arco, como
esporte, nasceu em 1911 com a criação da sociedade já existente no Reino Unido. A partir de
1920 os engenheiros se interessaram pela prática do tiro com arco que até então era uma área
exclusiva de especialistas artesanais. Os engenheiros lideraram o desenvolvimento comercial
de novas formas de arco, incluindo o recurvo e o arco composto moderno. O arco recurvo,
para impulsionar a flecha, utiliza o efeito elástico do material nele utilizado; já o arco
composto, para impulsionar o projétil, utiliza polias e laminas de materiais específicos para o
arco.
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MATERIAL E MÉTODOS
A exibição do trabalho pauta-se nas regras da FITA (Federação Internacional de Tiro
com Arco Livro 3 - Tiro com Arco Indoor), em um tiro de 25 metros. Para isso utilizou-se um
arco composto com uma força equivalente a 50 libras (22,69 Kgf), mas que pode chegar a até
70 libras dependendo da sua regulagem. Utilizou-se também um alvo no padrão da FITA.
Para fazer a análise dos dados recolhidos com o disparo, foram feitos alguns cálculos
para demostrar um disparo perfeito de acordo com a FITA. Para isso aplicou-se certos
conhecimentos de áreas específicas como física, mais especificamente noções de
Decomposição de Forças e de Cinética; conhecimentos de Matemática, valendo-se de noções
de Geometria.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para efetuar o disparo, inicialmente é preciso colocar-se em uma boa postura para
poder ficar com o corpo paralelo à linha de tiro; com o arco puxado forma-se com os braços,
um triângulo retângulo, onde o braço que segura o arco e o bíceps do braço que puxa a corda,
formam um ângulo de 90° e com a cabeça alinhada ao braço que segura o arco. Diante dessa
postura efetua-se o disparo. Após, coletados todos os dados necessários para a análise,
pudemos ver o que ocorreu durante o tiro.
Do disparo foi possível adquirir os seguintes dados: 0,303 segundos de voo do projétil
e 25 metros de distância. Com esses valores e mais alguns que já são pré-definidos como a
ação da gravidade e a velocidade do som, encontramos a velocidade média da flecha, sua
inclinação de descida e, com apenas a força do arco, achamos a tensão que fica em cada lado
da corda utilizando-se da decomposição de forças. Começamos calculando a tensão em cada
lado da corda do arco.
Para efetuar esse cálculo, precisamos apenas da força do arco, que no caso é 50 libras
força ou 22,69 Kgf (quilos gramas força). Precisamos também transformar a força do arco que
está em libras para Newtons, mas usaremos a força do arco em quilo que será convertido para
Newtons, para isso basta multiplicar a força do arco por 9,8.
Convertidas as grandezas, temos que decompor as forças do arco. A força resultante
no local onde o arqueiro segura as cordas, subtraída da força exercida pelo arco tem que ser
igual a zero, mas somadas a tensão de cada corda, resulta na força total da puxada.
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Figura 1 – Decomposição de forças do arco.

Fonte: Mateus Jorge

Sabemos que a tensão é igual em cada lado da corda do arco, sendo assim podemos
dizer que possuem o mesmo valor. Para calcular as cordas usaremos o cosseno de 45°, pois
sabemos o cateto adjacente ao ângulo de 45°, mas não sabemos a hipotenusa. Então:

Obtemos a força em Newton, agora temos que converter para quilos novamente,
dividindo por 9,8.
Com a potência do arco podemos calcular a velocidade horizontal da flecha que será
necessária para descobrir a velocidade média do projétil, para isso usaremos a fórmula de
aceleração que é Força (em Newtons) = Massa (em quilos) * Aceleração (em metros por
segundo quadrado). Então faremos da seguinte forma:

O valor obtido acima é a aceleração, mas para sabermos a velocidade considerada
horizontal, temos que multiplicar a aceleração pelo tempo de aplicação da força. Sendo igual
a 0,01187s. Basta multiplicar pela aceleração da seguinte forma:
Para calcular a velocidade média da flecha foi preciso calcular alguns valores que não
tínhamos, como o tempo de percurso da flecha, o retorno do som e a sua velocidade vertical.
Para sabermos o tempo de percurso dela, subtraímos o tempo total do disparo (0,376 segundo)
do tempo de retorno do som. Por meio da Cinética calculamos o tempo de retorno do som.
Utilizando a velocidade do som e a distância, temos então:

Dado o tempo de retorno do som é só diminuir do tempo total, para encontrar o tempo
de percurso. Temos:
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Já que possuímos a velocidade horizontal ou Vx que é 82,50 m/s, precisamos calcular
a velocidade vertical da flecha, pois ela não se move só na direção horizontal, mas sim no
sentido diagonal, pois é uma junção dos dois vetores. Para calcular a velocidade vertical da
flecha, basta multiplicar a gravidade pelo peso dela (pois estamos recriando condições reais
de um disparo onde tem a interferência do ar ao invés de estar no vácuo), e dividir por duas
vezes o tempo de percurso da flecha, assim teremos a velocidade vertical ou Vy. Então:

Com a velocidade vertical que é igual a 0,5 m/s podemos calcular a velocidade média
da flecha, para isso utilizaremos o Teorema de Pitágoras que diz "hipotenusa ao quadrado é
igual à soma dos catetos ao quadrado", pois como tem dois vetores de velocidade o X
(horizontal) e o Y (vertical), a trajetória da flecha é a decomposição dos dois eixos do
triângulo que se forma juntando todas as linhas, onde a base é a velocidade horizontal, a altura
é a velocidade vertical e a hipotenusa é a trajetória do projétil.
Figura 2 – Triângulo representando os eixos e a trajetória da flecha.

Fonte: Mateus Jorge

Sabemos que a velocidade média da flecha é igual a 82,501 m/s, convertendo para
km/h, multiplicamos os m/s por 3,6 que resultará em 297km/h.
Agora que temos a velocidade média da flecha, temos que saber a inclinação de
descida da flecha e para isso usamos a Trigonometria, mais especificamente o conceito de
Cosseno, que diz que "cateto adjacente sobre hipotenusa é igual ao cosseno de alfa".

Para sabermos qual é o ângulo responsável basta verificar a Tabela de Razões
Trigonométricas a qual nos mostra que o ângulo do cosseno cujo valor é 0,999 está entre dois
e três graus. Precisamos saber quanto que a flecha desce, pois é importante para o arqueiro
saber quanto que ele tem que inclinar o arco para compensar a descida da flecha.
Para sabermos quanto que a flecha desceu basta multiplicar a velocidade vertical pelo
tempo, e assim obteremos a medida de quanto que a flecha desceu:
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Diante disso, a flecha desceu 15 cm e essa distância é suficiente para ela sair do alvo,
fazendo com que não ocorra um tiro perfeito, passando a ser um tiro imperfeito, caso o
arqueiro não possua esses conhecimentos matemáticos.
CONCLUSÕES
O tiro com arco teve suma importância na sociedade e no esporte. Com todos os dados
colhidos após ter ocorrido o disparo, pôde-se concluir que todo o arqueiro deve conhecer
todos os fenômenos que ocorrem durante um disparo e suas respectivas formas de verificálos, assim como os dados de seu equipamento e os valores precisos para os cálculos, como a
velocidade média da flecha e o grau de inclinação da descida da flecha que são dados
indispensáveis e de extrema importância para que o arqueiro obtenha a melhor precisão
possível para efetuar o disparo.
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SISTEMA PROGRAMAVEL PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL1
DECARLI, Leandro2; SANSON, Thiago Emanuel Uesu3; RIBEIRO, Altamiro Marlon4
RESUMO: O “SISTEMA PROGRAMÁVEL DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL” é um projeto eletrônico e
computacional, que tem a finalidade de controlar remotamente, via sinal de WiFi a iluminação, o sistema de
refrigeração – ar condicionado – portão eletrônico, persianas e venezianas automatizadas, sistemas de câmeras
de segurança etc., em uma residência. A estrutura física do sistema programável de automação residencial
consiste em uma plataforma eletrônica chamada placa de “prototipagem de hardware e software livre”, utilizado
em projetos de robótica e automação, todos utilizando uma programação lógica com variáveis matemáticas que
são utilizadas para específicos tipos de realização de tarefas como o do projeto em questão na qual foi utilizado
também um módulo WiFi ( componente eletrônico ) para fazer o controle remoto do que se pretende controlar
dentro de uma residência. Este sistema pode ser implementado em qualquer tipo de instalação ou edificação,
tanto rural como urbana, residenciais, industriais e comerciais, pois mesmo com programações e variáveis
diferentes usa-se a mesma plataforma, os mesmos componentes eletrônicos e os mesmos princípios lógicos e
linguagem de programação. Este projeto foi desenvolvido para aplicar os conhecimentos adquiridos pela equipe
em um projeto social de robótica e programação lógica que funciona na escola, organizado pelo professor de
matemática, também orientador do projeto. Tem por finalidade mostrar que a matemática é uma peça
fundamental para o desenvolvimento tecnológico no que tange a programação de sistemas automatizados e
remotos cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas e que é possível dar acesso a esse conhecimento a
todos que tenham interesse nesta área por tratar de um sistema que usa equipamentos e componentes de baixo
custo que funcionam com uma linguagem de programação de domínio público sendo este um, de muitos de
muitos exemplos para a aplicação deste conhecimento tecnológico.
Palavras-chave: Algoritmos. Programação. Variáveis.

INTRODUÇÃO
A crescente demanda por tecnologia bem como o próprio desenvolvimento
tecnológico dos últimos tempos tem trazido a humanidade diversas possibilidades de
aprimorar seu modo de vida no que tange o uso de recursos tecnológicos aplicados ao
conforto, ao bem-estar e a segurança em suas casas.
Pretendemos demonstrar, que através da matemática aplicada à tecnologia da
programação – algoritmos de programação - é possível desenvolver um sistema de
automação residencial de baixo custo, visando o conforto e a segurança familiar, e dessa
forma, aumentar o interesse das pessoas pelo uso da matemática e de suas aplicações na
tecnologia, usando linguagens fáceis que podem ser aprendidas pela maioria das pessoas.
A intenção deste projeto foi construir um protótipo de sistema programável para
automatização residencial, de baixo custo, usando tecnologias de software e hardware livres
enfatizando a parte lógica e o desenvolvimento do algoritmo responsável pelo funcionamento
do sistema.
A metodologia de construção do projeto em questão consiste basicamente na aplicação
conhecimento da robótica, eletrônica, e desenvolvimento de algoritmos tendo como base uma
plataforma de prototipagem de hardware e software livre (Arduino, IDE) juntamente com
1
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componentes eletrônicos que foram utilizados, como o modulo WiFi que foi manejado como
uma espécie de receptor de sinal, estando ele recebendo informação de um Smart Phone,
Tablet, ou computador, através de um APP chamado: Blink disponível na Play Store, para
executar a ação desejada e prescrita através de algoritmos de programação procede-se da
seguinte forma: ao conectar seu aparelho ao APP (estando ele conectado à internet ) é possível
ter uma visualização breve de um layout com as informações dos cômodos de sua residência
permitindo o controle remoto total do cômodo ou área desejada efetuando que foi prescrito a
programação, como acender luzes, abrir janelas ou ativar outros aparelhos eletrônicos
remotamente, quando clicado em alguma função onde será enviada um sinal ao receptor
(Modulo WiFi) o receptor então decodificara o comando será repassado para o aparelho,
câmera, ou lâmpada de sua residência de forma imediata.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a montagem do protótipo do sistema, utilizou-se os seguintes matérias:
a. Papelão (caixa de TV)
b. Giz de cera para pintura do papelão
c. Fios elétricos em média 10 metros
d. Modulo WiFi ESP
e. Rele 220V~~5V
f. Lâmpada florescente
g. Protoboard
h. Baterias de notebook reaproveitadas
i. Cooler para resfriamento
Inicialmente o sistema foi apresentado na feira de ciências da E.E.B. Juracy Maria
Brosig, Paranaguamirim, Joinville. Apresentava apenas a utilização de uma Protoboard com
circuitos utilizando fios elétricos ligados a bateria de notebook reutilizada e ao modulo WiFi
ESP.
O sistema foi aprimorado, para ser levado a Mostra Regional de Matemática,
utilizando de um esquema de uma maquete de papelão, que representa uma planta baixa
residencial para melhor visualização e demonstração do projeto e adaptado ao circuito. Nesta
etapa, também se adaptou ao sistema um cooler para o resfriamento devido a inúmeras
apresentações.
A fim de melhorar mais o projeto, para a Feira Catarinense de Matemática adaptou-se
uma lâmpada com bocal 220V como de uma residência para comprovar o funcionamento do
projeto em questão controlada também remotamente por Smart Phone, Tablets e
Computadores.
Para utilizar sistema é preciso um dos itens a seguir: Smart Phone, Tablets ou
Computadores incluindo o projeto em si. Quando o sistema de automação residencial for
instalado em uma residência basta conectá-lo a internet e baixar o APP Blink na Play Store
em um de seus dispositivos lá terá um layout com informações como: Luz Da Garagem
(on/off) e demais componentes que se deseja controlar.
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O primeiro passo para a montagem, foi utilizar de papelões reciclados, no caso o de
um televisor para servir de base para a planta baixa de uma residencia, em seguida foi
colocado sobre uma plataforma de madeira em MDF seria ilustrado como uma planta
residencial em 2 dimensões.
O segundo passo foi fazer a instalação do projeto sobre o esquema ilustrativo da planta
residencial utilizando uma bateria para alimentação do modulo WiFi e fios, que seriam
instalados como um sistema de iluminação residencial padrão estando ele instalado
juntamente com o sistema de iluminação da maquete que foi feito com LED já era possível
controlar o projeto remotamente através de um dispositivo com acesso a rede de internet
como Smart Phone, Notebook, computadores e aparelhos ligados à internet em geral.
O terceiro passo para transmitir maior confiabilidade ao projeto instalou-se uma
lâmpada residencial 220V comum também sendo controlada remotamente pelo app blink,
para demonstrar que funciona de verdade, não fica restrito apenas aos componentes da
maquete.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O protótipo do sistema já foi criado e está funcionando com excelência, sendo ele
apresentado e avaliado na Feira do Conhecimento da Escola de Educação Básica Professora
Juracy Maria Brosig em 24/08/2016, onde foi recomendado pelos avaliadores para a ser
exposto na XV Mostra Regional de Matemática. Desta forma, desejamos mostrar que a
matemática é uma peça fundamental para o desenvolvimento tecnológico no que tange a
programação de sistemas automatizados e remotos cada vez mais presentes no cotidiano das
pessoas e que é possível dar acesso a esse conhecimento a todos que tenham interesse nesta
área por tratar de um sistema que usa equipamentos e componentes de baixo custo que
funcionam com uma linguagem de programação de domínio público. E que nosso sistema é
apenas um, de muitos exemplos para a aplicação deste conhecimento.
CONCLUSÃO
O trabalho desenvolvido tanto na parte de pesquisa como de execução feito pelos
estudantes foi de grande relevância para que cada um desenvolvesse seu senso de pesquisa e
pró atividade, pois a partir da hipótese de ser ou não possível construir um sistema para
automatização residencial de baixo custo aplicando tecnologia de software e hardware livres,
mostrou-se ser possível elaborar um protótipo que funciona e pode ser instalado em uma
residência a qualquer momento.
A matemática envolvida na construção do algoritmo que comanda o sistema serviu de
fator motivacional para despertar ainda mais o interesse dos estudantes para essa disciplina,
principalmente, quando os mesmos, sob orientação do professor, tiveram que estudar álgebra
booleana para explicar a distribuição de impulsos elétricos que fazem a parte eletrônica do
sistema funcionar.
Desta forma, conclui-se que uma atividade de pesquisa, contribui para a formação do
estudante, abre novos horizontes a eles e a escola e e faz com que o processo de aprendizagem
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tenha um fim concreto, fazendo com que os estudos se tornem fonte de prazer e de
transformação.
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MANDALA: O LINK PARA O CONHECIMENTO1
ANTUNES, Andrielli Leticia2; MORCHE, Angela Karine Romani3;
CONTE, Inês Terezinha Ribeiro4
RESUMO: As disciplinas integrantes do Ensino Médio Inovador – E.M.I., com o intuito de desenvolver com os
estudantes, ações pedagógicas para integrar pesquisa, conhecimento e prática, decidiram construir um canteiro
de plantas medicinais no formato de mandala nas dependências da escola. Isso instigou os estudantes para
resgatar a história das comunidades rurais do município e a tradição das famílias no uso de plantas medicinais.
Tornou-se necessário escolher um modelo adequado para ser construído. Em equipes, os estudantes projetaram
modelos enfocando os aspectos: econômicos, estéticos, de sustentabilidade e de materiais a serem utilizados. O
modelo para ser construído foi escolhido a partir da apresentação dos projetos em banca avaliadora e contemplou
os critérios exigidos. A mandala foi construída com pneus descartados, altamente sustentável e economicamente
viáveis além de um aspecto físico atraente. Durante o processo houve a participação dos estudantes e dos
professores coparticipantes do processo educativo.
Palavras-chave: Projetos. Interdisciplinar. Plantas. Mandala.

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 Ensino Médio Inovador – E.M.I. A escola deve oportunizar aos seus
estudantes a vivência em sociedade, torná-los críticos e atuantes como sujeitos do processo de
aprendizagem, referenciando histórica, política, econômica e socialmente os conteúdos. Com
isso é possível ampliar as possibilidades de uma aprendizagem que terá 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 outras áreas do conhecimento relacionado a um tema.
Trabalhar com os alunos inter-relacionando o conhecimento de várias disciplinas contribui
para sejam capazes de compreender que a construção humana está ligada a um conjunto de
outros conhecimentos. Uma das alternativas para que esse processo ocorra é por meio de
projetos de iniciação científica o qual proporciona uma abordagem autônoma 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 em pesquisas e projetos de iniciação científica, permitindo um
envolvimento ativo e reflexivo dos participantes.
A pesquisa em sala de aula precisa do envolvimento ativo e reflexivo permanente de
seus participantes. A partir do questionamento é fundamental pôr em movimento
todo um conjunto de ações, de construção de argumentos que possibilitem superar o
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estado atual e atingir novos patamares do ser, do fazer e do conhecer (MORAES;
GALIAZZI; RAMOS, 2012, p. 15).

Ao desenvolver este trabalho, procura-se efetivar um aprendizado que seja importante
ao longo da vida do indivíduo e que o possibilite a vivenciar o mundo interagindo na
sociedade de maneira crítica, participando das decisões e exercendo a sua cidadania. A
construção de uma mandala sustentável na escola, em um projeto interdisciplinar, serve como
fonte de pesquisa e tem o objetivo de propor atividades pedagógicas para desenvolver
diversos conteúdos inter-relacionando as áreas de aprendizagem.
MATERIAL E MÉTODOS
Tendo como tema de estudo no E.M.I. “escola e comunidade”, procurou-se então,
resgatar o histórico das comunidades rurais do município de Lindóia do Sul. Tornou-se
necessário a elaboração de um questionário para os alunos pesquisarem a história de cada
comunidade. Divididos em grupos, cada aluno teve a oportunidade de pesquisar a comunidade
onde reside ou comunidade vizinha através da pesquisa de documentos históricos nos
arquivos da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, atas das comunidades, entrevistas com os
colonizadores ou seus descendentes e resgate de fotos antigas.
Procurou-se conhecer a origem do nome das comunidades, data da fundação das
mesmas, as primeiras famílias, igreja, costumes, educação, evolução histórica, atividades
econômicas, tradição no uso de plantas medicinais, benzimentos, fauna e vegetação na época
de colonização e remanescentes. Idealizou-se a construção de uma maquete topográfica para
representar os vários elementos geográficos, físicos, políticos e econômicos do município.
Com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de projetos científicos, lançou-se a
proposta para que cada grupo desenvolvesse um modelo de canteiro para o cultivo de plantas
medicinais na forma de uma mandala, aplicando na elaboração do seu projeto, as normas de
metodologia científica, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Cada
grupo defendeu o seu projeto para uma banca avaliadora composta por professores da turma,
direção e técnicos da área que escolheram o modelo mais adequado aos critérios estabelecidos
e a mandala foi construída no terreno disponibilizado pela escola.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a construção da maquete topográfica do município, tornou-se necessário localizálo histórico e geograficamente no espaço. O município de Lindóia do Sul, situado na região
do Alto Uruguai Catarinense, pertence à Microrregião da AMAUC, tem uma área territorial
de 210 Km2. É servido pela SC 465, ligado à rodovia SC 282 e a BR 153, com estradas
vicinais. Os limites territoriais são os municípios de Ponte Serrada, Concórdia, Irani e
Ipumirim. A população é de 4.870 habitantes (IBGE – censo 2.000); uma densidade
demográfica: 25 habitantes/ km².
O relevo é bastante acidentado, apresenta altitude irregular, a média é de 750 metros,
mas a altitude mínima é de 480 metros e a máxima de 1.160 metros. O clima é mesotérmico
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úmido, com precipitação anual de 2.200mm, distribuída o ano todo. A temperatura média
anual é em torno de 17◦C. O município é banhado pelos Rios Irani, Engano e Jacutinga, que
fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Espera-se que, ao final da construção da
maquete topográfica, os estudantes possam localizar o relevo, a hidrografia, limites
territoriais, distribuição de fauna e flora e aspectos populacionais e econômicos do município.
Figura 1 – Maquete Topográfica

Fonte: Os autores (2016)

Dados históricos, através da análise de documentos e entrevistas com os
colonizadores, revelam que na década de 30 o município passou a ser colonizado por
imigrantes italianos oriundos do interior do Rio Grande do Sul, litoral sul de Santa Catarina e
por caboclos remanescentes da Guerra do Contestado que aqui chegaram e trouxeram na
bagagem a esperança de prosperar e desenvolver a região. Construíram suas casas,
organizaram suas comunidades e preservaram sua cultura. Cultivavam fortemente a tradição
de seus antepassados e predominava a igreja católica. Achados de utensílios antigos revelam
que houve a presença de índios kaingang nessas terras.
Nesta época, a medicina não estava ao alcance de todas as pessoas devido ao alto custo
e a distância onde se encontravam os consultórios médicos e os hospitais. Isto fez com que a
sabedoria popular do uso de plantas medicinais, os benzimentos e as simpatias fossem muito
valorizados e difundidos. Neste trabalho, buscou-se o resgate do saber do povo que colonizou
o município, sua história, sua origem e sua cultura.
Com os dados coletados, solicitou-se que cada grupo elaborasse seu projeto de
iniciação científica e desenvolvessem um modelo de canteiro para o cultivo de plantas
medicinais na forma de uma mandala.
Esta foi a primeira iniciativa didático- científica dos alunos, onde cada um pode
defender sua ideia tendo os professores como orientadores e avaliadores. Cada grupo
idealizou seu projeto com noções de sustentabilidade, viabilidade financeira e conhecimentos
matemáticos aplicados à prática, defendeu-o para a banca avaliadora onde foi escolhido o
modelo mais adequado aos critérios estabelecidos: econômicos, estéticos, de sustentabilidade
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e de materiais a serem utilizados. O modelo escolhido propõe uma mandala construída com
pneus descartados no município, altamente sustentável no ponto de vista ambiental e
economicamente viável no ponto de vista financeiro.
Figura 2 – Modelo de Mandala escolhido

Fonte: Os autores (2016)

Com o projeto do modelo de mandala definido, o terreno foi disponibilizado pela
escola para a construção. Após algumas adaptações, a mandala passou a ser construída pelos
estudantes para iniciar o cultivo das plantas medicinais definidas conforme a adaptação do
solo, clima e necessidade de pesquisa. Com a coleta das plantas foram extraídos óleos obtidos
a partir da destilação de plantas aromáticas e produzidos cremes e sabonetes (sachês) no
laboratório para serem entregues como lembrança para os pais no final do ano letivo.
Figura 3– Construção da Mandala e cultivo das plantas

Fonte: Os autores (2016)

Durante o processo, os estudantes desenvolveram a capacidade de pesquisa científica,
registro e elaboração do projeto, socialização dos trabalhos para uma banca avaliadora e o
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contato com a escrita técnica seguindo normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas e
Técnicas).
Para o desenvolvimento deste projeto foram realizadas diversas atividades em sala de
aula de maneira interdisciplinar e aplicados diversos conteúdos matemáticos: perímetro, área,
circunferência, volume, escala, Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras, trigonometria,
porcentagem, contabilização de custos, estatísticas, arredondamento e aplicação do Software
Geogebra.
CONCLUSÕES
O desenvolvimento das atividades propostas para desenvolver este trabalho foi a
primeira iniciativa didático- cientifica dos estudantes, onde cada um pode defender sua ideia
na defesa do projeto da construção da mandala e perceberam que nem tudo que acreditavam
ser o correto e ideal para seu modelo estaria adequado às condições de sustentabilidade
ambiental e viabilidade financeira da escola.
A proposta de atividades pedagógicas interdisciplinares 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 mandala foi construída como uma atividade
norteadora de ações, tendo como foco principal a integração das ciências da natureza, ciências
humanas, matemática e linguagens, a observação e a pesquisa, buscando a
interdisciplinaridade no processo de aprendizagem e proporcionando o desenvolvimento de
ações que permitem práticas em equipe.
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CASA AUTOSSUSTENTÁVEL1
PINHEIRO, Yasmin Bianca2; MAGGIO, Thaine3; POCKSZEVINICKI, Janice4
RESUMO: O presente trabalho objetivou provar, através de cálculos e plantas, os benefícios de uma casa
autossustentável e ecologicamente correta à longo prazo, além de mostrar que pode ser mais acessível que uma
casa comum que agride o meio ambiente. Assim, o estudo teve início através de pesquisas acerca de construção
civil e sistemas diferenciais para implantar no projeto. Feito isto, apresentou-se comparações entre o projeto da
casa autossustentável e uma casa comum por meio de benefícios, vantagens, rentabilidade e acessibilidade ao
projeto. No que concerne à metodologia empregada, utilizou-se cálculos de área e perímetro, rentabilidade e
custos fixos e variáveis, como materiais e tempo de construção. Por meio de pesquisas obtidas de uma família
real de quatro pessoas, foram feitos cálculos precisos com os gastos desta e, com o exposto, conclui-se que uma
casa autossustentável é mais vantajosa em todos os sentidos do que a comum.
Palavras-chave: Casa Autossustentável. Benefícios. Rentabilidade.

INTRODUÇÃO
É de conhecimento geral que o foco da população e governos mundiais está voltado
para o meio ambiente, pois este vem entrando em estado crítico pelo modo como têm sido
lidado com ele.
Desde 1760, o meio ambiente vem sendo usado como uma forma de extração de
matérias-primas e agredido pelo uso delas com produtos químicos. A Revolução Industrial
gerou o êxodo rural. Milhares de pessoas passaram a viver nos centros urbanos, gerando
acúmulo de domicílios, prédios, bairros e condomínios, e a construção destes era e é visada no
custo à curto prazo e dispensada a ideia de sistemas diferentes dos convencionais para se ter
um ambiente domiciliar confortável e que ao mesmo tempo seja sustentável.
A partir do século XX a tecnologia vem evoluindo de tal for que se tornou possível a
criação de materiais, métodos e sistemas favoráveis ao meio ambiente na área de construção
civil, mesmo com isto é difícil encontrar um grande número de casas sustentáveis. Percebe-se
isso nos efeitos desastrosos causados pelas irresponsabilidades ambientais e falta de ética,
pois ainda hoje há inúmeras dúvidas nesta área.
Para solucionar este problema urgente, a casa foi desenvolvida com sistemas de
encanamento diferenciados para que a água do chuveiro seja reutilizada na descarga, com
placas solares fotovoltaicas que armazenam energia solar e abastecem a quantidade necessária
para a demanda de uma família de quatro pessoas, telhado branco e verde, poço ou cisterna e
mais uma série de meios práticos que resultou num preço acessível à qualquer classe social e
rentável à longo prazo.
MATERIAL E MÉTODOS
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O interesse em realizar este trabalho surgiu a partir da vontade em desenvolver uma
forma de impacto benéfico rápido diante da situação alarmante que é a que se encontra o
planeta. Muitos países já aderiram a um modo mais sustentável de realizar obras, o Brasil, no
entanto, ainda permanece no esquema de optar por o que é melhor para si, logo, o meio
ambiente é que sofre as consequências com as nossas escolhas.
O projeto Casa Autossustentável atingiria não somente os domicílios brasileiros, mas
também o problema hídrico e energético seria consideravelmente reduzido, pois as residências
teriam como atender as próprias necessidades elétricas e hídricas.
Para este trabalho foram feitas pesquisas em sites governamentais e de empresas de
materiais de construção; a somatória de materiais e serviços básicos foi de R$32573,73. Os
materiais básicos empregados nos cálculos foram pisos que custaram R$ 1002,80, tijolos que,
por unidade, custaram R$ 0,50, o necessário para a casa é 40 tijolos/m2 o que totaliza no valor
de R$5000,00; forro PCV custa R$ 20,00/m2 resultando em R$1840,00 e as telhas brancas que
refletem a luz solar e evita o superaquecimento da casa, custaram R$ 95,76/m2.
As telhas brancas evitam o superaquecimento, mas o telhado verde cobre o teto com
gramas especiais que crescem lentamente, desempenhando a mesma função do telhado
branco, além de purificar o ar. O custo é de aproximadamente R$ 150,00/m 2. Utilizou-se o
telhado em apenas 12m2 de uma área residencial total de 92 m2, que correspondem a laje
sobre a área de festa e lavação, totalizando R$1800,00. Um problema comum na utilização do
telhado verde é a infiltração, que foi resolvido de maneira simples: tal laje foi inclinada em 15
cm para a água escorrer, e o material que sustenta foi reforçado para evitar a permeabilidade
da água.
Foram coletados dados com uma empresa paulistana de instalação e vendas de placas
solares que possibilitou realizar cálculos mais precisos acerca do montante final. Os cálculos
foram baseados em 5 placas solares que produzem 87,8 kWh cada, resultando em 439 kWh
mensais, suprindo a demanda da família que consome 380 kWh por mês. Cada placa custa
R$1627,00, num total de R$ 8135,00. A instalação, fiação e transporte das placas equivale a
R$19865,00 totalizando R$ 28000,00.
A planta baixa foi desenvolvida em 3D no software de construção Sketch Up para
melhor visualização e representação da casa.
Para a construção da casa, foi entrevistado um pedreiro experiente e realizado uma
média do valor cobrado por hora de trabalho, sendo de R$ 20,00/h. Supondo que dois
pedreiros e um ajudante trabalhem 8h/dia durante 90 dias, pagando R$ 16,00/h para o
ajudante, o total a pagar será de R$ 25920,00.
Um dos diferencias que o projeto conta é o encanamento diferenciado que reutiliza a
água do chuveiro para a água de descarga sanitária. Este sistema reduz o consumo mensal de
água de uma família de quatro pessoas em até 30%. Supondo que está família gaste R$
95,00/mês com a conta de água, a família economizaria R$ 31,57/mês a menos. O sistema
funciona da seguinte forma:
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Figura 1 – Ilustração do sistema

A água do chuveiro é
armazenada
e
quando
necessário utilizar a descarga,
a água é bombeada para a
caixa de água da privada.

Fonte: Os autores (2016).

Ao analisar o talão da conta de água da família exemplificada, constata-se que gastam
18 000 litros/mês, com os 30% a menos a quantidade de litros seria de 12 600 L.
Para reduzir a zero a dependência de empresas estatais de água, implantamos um poço
normal de 10 m de profundidade com 1,5 m de diâmetro, para construí-lo seria necessário um
bombeador com valor de R$ 550,00 e materiais básicos para construção somados ao valor da
bomba ficará R$ 603,58 e para garantir a pureza da água adiciona-se um filtro de R$ 380,00
totalizando R$ 983,58 , esta opção não é tão viável para os centros urbanos por conta da falta
de espaço, falta de olhos d’água, e a contaminação dos mesmos, por isso uma outra opção ao
invés do poço é a cisterna que armazena água das chuvas, filtra-as e a distribui pela casa, esta
não reduziria o consumo de água por completo todos os meses do ano, pois depende muito de
épocas ou dias chuvosos, mas é uma boa alternativa a ser usada para reduzir gastos
financeiros e hídricos para locais de difícil implantação de poços. O preço desta pode variar
em torno de R$ 700,00 à R$ 3000,00, uma média de R$ 1850,00. Ao construir a casa deve-se
analisar a melhor opção que se adapta ao local da construção, poço ou cisterna.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pode-se analisar os dados iniciais somente a partir de um prévio conhecimento sobre
construção civil e modos de sustentabilidade dentro do mesmo. Pôde-se entender esta
sustentabilidade como “processo holístico para restabelecer e manter a harmonia entre os
ambientes natural e construído e criar estabelecimentos que confirmem a dignidade humana e
estimulem a igualdade econômica” (CIB, Conselho Internacional para a Pesquisa e Inovação
em Construção, 2002).
Realizando o montante dos custos de construção da casa, ou seja, materiais de
construção, mão de obra, poço, telhado verde, encanamento, placas solares e instalação,
somado a uma margem de erro de 10%, sendo estes R$ 8 829,37 de objetos e utensílios que
podem variar de uma construção a outra, encontra-se o valor de R$ 104 965,90 mais o valor
do poço ou da cisterna (com o poço R$ 105 949,48 ou com a cisterna 107 195,90)
desconsiderando valores agregados ao terreno. A casa foi baseada no minimalismo, com três
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quartos, um banheiro, cozinha, lavação, sala de estar e uma pequena área de festa que
resultam no total de 92 m2.
Utilizando os preços das contas de água e luz que a casa teria como despesa,
concluímos que esse preço seria “retornado ao consumidor”, ao longo de vinte e três anos, ou
seja, nesse espaço de tempo a casa se quitaria. Pode-se entender como:
12 * 230 = 2760 reais
12 * 95 = 1140 reais
2760 + 1140 = 3900 reais
3900 * 23 = 89700 reais
12 (meses ao ano)
230 (conta mensal energia)
95 (conta mensal de água)
23 (anos de rentabilidade)
Os valores apresentados acima correspondem as economias mensais feitas após a
construção da casa, ou seja, com o uso das placas solares anula a dependência de uma
empresa de energia, assim funciona também com a água que com o uso de um poço a
dependência de uma empresa de água é anulada, no entanto, se for utilizada uma cisterna os
cálculos serão modificados, pois o número de litros armazenados de água da chuva é muito
impreciso e por este fato os cálculos foram feitos com o poço incluído. Portanto como foi
mostrado acima que a casa se paga no período de 19 anos, isto é, o valor investido retorna ao
investidor. Desta forma provou-se que a Casa Autossustentável é mais vantajosa que uma
casa comum.
CONCLUSÕES
Perceber a grande importância de uma modificação no sistema de construção
possibilita entender de forma simples que com uma mudança na forma de ver um projeto
pode angariar grandes mudanças. Zelar por um mundo melhor tornou-se vital e um dever, ao
alcançar o objetivo e divulgar o mesmo grandes mudanças poderão acontecer a nível nacional,
desde uma pequena construção de uma casa numa cidade interiorana a grandes arranha-céus
em metrópoles, mostrar e provar à população que uma casa autossustentável e ecologicamente
correta pode ser mais vantajosa financeira, ecológica e temporariamente é o foco principal do
projeto, pois, com adesão deste método simples e rentável estaremos ajudando a tornar o
planeta mais sustentável e assim poderemos nos concentrar em remediar outras falhas na
sociedade. Por fim, dado o exposto, foi provado que o projeto Casa Autossustentável é a
melhor opção dentre outras no quesito construção.
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PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA PARA BRUSQUE1
CANCI, Laura Brand2; RUSSO, Vitor Eduardo3; MORELLI, Priscila4
RESUMO: O presente trabalho tem como tema análise projeção demográfica para Brusque. Tem como objetivo
apresentar uma análise do crescimento populacional da cidade de Brusque-SC, durante os últimos 25 anos, e
criar uma estimativa para os próximos 10 anos, relacionando com as disciplinas de matemática, geografia e
sociologia. Realizou-se pesquisas na internet e na prefeitura da cidade para coleta de dados da população. Com
os dados adquiridos foram construídos gráficos, funções e estimativas os quais auxiliaram o entendimento da
progressão da taxa de crescimento dessa cidade. Houve um interesse em entender como estará a população de
Brusque daqui a alguns anos, por isso o estudo trouxe análises acerca da história, bem como atividades
econômicas e fatores que mais influenciam na taxa de aumento da população de Brusque.
Palavras-chave: Análise Populacional, Progressões, Ensino Médio.

INTRODUÇÃO
Esse projeto foi desenvolvido pelos alunos da Escola de Ensino Médio Yvonne
Olinger Appel da 1ª série VI Inovador. O Ensino Inovador é um projeto federal que tem como
objetivo apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas
escolas de Ensino Médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a
formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico,
atendendo também as expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da
sociedade contemporânea. São 27 alunos morando em 8 bairros diferentes.
No percorrer do ano letivo houve um debate em sala durante as aulas de geografia
sobre os danos causados no meio ambiente pela expansão urbana de Brusque, com isso foi
questionado: Como e quanto foi o crescimento populacional de Brusque nas últimas décadas?
Será que Brusque vai crescer muito mais? A cidade tem espaço para isso? Quais foram os
motivos que levaram as pessoas a procurar Brusque?
Por isso irá ser apresentado uma análise do crescimento populacional e evolução da
densidade demográfica da cidade de Brusque nos últimos 25 anos e uma projeção para os
próximos 10 anos. Foi desenvolvido um questionário para que os pais dos alunos, vindos de
outros lugares respondessem algumas perguntas.
Durante a elaboração desse projeto relacionou-se os conteúdos: Estatística, Progressão
Geométrica, Função Exponencial, gráficos e logaritmos, estudados nas aulas de matemática, e
utilizou-se também as disciplinas de geografia e sociologia presentes no currículo do Ensino
médio.
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MATERIAL E MÉTODOS
A fim de entender como estará a população de Brusque no futuro, foram elaboradas
algumas ações para o projeto, sendo elas:
- Entrevistas com professores e pais de alunos da Escola de Ensino Médio Yvonne
Olinger Appel, conforme o modelo abaixo:
ENTREVISTA PROJETO “ANÁLISE DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DE BRUSQUE”
Você é natural de Brusque? Sim ou Não? _______ se sua resposta foi “NÃO”, responda as questões abaixo:
Há quanto tempo você mora aqui em Brusque? _______ anos.
Como você conheceu essa cidade? _______________________________________________________________________
Por que você veio morar aqui em Brusque? _________________________________________________________________

- Coleta de dados populacionais de sites confiáveis como IBGE, SEBRAE e
Ministério da saúde DATASUS. Visitas aos bairros com maiores densidades demográficas de
Brusque para obter imagens desses lugares.
- Buscou-se dados do histórico populacional das cidades através dos sites das
prefeituras e do IBGE, contendo o número de habitantes nos últimos anos. Após obter os
últimos dados populacionais, observou-se a população contida em cada um dos anos e foi
possível comparar o seu crescimento. Em sala de aula, calculou-se uma estimativa
populacional para os próximos anos desse município, utilizando do seguinte método: Os
dados populacionais foram colocados em forma de sequência, os mesmos se assemelham com
uma progressão geométrica, onde temos uma taxa de crescimento ano por ano.
P = (a1,a2,a3,..., an) sequência de termos.
1993
60967

1994
62328

Tabela 01. Dados populacionais de Brusque-SC
1995
1996
1997
1998
1999
2000
63655 66162 69302 71428 73559 75697

2004
2005
2006
85218 87244 93000
Fonte: Autores (2016).

2007
94962

2008
95000

1991
57971

1992
59401

2009
102280

2010
105503

2011
107763

2012
109950

2001
78152

2013
116634

2002
79815

2014
119719

2003
81558
2015
122755

Cálculo da taxa de crescimento de Brusque-SC
É necessário calcular a taxa de crescimento de ano por ano e depois fazer uma média
dessas taxas.
Logo considera-se que a taxa seja igual a uma constante k, obtém-se essa constante
através da fórmula:
K1 =

K2 =

Assim sucessivamente até:
K24 =

=

= 1,0253

Após calculados as constantes, deve-se calcular a média aritmética dessas taxas de
crescimento seguindo a fórmula:
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K=
Assim considera-se que a média K será a constante que melhor representa a taxa de
crescimento populacional de Brusque-SC. Como a taxa K é a razão do crescimento
populacional substitui-se a mesma na fórmula da PG (progressão geométrica).
Fórmula da PG: an = a1.
, onde tem-se an como o termo geral da PG, a1 o
primeiro termo da PG, k a razão da PG e n o número de termos da PG.
Na fórmula a razão K é a média retirada no estudo, o primeiro termo representa o
número populacional de 1991 (ano inicial do período de estudo) e (n-1) pela diferença do ano
n pelo ano de 1991.
Modelo matemático criado para a estimativa do número populacional de Brusque,
levando em consideração os últimos anos:
Logo com esse modelo matemático se pretende estimar a população de Brusque-SC
para 2017 por exemplo, faz-se apenas uma substituição:
P (2017) = 57971. (1.03030)2017-1991
P (2017) = 57971. (1.0330)26
P (2017) = 134840 habitantes
Assim pode ser calculado sucessivamente até o ano desejado.
Após realizar essa equação e tendo os resultados da estimativa populacional para os
próximos anos foi desenvolvido um gráfico apresentando o crescimento dessa cidade. Com a
construção do gráfico foi possível explorar o conteúdo de função exponencial, relacionando
duas grandezas que possui uma taxa única de crescimento: a constante (k) e seu gráfico é uma
curva crescente exponencial.
Após ter calculado esses dados, explorou-se o conteúdo de Logaritmos para descobrir
a seguinte questão: Em quantos anos a população dessa cidade dobrará de habitantes, se
continuar crescendo na mesma proporção? Para isso utilizamos o seguinte cálculo:
=

n = _ log 2_
log 1,0330

n = 21,34

n = 21 anos

Após obtermos esses dados, uma nova questão surgiu: Quais são os bairros com as
maiores densidades demográficas da cidade? Como estará a densidade demográfica
futuramente?
Encontramos esses dados em um arquivo do Ministério da saúde DATASUS.
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Tabela 02. Ranking dos 5 bairros mais populosos de Brusque
Santa Terezinha
Centro I
São Luiz
Santa Rita
5644 hab/km²
5316 hab/km²
3798 hab/km²
2614 hab/km²
Fonte: Os autores (2016).
Tabela 03. Densidade Demográficas de Brusque-SC (hab/Km²)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
259,51
268,33
275,72
281,57
287,73
293,86
307,79
314,89
2009
2010
2011
360,83
372,21
380,19
Fonte: Autores (2016).

2012
387,90

2013
411,81

Jardim Maluche
2090 hab/km²

2007
321,92

2008
352,50

2014
422,71

Com os históricos da densidade demográfica de Brusque obtida, criou-se uma
estimativa para os próximos anos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após esses cálculos chegou-se nas seguintes estimativas para os próximos 10 anos.
2016
130532

2017
134840

2018
139289

Tabela 04. Estimativas populacionais de Brusque-SC
2019
2020
2021
2022
2023
143886
148634
153539
158606
163840

2024
169247

2025
180601

Fonte: Autores (2016).

Em seguida representou-se todos esses dados com gráficos de planos cartesianos
revisando os conteúdos estudados no 9º ano do ensino fundamental.
Gráfico 1 – Polpulação de Brusque.

Fonte: Autores (2016).

Segundo o IBGE (2010) a população de Brusque, vem aumentando em média por
crescimento natural 1000 hab/ano. Assim consegue-se entender que esse grande aumento na
população é referente a imigração.
Para responder à pergunta de como estará a densidade demográfica da cidade de
Brusque nos próximos anos calculamos uma estimativa e obtivemos os seguintes resultados:
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2016
2017
451,41
466,35
Fonte: Autores (2016).

Tabela 05. Estimativa da Densidade Demográfica de Brusque-SC
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
481,79
497,73
514,21
531,23
548,81
566,98
585,75

2025
605,13

Assim criou-se gráficos com esses dados:
Gráfico 2 – Densidade Demográfica de Brusque

Fonte: Autores (2016).

Foi usada a entrevista com os pais e professores para entender por que vieram morar
em Brusque e com os dados foi montado o seguinte gráfico:
Gráfico 3 – Motivos de morar em Brusque.

Fonte: Autores (2016).

Com o presente trabalho observou-se que o crescimento populacional de Brusque, em
sua grande maioria, deve–se as migrações que são causadas pelas grandes ofertas de
empregos na cidade, já que esse cresce cerca de 12 % a cada 3 anos, segundo o ministério do
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trabalho, enquanto que a população cresce 11,8% por triênio. Encontrou-se dificuldades em
achar os dados, pois muitos sites traziam informações conflitantes. A prefeitura de Brusque
não forneceu os dados que eram precisos para o desenvolvimento da pesquisa. Por tanto,
medidas foram tomadas para substituição desses dados.
Este estudo pode servir de modelo para outras cidades que enfrentam os mesmos
problemas de Brusque como a falta de creches e o congestionamento no trânsito.
CONCLUSÕES
Contudo, esse trabalho não está concluído, pois será calculado o quanto de área
Brusque poderá crescer sem comprometer o meio ambiente e pretende-se estimar se no futuro
teremos suporte social para toda essa população.
REFERÊNCIAS
FILHO, Benigno Barreto; SILVA, Claudio Xavier da. Matemática aula por aula. - 2. ed.
renov. - São Paulo: FTD, 2005. - (Coleção matemática aula por aula).
IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000,
Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010. Disponível em:
<http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=420290&search=||infogr%E1fi
cos:-dados-gerais-do-munic%EDpio>. Acesso em 05 de agosto de 2016
Santa Catarina em Números: Brusque/Sebrae/SC._Florianópolis: Sebrae/SC, 2013.
Disponível em: < http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Relat%C3%B3rio%20Municipal%20%20Brusque.pdf>. Acesso em 05 de agosto de 2016
População DATASUS. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/
cnv/popsc.def>. Acesso em 05 de agosto de 2016.
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MATEMÁTICA E AVICULTURA: UMA PARCERIA DE SUCESSO1
ALESSI, Patrick2; MOTTA, Ricardo Machado Da 3; BERNARDI, Maiane4
RESUMO: O presente projeto foi desenvolvido pelos alunos da 3º série do Ensino Médio da Escola de
Educação Básica Orides Rovani e tem como objetivo compreender a matemática envolvida nos custos da
atividade avícola, bem como verificar, através dos cálculos, se a atividade é rentável para o avicultor. Faz-se
necessário esse estudo, pois os produtores rurais devem conhecer estes custos de produção para fazer um bom
planejamento. Para desenvolver o referido projeto, realizaram-se pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo
com a comunidade escolar abordando questões referentes ao assunto. Para tanto foi realizado um estudo de caso,
onde a receita obtida foi comparada aos custos de produção, permitindo assim, a análise da lucratividade da
atividade avícola. Tal análise nos revelou que, em função dos altos custos dos investimentos, a atividade avícola
não se mostrou lucrativa, sugerindo a busca de novas possibilidades para o aumento da lucratividade do
avicultor.
Palavras-chave: Atividade avícola. Lucratividade. Matemática.

INTRODUÇÃO
Atualmente, a avicultura é uma atividade em destaque no Oeste Catarinense, pois tem
contribuído de forma significativa para a economia da região, gerando a renda de muitas
famílias. Para desenvolvê-la, muitas ferramentas são utilizadas, mas a matemática, que é
fundamental, na maioria das vezes passa despercebida aos olhos dos produtores.
Com o intuito de compreender a matemática envolvida neste contexto e de verificar se
essa atividade é realmente lucrativa para o avicultor, foi elaborado este projeto. Justifica-se
sua importância, pois, se conhecermos esses custos da produção, poderemos verificar a
eficiência com que as atividades são desenvolvidas na propriedade e se existem atividades que
trazem maior retorno financeiro. Desta forma, o avicultor deve ter o conhecimento destes
custos. Optamos por fazer um estudo sobre os custos de produção avícola, pois os pais dos
alunos de nossa escola estão inseridos no meio rural e muitos deles são avicultores.
MATERIAL E MÉTODOS
Após a escolha do tema, os alunos discutiram em grupo os conhecimentos iniciais
sobre o assunto. Feito isso, foram realizadas pesquisas bibliográficas. Também foram
realizados questionários a fim de que os alunos respondessem junto as suas famílias, para
posterior análise e interpretação dos dados.
Em seguida, nos detemos ao ponto chave de nosso trabalho: o estudo de caso. Para tal,
selecionamos uma propriedade onde foi realizada uma coleta de dados dos lotes de frango
correspondentes ao período de janeiro a dezembro de 2015. Nesta análise, consideramos os
custos envolvidos na produção, bem como a remuneração do lote. Para fins de cálculo,
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Categoria: Ensino Médio; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras disciplinas;
Instituição: E.E.B. Orides Rovani
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Aluno da terceira série do ensino médio da E.E.B Orides Rovani, patrickalessi0224@outlook.com
3
Aluno da terceira série do ensino médio da E.E.B Orides Rovani, ricardommotta@outlook.com
4
Professor Orientador, E.E.B. Orides Rovani, maiane_bernardi@hotmail.com
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efetuamos a média das despesas de um lote, bem como da remuneração, utilizando os dados
do período observado.
Por fim, realizamos os cálculos dos custos de produção utilizando a média obtida, com
o intuito de verificar se a atividade foi rentável no período investigado.
O artigo “Metodologia para Cálculo do Custo de Produção de Frangos de Corte”
(2006), disponibilizado pela Embrapa em sua web site, foi a principal fonte de pesquisa
utilizada. As informações que serão discutidas neste projeto são em grande parte baseadas
neste artigo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A avicultura tem um papel muito importante na economia catarinense. Em nossa
região, a avicultura também se apresenta como importante atividade. Para saber a dimensão
desta em dados estatísticos, realizou-se uma pesquisa em nossa comunidade escolar. A
população da pesquisa foi constituída pelas 37 famílias dos alunos que estudam no período
vespertino. Tal número é consideravelmente pequeno, portanto, não trabalhamos com
amostragem.
Um dos objetivos da pesquisa consistiu em descobrir quantas famílias trabalham
efetivamente na atividade avícola. Tais dados, podem ser observados no gráfico a seguir.
Gráfico 1: Famílias que estão trabalhando na atividade avícola

35%
65%

Trabalham
Não trabalham

Fonte: Os autores (2016).

Todavia, para obter sucesso nesta atividade, como em qualquer outra atividade
agropecuária, é importante que se faça um planejamento. Assim, outro objetivo de nossa
pesquisa foi descobrir quantas famílias, que trabalham efetivamente na atividade avícola,
conhecem os cálculos envolvidos nessa atividade, ou seja, cálculos necessários para
desenvolvê-la (Gráfico 2).
Gráfico 2: Você conhece os cálculos envolvidos na produção avícola?

Fonte: Os autores (2016).
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Como pudemos observar apenas 31% dos entrevistados diz conhecer todos os cálculos
envolvidos, dado preocupante. A estrutura dos custos de produção adotada é subdividida em
custos variáveis e custos fixos. Segundo GIROTTO e SOUZA (2005),
Os custos variáveis compreendem as saídas de caixa, com itens necessários à
produção de um lote de frangos de corte. Já os custos fixos compreendem o valor da
depreciação de instalações e equipamentos e o custo de oportunidade do capital
investido.

Para verificar os custos de produção, utilizamos as fórmulas apresentadas pelos
autores acima citados, em seus estudos. Utilizamos também coeficientes técnicos, obtidos na
pesquisa realizada em nosso estudo de caso.
O sistema de criação é o refrigerado para negativo. No presente projeto, consideramos
uma remuneração bruta por frango de 0,80 R$ (para um aviário com padrão atual) e uma
mortalidade de 4%, gerando assim uma renda bruta por lote de R$ 15.744.
1. Custos Variáveis
1.1 Calefação: Em nossa região, o uso de campânulas ou fornalhas a lenha são os principais
sistemas de aquecimento. Considerando esse tipo de calefação, obtivemos um custo de R$
1.036,00 por lote.
1.2 Cama: A maravalha é um material amplamente utilizado como cama de aviário, sendo
normal o uso de camas de 8 até 14 cm de altura. A mesma cama é utilizada em doze lotes de
frangos, entretanto, a cada lote é necessário a reposição de parte da mesma, (sendo essa
reposição corresponde a aproximadamente 10 m³, para um aviário com 1500m. Considerando
tais aspectos, em nosso estudo, obtivemos um custo de R$ 833,34 com a cama do aviário.
1.3 Energia Elétrica: A adoção de aviários climatizados, com maior controle e automação do
ambiente interno de criação, faz com que a energia elétrica tenha uma importância muito
grande no desenvolvimento da atividade avícola. Em nosso estudo, obtivemos um custo de R$
1.596,00 com energia elétrica.
1.4 Funrural (CSSR): Funrural é uma contribuição social destinada ao custeio do seguro de
acidente do trabalhador rural. Atualmente, a alíquota aplicável é de 2,3% sob a receita bruta
da comercialização do produto rural. Considerando os dados obtidos em nosso estudo de caso,
obtivemos um custo de R$ 362,11 de Funrural.
1.5 Mão de Obra: Em aviários modernos, o número de horas trabalhadas por dia se reduz com
o crescimento das aves. Desta forma, como estamos considerando um aviário automatizado,
consideramos que duas pessoas são capazes de cuidar bem um lote de frangos O custo da mão
de obra obtido foi de R$ 3800,00.
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1.6 Manutenção: Essa é essencial para manter a eficiência do aviário, uma vez que estamos
falando em imprevistos de uma atividade tão exigente quanto a prazo e qualidade. Segundo
estudos da Embrapa, considera-se que uma taxa de 3% ao ano, aplicada sobre o capital
investido em instalações e equipamentos, permite cobrir as despesas de manutenção e
conservação durante a vida útil dos equipamentos e instalações. As despesas de manutenção e
conservação obtidas foram de R$ 1550,00.
1.7. Eventuais: Para cobrir despesas ocasionais, aplica-se uma taxa de 5% sobre o somatório
dos demais itens de custos variáveis, com exceção do Funrural. Essa taxa é uma estimativa
levantada pela Embrapa. Assim chegamos a um custo de R$ 438,05 com eventuais.
2. Custos fixos
2.1 Depreciações das instalações: Esta é calculada através do método linear, usada
universalmente pela sua grande simplicidade de cálculo A metodologia linear distribui o custo
do bem e seu esgotamento proporcional de capital, em função exclusivamente do tempo ou da
sua vida útil. Chegamos a um total de R$1.083,33 de custo referente à depreciação das
instalações.
2.2 Depreciações dos Equipamentos: O cálculo da depreciação dos equipamentos é realizado
na mesma forma que o utilizado para depreciação das instalações, todavia, considerando-se a
vida útil diferente. Obtivemos R$ 2142,85.
2.3 Remuneração sobre Capital ou Custo De Capital: Esta remuneração corresponde ao custo
de oportunidade do valor dos investimentos. O capital em instalações e equipamentos é o
valor inicial investido em instalações e equipamentos. Em nosso estudo, obtivemos R$
4391,66, referentes a este custo.
3. Custo Operacional: O custo operacional de um lote é dado pela soma dos custos variáveis
com a depreciação das instalações e equipamentos. Desta forma temos R$ 12.841,00.
4 Custo Total: O custo total de um lote é dado pela soma dos custos variáveis os custos fixos,
o que corresponde a R$ 17.233,34 em nossos estudos.
Considera-se que, para uma atividade agrícola ser rentável, a receita obtida deve
permitir cobrir os custos de produção, e conter ainda um percentual de lucro esperado.
Quando a receita for menor do que o custo operacional (custos variáveis +
depreciação), o produtor obteve um resultado negativo. Quando a receita for igual ou maior
do que o custo total (custo operacional + custo de capital) o produtor obteve um resultado
positivo, com rentabilidade igual ou maior do que sua expectativa de retorno sobre o capital.
Já em uma situação intermediária, quando a receita for maior do que custo operacional, mas
inferior ao custo total, o produtor está com um resultado positivo, mas com rentabilidade
menor do que sua expectativa de retorno sobre o capital (TIR). CARDOSO, 2015
Para o nosso caso, temos:
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Receita bruta de um lote = R$ 15.744 < Custo total de um lote = R$ 17.233,34
Logo, a receita obtida cobre custo operacional, entretanto, gera retorno sobre o capital
investido abaixo da expectativa de 8,5% ao ano. Nesse caso, especificamente, a atividade
avícola não se demonstrou lucrativa para o produtor rural.
CONCLUSÕES
A partir do estudo de caso realizado, bem como dos dados obtidos, percebeu-se que,
neste caso específico, a atividade avícola não se mostrou rentável. Como proposta para
estudos futuros, ou ainda, como possível solução para tal diagnóstico, sugerimos a venda do
adubo utilizado na cama, a fim de maximizar a receita final obtida pelo avicultor.
Como vimos também, ao desenvolver a atividade avícola, é necessário que os
produtores tenham um bom planejamento. Apesar da importância deste planejamento na
administração do negócio, a sua definição não é uma tarefa muito fácil. Para tanto, a
matemática e suas tecnologias trazem uma ajuda significativa para tal, contribuindo assim,
com o desenvolvimento dos cálculos dos custos de produção. Desta forma, os avicultores
devem aliar seus esforços diários a esses conhecimentos para obter bons resultados. Notamos
então, o quão importante é a parceria entre esta atividade econômica de destaque e a rainha
das ciências.
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A MATEMÁTICA NA HISTÓRIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA
NA EDUCAÇÃO BÁSICA1
FREITAS, Bruno Veiga2; SOUZA, Vitor Henrique de 3; TRINDADE, Sueli Perazzoli4
RESUMO: O presente estudo tem o intuito de compreender como a matemática aplicada e a cultura afrobrasileira dialogam nos processos do ensino e aprendizagem na educação básica. A interdisciplinaridade enfatiza
a integração dos saberes, a fim de superar o ensino fragmentado, a partir de estudos, reflexões e ações na prática
pedagógica do cotidiano escolar. Sendo assim, propomos atividades com a matemática aplicada e seus conceitos
contextualizados com a cultura afro-brasileira por meio da linguagem do desenho, visando a
interdisciplinaridade entre as disciplinas a fim no ensino médio, com o intuito de ressignificar o aprender de
forma articulada entre as áreas do conhecimento, possibilitando a construção do conhecimento significativo na
educação básica. Os alunos refletiram sobre o conhecimento construído de forma significativa e, quando
incentivados a transcender o saber isolado e a articulá-lo com diferentes áreas do conhecimento e experiências
reais, conseguiram se tornar autores de suas produções intelectuais e emocionais contextualizadas.
Palavras-chave: Matemática aplicada. Cultura afro-brasileira. Interdisciplinaridade. Educação básica.

INTRODUÇÃO
Em virtude da existência de um ensino e aprendizagem fragmentados que isola o
objeto do seu contexto natural, organizado na separação e acumulação de saberes, torna-se
necessária a ligação das disciplinas e a contextualização da singularidade para a construção do
conhecimento significativo. A partir desse cenário de ensino, inicia-se a estimulação do
“desenvolvimento da aptidão para contextualizar e globalizar os saberes que se torna um
imperativo da educação” ((Morin, 2005, p. 24). Para tanto, é necessário ter como princípio a
transformação e a transposição nas fronteiras do conhecimento, por meio da organização que
liga os saberes em sua diversidade contextual..
Na interação da matemática com a cultura afro-brasileira no âmbito escolar percebe-se
que ela pode ser muito significativa no processo do desvelamento das fronteiras entre as áreas
do conhecimento. Na medida em que, se configura o conhecimento da matemática aplicada e
a linguagem do desenho do afro-brasileiro por meio das ações interdisciplinares, pressupõe-se
uma mudança que transforme a maneira de pensar, ensinar e aprender na educação básica.
Este projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos da educação básica, a
compreensão dos conceitos matemáticos por meio da linguagem do desenho apresentando a
história da cultura afro-brasileira, possibilitando assim, a interdisciplinaridade e a
contextualização os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento. Sendo assim, como a
matemática aplicada na história da cultura afro-brasileira poderá contribuir na compreensão
do conteúdo complexo visando a interdisciplinaridade na Educação Básica?
A partir da contextualização dos conteúdos de arte e cultura afro-brasileira com a
matemática viabiliza para o aluno a compreensão das partes para o todo. Sendo assim, o aluno
1
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faz a conexão dos conteúdos ao religar as áreas de conhecimento. Consequentemente, a
construção do conhecimento significativo na educação básica. Os conceitos da matemática
aplicada se tornam mais significativos na medida em que os alunos interagem os conteúdos
elegidos no ensino médio. A contextualização das diferentes áreas do conhecimento contribui
no avanço da aprendizagem, logo, possibilita uma construção do conhecimento compreensível
e significativo, o aluno de fato aprende o conteúdo matemático dialogando com linguagem do
desenho na arte e com a história da cultura afro-brasileira.
MATERIAL E MÉTODOS
A partir dos conteúdos de matemática e arte elegidos no Ensino Médio, propomos
práticas pedagógicas interdisciplinar na sala de aula. Iniciamos com o estudo da história do
afro-brasileiro, em seguida criamos os desenhos com grafite e cores, contextualizados com a
matemática aplicada. No primeiro momento, os alunos pesquisaram a história da cultura afrobrasileira destacando as principais características: trabalho, gastronomia, líderes, dança e
música, descanso, beleza africana. Em seguida, os alunos criaram os desenhos em papel
canson A3, com vistas para a matemática aplicada: mosaico, linhas retas, formas geométricas
bidimensionais e tridimensionais, polígonos, simetria e assimetria, plano cartesiano, círculo e
circunferência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o avanço tecnológico em todas as áreas profissionais na atual sociedade, o ser
humano necessita de uma formação que integre os vários saberes para interpretar o contexto
profissional e pessoal. Nesse sentido, a interdisciplinaridade na educação contribui para a
ressignificação dos saberes por meio da contextualização. Na concepção de Morin (2011, p.
13), o importante é criar possibilidades que viabilizem as práticas pedagógicas com um
“pensamento complexo, ecologizado, capaz de relacionar, contextualizar e religar diferentes
saberes ou dimensões da vida”.
A humanidade precisa de mentes mais abertas, escutas mais sensíveis, pessoas
responsáveis e comprometidas com a transformação de si e do mundo. Sobretudo, a
interdisciplinaridade abre perspectivas para uma nova maneira de aprender, ensinar,
pesquisar, exigindo mudança de percepção e uma reforma do pensamento. Um pensamento
que, ao mesmo tempo em que constrói certezas, considera também incertezas. De acordo com
Morin (2003, p. 21), “mais vale uma cabeça bem-feita que bem cheia”. O autor alerta para a
responsabilidade do currículo e das práticas pedagógicas com vistas para uma educação que
possibilite ao aluno a aprendizagem significativa.
As práticas pedagógicas relatadas a seguir apresentam estudo da história da cultura
afro brasileira, em seguida, foram contextualizadas com a matemática aplicada e seus
conceitos por meio da linguagem do desenho, as quais possibilitaram a compreensão do
conteúdo e a construção do conhecimento interdisciplinar e significativo.
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Figura 1 e 2 – Mercedes Baptista, primeira bailarina brasileira negra e Anastácia. A mulher mais bela,
heroína e santa cultuada no Brasil.

Fonte: Autores (2016).

Mercedes Baptista, (figura 1), primeira bailarina brasileira negra sofreu preconceitos
quanto a sua cor, se formou bailarina e criou uma escola de dança folclórica no Brasil. E a
Anastácia (figura 2), cultuada no Brasil como santa e heroína, considerada uma das mais
importantes figuras femininas da história negra. Nesses desenhos, os alunos observaram o
conceito matemático da assimetria no retrato.
Nas palavras de Lima, (2002, p. 102):
O professor é o grande fomentador das transformações dentro da sala de aula, ele é
quem faz a intermediação entre a escola e a sociedade. É preciso que os governos
forneçam instrumentos para que o professor possa discutir a diversidade
estabelecendo estratégias de mudança.
Figura 3- Dança e música africana.

Figura 4 – Crenças religiosas africanas.

Fonte: Os autores (2016).

Na imagem mencionada, apresenta-se a dança e a música afro-brasileira, (figura 3),
tem por características marcantes a força em seus movimentos, a grande agilidade na
execução dos passos e a sensualidade, que é algo natural dos povos africanos. Neste desenho,
os alunos perceberam os polígonos, nos instrumentos musicais e nas pernas e braços do
africano. As religiões (figura 4), chamadas afro-brasileiras surgiram durante o processo de
colonização do Brasil, com a chegada dos escravos africanos. Nesta imagem, os alunos
identificaram no conceito das Formas geométricas, os tipos de triângulos, cadeira e nas vestes
da africana.
Figura 5 – Zumbi dos Palmares.

Figura 6 – Culinária africana.

Fonte: Os autores (2016).
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Zumbi dos palmares (figura 5) foi o último dos líderes do Quilombo dos palmares, o
maior dos quilombos do período colonial. Este desenho foi construído a partir do plano
cartesiano ortogonal e a simetria no retrato do africano. De acordo com Andrade (1995, p.
23), com nova concepção de divisão do saber, frisando a interdependência, a interação e a
comunicação existentes entre as disciplinas e buscando a integração do conhecimento num
todo harmônico e significativo. Os escravos não tinham uma alimentação farta. Comiam os
restos que os seus senhores lhes destinavam. Nesta imagem os alunos identificaram as formas
bidimensionais e tridimensionais no fundo do desenho.
Figura 7 – Trabalho africano.

Figura 8 – Descanso africano.

Fonte: Autores. (2016).

Os pesquisadores apresentam números diferentes, que vão de 8 milhões até 100
milhões de pessoas obrigadas a deixar a sua terra natal, atravessar o oceano Atlântico para ser
escravo em regiões distantes. Neste desenho, os alunos estudaram o Prisma e circunferência
na carroça. Os africanos não tinham muito descanso, por motivo das longas jornadas de
trabalho. Logo, os alunos identificaram os tipos de retas nas paredes da senzala.
CONCLUSÕES
O ambiente escolar pode ser um espaço propício para as discussões coletivas com o
objetivo de ultrapassar a fragmentação do ensino, por meio da articulação das diferentes áreas
do conhecimento, consequentemente, a compreensão da realidade na sua totalidade, de forma
interdisciplinar, a fim de construir a identidade do ser humano como sujeito participativo de
sua própria história. Evidenciamos que os alunos refletiram sobre o conhecimento da
matemática aplicada e da cultura afro-brasileira, de forma significativa e, quando incentivados
e motivados a transcender o saber isolado e a articulá-lo com as diferentes áreas do
conhecimento e com suas experiências reais, eles foram capazes de se tornar autores de suas
produções intelectuais e emocionais contextualizadas. A relevância deste estudo nos
processos do ensino e da aprendizagem está na contextualização que os alunos conseguiram
construir entre os conteúdos de forma interdisciplinar, consequentemente, a construção de um
conhecimento significativo na educação básica.
Uma proposta interdisciplinar exige mais integração entre currículos e planejamento,
ou seja, entre objetivos, conteúdos, atividades, métodos e avaliação. Isso implica mais
relações entre os professores, o que pode ser traduzido por mais tempo para preparação e
avaliação das aulas; mais estudos, leituras, reflexões e discussões.
Nesse sentido, consideramos que ainda temos muito para estudar, refletir e agir no
contexto da presente temática. A interdisciplinaridade, apesar de ser um desafio aos
professores, possibilita na prática educativa uma mudança atitudinal e epistemológica.
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Acreditamos que o desafio de romper as fronteiras entre as áreas do saber está lançado, já que
é possível compreender a necessidade de formar seres humanos capazes de conviver com as
adversidades, as contradições e a complexidade global.
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ECONOMIZANDO ENERGIA COM UMA ALTERNATIVA
LAURENTINENSE1
DALPIAZ, Andressa Carla2; ROSA, Larissa Gabriely3; BAUER, Silvana Catarine4
RESUMO: Um dos principais problemas relacionados à agricultura é a geração de grandes quantidades de
dejetos animais, quando estes são criados num regime de confinamento. Um método de tratamento para este tipo
de resíduo é a biodigestão anaeróbica. No município de Laurentino, em parceria com a Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), construiu-se um biodigestor. No intuito de
relacionar o conteúdo estudado no segundo bimestre da disciplina de matemática do terceiro ano do ensino
médio, na qual se pesquisou e analisou-se o volume e a área de poliedros, buscou-se então conhecer a capacidade
volumétrica deste biodigestor, sua área, o investimento financeiro e as condições necessárias para a construção
do mesmo. Observou-se que num período de 2 anos e 6 meses, a economia gerada pelo biodigestor é suficiente
para pagar o investimento realizado na construção do mesmo.
Palavras-chave: Biodigestão anaeróbica. Volume de poliedros. Área de poliedros.

INTRODUÇÃO
Entre os principais problemas ambientais relacionados à agricultura destaca-se a
geração de grandes quantidades de dejetos animais. Pois, quando estes são criados num
regimento de confinamento, produzem uma grande quantidade de dejetos que são
extremamente danosos, especialmente quando despejados em rios, lagos ou fontes de água.
Um método de tratamento para este tipo de resíduo é a biodigestão anaeróbica. De
acordo com Balmant (2009), a biodigestão anaeróbica é um processo que consiste na
fermentação desses resíduos por bactérias na ausência de oxigênio. Como resultado desse
processo, é possível obter biogás e biofertilizante. O biogás é um gás composto
principalmente de metano e gás carbônico, podendo ser utilizado para geração de energia
elétrica e aquecimento. Já o biofertilizante é um fertilizante natural, rico em nitrogênio.
No município de Laurentino – SC, na propriedade de Ademar Luiz, em parceria com a
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), na
Gerência Regional de Rio do Sul (GRS), desenvolvido pelo Escritório Municipal de
Laurentino, elaborou-se um projeto para a produção de biogás. O qual é constituído por um
biodigestor, que absorve o esterco de 30 animais.
Buscando relacionar este projeto desenvolvido em nosso município com o conteúdo
estudado no segundo bimestre da disciplina de matemática no terceiro ano do ensino médio,
calcularemos a capacidade volumétrica do biodigestor no formato do tronco de uma pirâmide
de base retangular, o material necessário e o custo médio para a construção deste biodigestor.
MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente realizou-se uma pesquisa e investigação matemática sobre o estudo do
1
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volume e da área da pirâmide, do cilindro, do cone e da esfera. Em equipes, além da
socialização da pesquisa realizada, apresentou-se também um exercício de investigação
matemática, o qual cada equipe criou e apresentou, de acordo com o assunto pesquisado, aos
demais colegas.
Após este estudo surgiu à dúvida de como é possível calcular o volume de um
biodigestor. Segundo Dotto e Wolff (2012), existem diversos tipos de biodigestores. Porém,
de modo geral, todos são compostos basicamente de duas partes: um recipiente (tanque) para
abrigar e permitir a digestão da biomassa, e o gasômetro (campânula), para armazenar o
biogás.
De acordo com Gaspar (2003), os biodigestores podem ser identificados em relação ao
abastecimento de biomassa. O biodigestor classificado como contínuo, tem abastecimento
diário de biomassa, com descarga proporcional à entrada da mesma, ou pode ser classificado
como intermitente, quando utiliza sua capacidade máxima de armazenamento de biomassa,
retendo-a até a completa biodigestão.
Constatou-se que o biodigestor estudado se trata de um equipamento de abastecimento
contínuo, pois a saída de dejetos é proporcional à entrada dos mesmos e o tipo de biodigestão
realizada é a anaeróbica, sem presença de oxigênio.
Segundo Junqueira (2014), o modelo do biodigestor analisado é conhecido como
Canadense e é o mais difundido no mundo, sendo largamente utilizado em propriedades
rurais. Afirma ainda que este tipo de biodigestor apresenta construção bastante simples, por
ser construído basicamente de material plástico, porém possui menor durabilidade e está
sujeito a acidentes, como no caso de haver perfuração da lona plástica, ocorrendo assim
vazamento de gás.
Junqueira (2014) destaca ainda a recomendação de se construir o biodigestor a uma
distância de 10 metros de quaisquer edificações, lembra também que em biodigestores do
modelo canadense, o biogás tem pouca pressão e devido a isso pode ser transportado por, no
máximo, 50 metros.
Com o objetivo de calcular o volume deste biodigestor, a primeira etapa foi identificar
o poliedro que forma o recipiente (tanque) do mesmo. Constatou-se que este tem o formato do
tronco de uma pirâmide. Então, buscou-se a fórmula do volume do tronco deste poliedro. As
dimensões do tanque do biodigestor são apresentadas a seguir:
Figura 1 – Tanque do biodigestor

Fonte: EPAGRI (2016)

Observou-se que para determinar o volume do tronco de uma pirâmide, deve-se
calcular a diferença entre os volumes de duas pirâmides de mesmo vértice. A pirâmide é
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apresentada na Figura 1, a seguir:

Figura 2–Pirâmide e Tronco da Pirâmide

Fonte: Kilhian (2009)

O volume do tronco pode ser calculado subtraindo-se o volume da pirâmide menor do
volume da pirâmide maior.

De acordo com Souza (2010), desenvolvendo essa igualdade é possível deduzir a
fórmula do volume de um tronco de pirâmide. A qual é dada por:

Buscando trazer à comunidade informações necessárias para a construção de um
biodigestor em suas residências, pesquisou-se o valor a ser gasto na sua construção.
Primeiramente, realizou-se o cálculo da área do tronco da pirâmide que forma o mesmo.
Posteriormente, efetuou-se uma pesquisa no comércio local, buscando conhecer os valores
dos materiais e da mão de obra necessários para sua construção.
Além do cálculo do volume do biodigestor real, será produzida uma maquete do
mesmo em escala, e calcular-se-á o volume do biodigestor construído no modelo. Analisar-seá a relação entre as medidas lineares e volumétricas do biodigestor real e do construído na
maquete.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio da investigação realizada para que fosse possível calcular o volume e a área
do tronco de uma pirâmide, e também, a partir das informações conhecidas sobre este
biodigestor, definiu-se o volume e a área do mesmo.
Para o cálculo do seu volume, a partir da fórmula encontrada, substituiu-se pelos
valores apresentados no tanque do biodigestor estudado e obteve-se o seguinte resultado:
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Já a área deste biodigestor pode ser determinada a partir do cálculo da superfície de
dois trapézios distintos e do cálculo da área de um retângulo, sendo o primeiro para a
determinação da sua superfície lateral e o segundo para o cálculo de sua base menor. Após
conhecidos estes valores, deve-se realizar a soma de suas áreas, considerando que a área
lateral do tronco de uma pirâmide de base retangular é formada por quatro trapézios e estes
semelhantes dois a dois. Os cálculos realizados são apresentados a seguir:

Observou-se assim, que a área total do tanque deste biodigestor é de aproximadamente
89,36 m².
A partir da pesquisa realizada no comércio local, constatou-se que o valor a ser gasto
em mão de obra é em torno de R$ 2.200,00, em função do formato do biodigestor ser o tronco
de uma pirâmide, o que acaba aumentando o tempo de serviço para sua construção. Já o valor
a ser gasto em materiais é por volta de R$ 3.638,12. Apresentando a comunidade um custo
total de aproximadamente R$ 5.838,12.
CONCLUSÕES
Observamos, a partir deste estudo, que a geração de grandes quantidades de dejetos de
animais é um dos principais problemas relacionados à agricultura. Problema este agravado,
quando os dejetos são despejados em rios, lagos ou fontes de água.
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Uma solução para o tratamento destes dejetos é a construção de biodigestores, no qual
é realizada a biodigestão anaeróbica. Como resultado desse processo, obtém-se biogás e
biofertilizante. O biogás pode ser utilizado para geração de energia elétrica e aquecimento, já
o biofertilizante é um fertilizante natural e pode ser utilizado na plantação.
Constatamos a partir deste estudo, que o gasto médio para a construção de um
biodigestor na cidade de Laurentino é de aproximadamente R$ 5.838,12. Considerando que
um biodigestor pode proporcionar uma economia mensal de R$ 200,00 estima-se que seja
possível resgatar o valor investido na construção do mesmo em mais ou menos 2 anos e 6
meses.
Outros resultados poderão ser observados, pois este trabalho encontra-se ainda em
desenvolvimento.
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A MATEMÁTICA NA ASTRONOMIA1
NARDES, George de Borba2; GUTIERREZ, Miryellen Antunes3; MATTOS, Arnoldo de4
RESUMO: Conhecida a curiosidade dos estudantes pela a astronomia e a conexão existente entre está ciência e
a matemática, percebe-se a oportunidade de propiciar uma nova perspectiva de estudo aos alunos. Recorrendo ao
material escolar, aulas expositivas em paralelo e um aprofundamento gradual de estudo. Partindo de um
conhecimento vago sobre astrologia, conceituando a astronomia e seus componentes através da matemática
como ferramenta indispensável para seu entendimento.
Palavras-chave: Astronomia. Plano. Signos.

INTRODUÇÃO
Sabendo da curiosidade dos alunos pela astronomia, buscamos utilizar a mesma como
ferramenta auxiliadora no aprendizado e o despertar do pensamento matemático.
O estudo da astronomia é sempre um começo para retornarmos ao caminho da
exploração. E é por meio da educação, do contínuo exercício da reflexão e da
curiosidade, natural nos jovens e crianças, que podemos compreender e interagir com
essa realidade que nos cerca e adquirir os instrumentos para transformá-la para melhor
(NOGUEIRA, 2009, p. 12).

O estudo da astronomia é sempre um começo para retomarmos o caminho da
exploração. É por meio da educação, do contínuo exercício da reflexão e da curiosidade,
natural nos jovens e crianças, que podemos compreender e interagir com essa realidade que
nos cerca e adquirir os instrumentos para transformá-la para melhor.
Desde sempre a matemática e a astronomia caminharam juntas, até porque a
astronomia não existiria sem a matemática, pois historicamente os grandes astrônomos eram
matemáticos, no atual projeto a astronomia será um cenário onde o ator principal será a
matemática e suas didáticas envolvidas.
Este projeto foi idealizado pelo professor da disciplina, como uma nova proposta
didática para a matemática. Realizado com o apoio dos bolsistas do PIBID (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), em paralelo às aulas ministradas pelo
professor, utilizando duas aulas da disciplina a cada encontro semanal, durante sete semanas.
MATERIAL E MÉTODOS
Na primeira aula os alunos foram levados até a sala de informática. Buscando utilizar
os recursos tecnológicos de pesquisa da internet, os alunos coletaram dados para responderem
ao questionário (elaborado antecipadamente pelo professor), composto por quatro perguntas
relacionadas aos signos do zodíaco e entregue impresso aos alunos. Estes foram orientados a
formarem doze grupos, cada qual focando sua pesquisa em um dos signos zodiacais.
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Questionário:
1) Qual a história por trás do seu signo? Existe uma lenda, uma mitologia ou algo do tipo
que explique o símbolo utilizado para representá-los?
2) Segundo a astrologia, quando se inicia e termina este signo?
3) Qual o perfil da personalidade das pessoas que nascem no período de vigência deste
signo?
4) Qual é a estrela mais brilhante da constelação deste signo? Comente.
Com as informações, imagens e textos coletados na aula anterior, os grupos utilizaram
materiais instrucionais e confeccionaram cartazes. Os quais seguiam requisitos para a sua
elaboração como: título e breve história do signo, ilustrações e a data de vigência do mesmo.
Além dos critérios de avaliação como:
1. Clareza na escrita (letra legível);
2. Organização de texto e imagens (capricho);
3. Coerência com a pesquisa;
4. Densidade de conteúdo.
Tendo ciência que cada grupo pesquisou sobre um signo fornecido e diferente dos
demais, os alunos realizaram uma socialização dos cartazes desenvolvidos, promovendo o
conhecimento do zodíaco para os seus colegas. Socialização iniciada pelo professor com a
apresentação dos conceitos básicos da astronomia e a matemática envolvida nesta ciência, e
sua distinção com a astrologia.
Com os alunos, foi trabalhada a definição de ponto e reta; distância entre dois pontos e
equação da reta, tornando possível a construção dos planos cartesianos com os dados dos
signos. Foi explicada detalhadamente a seguinte fórmula para o cálculo da distância entre dois
pontos, os alunos deveriam escolher pontos que possuem coordenadas quaisquer, (exemplo: A
(x1, y1) e B (x2, y2). Essas coordenadas representariam a localização dos pontos A e B em um
plano. A distância entre esses dois pontos é igual ao comprimento do segmento de reta.
Os principais objetivos foram conceituar a astronomia e seus componentes; agregar os
astros no plano cartesiano e desenvolver a capacidade de cálculo na geometria analítica. Além
disso, foram trabalhados objetivos específicos, como o estudo do plano cartesiano, os alunos
tiveram que localizar os pontos e identificar retas e segmentos.
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Figura 1 – Constelação de Câncer

Fonte: Os autores (2016).

No encontro seguinte, os grupos receberem papel quadriculado e foram informados
sobre os pontos no plano cartesiano, estes criados pelo professor para cada ponto
corresponder a uma estrela da constelação zodiacal. A proposta é, com o uso de lápis e régua,
identificar os pontos no plano cartesiano e ligá-los formando segmentos de reta com o
objetivo de construir a imagem da constelação do signo.
Posteriormente foi calculado as distâncias dos pontos encontrados no plano, a equação
da reta e a equação reduzida.
Consequentemente foi necessária uma correção da atividade da aula anterior,
utilizando este momento para esclarecer possíveis dúvidas e socializar as respostas de todos
os grupos. Foi utilizado duas aulas devido grande quantidade de exercícios, considerando
doze signos do zodíaco e três tarefas calculadas por cada grupo, um total de trinta e seis
exercícios.
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A última etapa foi elaborar uma maquete. Recorrendo ao uso de caixa de papelão,
verniz, tinta guache preta, espelho, e uma lâmpada de led, para a construção da constelação do
signo de câncer.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estudantes puderam perceber a importância de uma pesquisa organizada para
futuros estudos e não somente para uma leitura do professor. Melhoraram a compreensão do
que vem a ser astros e praticaram sem demasiado esforço o ato da leitura.
Durante as apresentações os alunos optaram por receber do professor de uma maneira
mais reservada, as orientações a respeito de como melhorar suas próximas apresentações. De
forma que o aluno não tivesse seus erros expostos para toda a turma diretamente.
Além disso, nem todos terminavam as atividades antes do final de cada aula,
demandando um tempo da aula seguinte para a continuação das tarefas. Houve, segundo
depoimentos dos alunos e avaliação do professor, maior entendimento da relação entre
pontos, segmentos, retas e equação da reta e a diferença entre astrologia e astronomia.
Eu achava que astrologia e astronomia era uma coisa só. Daí vendo o que o
professor falou é que eu fui entender que astrologia diz respeito aos signos,
horóscopo. E a astronomia são os astros, planetas, constelações, estrelas, etc.
(Miryellen5).

Embora houvesse a proposta de se trabalhar com papel quadriculado, com o uso do
papel milimetrado os estudantes tiveram uma maior facilidade para encontrar e calcular as
distâncias.
Interessante notar que o uso de papel milimetrado, facilitou a marcação dos
pontos. Quando usamos o papel quadriculado os estudantes tinham
dificuldades em encontrar valores com vírgula, sem falar que algumas folhas
apresentavam erro na proporção (Paulo M. B. Poerner6).

CONCLUSÕES
O pedido dos alunos quanto à discrição de seus erros ou dificuldades, chama a questão
de como eles devem ser tratados em sala. Mesmo se tratando de sugestões para melhorar seus
trabalhos, o professor deve sempre ter a sensibilidade para evitar constranger o estudante.
É importante salientar que este projeto trabalhou apenas com o plano bidimensional
(xOy), pois esta é a visão das constelações do ponto de vista terrestre. Sabemos o fato dos
astros encontrarem-se no universo tridimensional e não-estático. Fato pelo qual pode ser
aprofundado com estudos tanto na disciplina de matemática quanto na de física no ensino
médio.
Este trabalho fica como uma proposta de uma medida apoiadora ao conteúdo
ministrado em sala, propondo aliás uma aplicação da disciplina e um estímulo para a
investigação da astronomia como profissão.
5
6
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FONTES DE ÁGUA: MATEMATIZANDO O NOSSO CONSUMO DE
ÁGUA.1
SILVA, Gabriela Anita da2; PORTO, Tauana da Silva3; VUOLO, Rosane Hackbarth4.
RESUMO: Trabalho desenvolvido pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio Inovador da Escola de Educação
Básica Luiz Bertoli, sobre as fontes de água potável utilizadas, objetivando analisar as origens, formas de
tratamento e custos com água, bem como analisar e comprovar matematicamente modos de economizar água.
Foram realizadas pesquisas de campo com os alunos, visitas a estação de tratamento de água, entrevistas com
técnicos da companhia de tratamento da água, medições dos reservatórios, análises de faturas e tabelas tarifárias
disponibilizadas em site oficiais e experiências práticas de vazão de água. Após os levantamentos de dados
foram elaborados gráficos estatísticos, gráficos de consumo, diagramas e mapas de distribuição. Observou-se
que existe um preconceito ao consumo da água da rede; que a cobrança apresentada na tabela tarifária da
companhia de abastecimento não condiz com a fatura cobrada do consumidor e finalmente que pequenas ações
podem reduzir muito a conta de água.
Palavras-chaves: Água potável. Volume. Custo e Consumo. Economia de água.

INTRODUÇÃO
A Escola de Educação Básica Luiz Bertoli trabalha com o Ensino médio Inovador que
se diferencia por trabalhar de forma interdisciplinar e contextualizada os conteúdos
curriculares. Com o objetivo de conhecer melhor a origem da água consumida pela população,
o presente trabalho foi desenvolvido pelos alunos dos Primeiros Anos do Ensino Médio
Inovador da Escola de Educação Básica Luiz Bertoli de Taió, sob orientação dos professores
Rosane Hackbarth Vuolo, Cláudio Zils e Sabrina Da Silva Marafon, no período de maio a
julho de 2016. A partir de uma visita a ETA- Estação de Tratamento de Água, percebeu-se
que a maioria dos alunos não conhecia as formas de tratamento, distribuição, medição e
cobrança da água consumida em suas casas. Este fato serviu de impulso para o
desenvolvimento deste trabalho que envolveu diversas pesquisas e análises matemáticas, e
abordagens de conceitos e conteúdos do ensino médio, como teoria dos conjuntos, estatística,
funções, cálculo de volume e modelagem matemática.
MATERIAL E MÉTODOS
Para realização do trabalho foram realizadas pesquisa de campo com os alunos do
EMI, visitação a estação de tratamento de água da cidade e visitação aos reservatórios dos
bairros, análise de faturas da água consumida, pesquisa no site da Casan e em sites diversos
relacionados ao tema, uso do laboratório de matemática para construção prática e verificação

1
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4
Professora Orientadora, Escola de Educação Básica Luiz Bertoli, Taió, rosanevuolo@gmail.com
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das medidas de capacidade e construção de gráficos, experiências práticas de medição do
consumo de água em um gotejamento de torneira, no banho diário e na escovação dentária.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na disciplina de Química com a professora Sabrina da Silva Marafon os alunos
realizaram experiência para conhecer e estudar os processos de separação de misturas. Foi
realizado um cronograma de visitação para que todas as cinco turmas pudessem realizar a
visitação onde os técnicos da ETA, apresentaram as instalações e os processos utilizados.
A água é coletada do Rio Taió, e através de bombeamento chega a estação onde recebe
inicialmente uma solução de sulfato de alumio, seguindo para os tanques de floculação onde
se acumulam os flocos dos resíduos sólidos presentes na água bruta. Em seguida a água segue
para os tanques de decantação, para na sequência passar para os tanques de filtração. Após
filtrada a água recebe o cloro, com o objetivo de eliminar os microrganismos e o flúor
recomendado para a prevenção de cárie e fortificação óssea. Finalmente a água é armazenada
em reservatórios, sendo um com capacidade de 1 milhão de litros e outros de 300 mil litros.
Segundo entrevista realizada com os técnicos da ETA os tanques são limpos semanalmente,
pelo processo de retro lavagem, em escalas de modo que o tratamento não é suspenso.
A água tratada na ETA é distribuída para 100% da população urbana da cidade, mas
como a cidade de Taió é bastante acidentada e muitas residências encontram-se a uma altitude
superior a estação, existem quatro reservatórios distribuídos nos bairros: Victor Konder
(50.000 litros), Vila Mariana (100 mil litros), Padre Eduardo- Acesso (100 mil litros), Padre
Eduardo (180 mil litros). Com estas informações foi realizado um mapeamento onde foram
legendadas as residências dos alunos e os reservatórios da Casan.
Foi realizada uma pesquisa com os alunos para saber qual a origem da água potável
consumida. Os resultados festão apresentados na tabela abaixo:
Tabela 1 – Origem da água disponibilizada aos alunos.

Origem da água

Nº alunos

Rede( Casan)

103

Poço

65

Nascente

51

Rede e Poço

18

Poço e Nascente

27

Rede e Nascente

12

Rede e água Mineral

45

Fonte: Os autores (2016).
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Com base na pesquisa foi construído um diagrama de Venn para analisar a distribuição
dos dados por origem e também forma construídos gráficos de barras para generalização dos
resultados, sendo que foi possível concluir que 63,58% dos alunos utilizam água da rede de
abastecimento. Dos 103 alunos que usam água da Casan 29,13% usam também outra fonte de
água(poço ou nascente). Dos 73 alunos que possuem apenas água encanada da Casan, 43,69%
usam água mineral para consumo, evidenciando um preconceito presente entre a população de
que a água da rede não é boa para beber. Apenas 27,18% dos alunos entrevistados consomem
exclusivamente água tratada da rede de abastecimento.
Como a água é medida por m³ e estamos habituados a usar litros, foi construído um
cubo de 1mx1mx1m para comparar e trabalhar com as conversões das medidas.
A água tratada é armazenada em reservatório de forma cilíndrica, que de acordo com
informações repassadas pela Casan tem capacidade de 1000 m³. Foi realizada a medição do
reservatório obtendo-se diâmetro de 18 metros e altura de 4,5 metros. Usando a fórmula
. Obteve-se o volume de 1144,53m³.
Como o volume calculado não corresponde a capacidade informada buscou-se
argumentos para justificar a incompatibilidade. Como as medidas foram obtidas
exteriormente, passou-se então a calcular por hipótese as possíveis dimensões das paredes do
reservatório, chegando a conclusão de que as paredes possuem dimensão entre 29cm e 30cm.
Para realizar a distribuição da água tratada a Casan utiliza na maioria do seu sistema a
ação da gravidade, e para melhor desempenho usa canos de vários diâmetros distintos. Foram
realizados os cálculos da quantidade de água que passa por 1 metro de canos de cada tipo
utilizado pela companhia.
Para analisar a forma de medição aplicada pela Casan foi realizada uma pesquisa no
site da companhia onde conheceu-se o hidrômetro e as tabelas tarifárias. Também foram
realizadas simulações de faturas no programa disponibilizado pela empresa para montagem da
tabela de consumo.
Com base em faturas de água trazidas pelos alunos foi realizada uma análise das
informações contidas na tabela tarifária impressa. A partir da análise estabeleceu-se o
domínio, a imagem e intervalos de referência da função consumo conforme apresentada na
fatura. Considerou-se o consumo em m³ como unidade contínua. Analisou-se também os
valores efetivamente cobrados pela Casan, estabelecendo o domínio, imagem e intervalos de
referência. Elaborou-se os gráficos e comparou-se as duas funções. Verificou-se que a função
custo é apresentada de uma forma na fatura e cobrada de outra forma. Os resultados das
comparações estão apresentados no quadro abaixo:
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Quadro 1 – Resultados das comparações.

Função Custo – Análise matemática Funão Custo – Análise dos valores cobrados pela
da tabela tarifária da fatura
Casan
D=

D=

Im=

Im=

Fonte: Os autores (2016).

Através da análise e comparação entre as duas funções concluiu-se a população que
menos consome paga valores superiores ao consumo efetivo, enquanto que a população com
maior consumo paga menos que o valor apresentado na tabela tarifária da fatura.
Foi encaminhada uma carta a Casan comentando o observado e sugerindo alterações
na redação da tabela tarifária para que a população tenha maior facilidade em calcular sua
própria fatura de água.
Foram realizadas experiências com gotejamento e vazão de uma torneira, e vazão de
um chuveiro para estabelecer a função do desperdício com água nestas pequenas ações
diárias, utilizada a modelagem matemática. Cada aluno levantou seus dados pessoais e depois
foi realizado o cálculo da média por grupo e por turma. Os dados obtidos foram comparados a
dados encontrados em livros e sites. Com os dados obtidos foi possível estabelecer funções
lineares que mostram o desperdício de água com estas atividades.
Para o gotejamento obteve-se a função f(x)=635,2.x, sendo x o tempo em horas,
chegando a um total de mais de 15 litros de água desperdiçada diariamente e quase meio
metro cúbico no mês. No desperdício com o banho a função encontrada foi: f(x)= 4,46.x, com
x sendo o tempo em minutos. Notou-se que 10 minutos desnecessários no banho representam
um desperdício diário de quase 50 litros de água, o que significa um gasto de 1,5m³ a mais a
serem pagos no final do mês. Para a experiência com a escovação foi construído um polígono
de frequência onde procurou-se destacar a área de desperdício.
Segundo as bibliografias pesquisadas banhos demorados gastam em média 6 litros de
água por minuto, manter a torneira fechada na escovação dos dentes pode economizar 10
litros de água por minuto e uma torneira gotejando geram um desperdício de 50 litros de água
diariamente.
Para apresentar o trabalho desenvolvido à comunidade escolar, foi confeccionada uma
maquete representativa da ETA, elaborados gráficos em cartazes, construído um cubo de um
metro cúbico, mostra dos canos utilizados pela Casan, além da demonstração do
funcionamento de um hidrômetro e simulação de cálculo da fatura de água, na Feira do
Conhecimento realizada na Escola em 19 de julho de 2016.
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CONCLUSÕES
O desenvolvimento do trabalho trouxe esclarecimentos aos alunos e a comunidade
sobre a forma de tratamento da água consumida e a forma de cobrança realizada pela
companhia. Proporcionou maiores conhecimentos sobre os desperdícios com o uso da água
tratada de forma prática e oportunizou a aprendizagem dos conteúdos curriculares de maneira
mais significativa.
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OLIMPÍADAS1
SILVA, Layla Fernanda Giacomin2; FONTANELLA, Letícia Maria Guarnieri3;
KOCH, Ana Maria Bortolini4
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo, oportunizar aos alunos a compreensão sobre olimpíadas,
bem como, analisar gastos e benefícios para o país. O trabalho realizado, foi baseado em algumas modalidades,
premiações e antigas olimpíadas. Pois na Era Moderna, esses dias serviam de palco para manifestações políticas,
apesar de seu objetivo de promover a amizade entre os povos. A ideia era mostrar ao aluno mais do que
simplesmente jogos e história, mas para que isto aconteça tem muita coisa em jogo, muito dinheiro investido,
transformamos estas pesquisas em questionamentos e esclarecimento além de jogos. Concluímos que quando um
país fica sede dos jogos não acontece somente jogos em si, mais sim muitos gastos, muita organização, muitas
pessoas envolvidas no que diz respeito e realização de grandes sonhos de muita gente. Entendemos que quando o
assunto é esporte olímpico, as marcas se tornam ainda mais evidentes.
Palavras-Chaves: Olimpíadas. Era moderna. Valor em reais. Cálculo.

INTRODUÇÃO
O principal objetivo das Olimpíadas e fomentar a união entre todas as nações do
planeta, assim como sugere os Anéis Olímpicos, um dos principais símbolos das
Olimpíadas. Na Era Moderna, as Olimpíadas serviam de palco para manifestações políticas,
apesar de seu objetivo de promover a amizade entre os povos. Na verdade, os gregos
inventaram os jogos para exibir suas habilidades e agradar aos deuses do Olimpo, um monte
sagrado que era a morada das antigas divindades gregas. Criaram então quatro grandes festas,
das quais as Olimpíadas, era a mais importantes. A primeira edição dos Jogos Olímpicos da
Era Moderna aconteceu em Atenas, na Grécia, no ano de 1896. Desde esta época, os jogos
vêm acontecendo de quatro em quatro anos, mas entre os períodos de 1914 a 1918 e de 1939 a
1945 houve interrupção, pelas duas grandes guerras mundiais. Em 2016, pela primeira vez na
história, um país da América do Sul era anfitrião dos Jogos Olímpicos. A capital do Rio de
Janeiro foi cidade brasileira escolhida para receber o evento, entre os dias 5 e 21 de agosto,
contando com a presença de 206 países, 11.544 atletas e 306 modalidades esportivas. As
mascotes escolhidas representam a fauna e a flora do Brasil. Tocha olímpica: Vai andar
24.769 km até o dia das olimpíadas. Passou pelos 26 estados e Distrito Federal, por 329
cidades e pela mão de mais de 12.000 condutores. O trabalho realizado, foi baseado em
algumas modalidades, premiações e antigas olimpíadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira participação do Brasil em Olimpíadas foi em 1920, na cidade de Antuérpia,
na Bélgica, em que o Brasil conquistou 3 medalhas. Nas edições subsequentes da competição,
1
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os atletas brasileiros conquistaram mais 105 medalhas. (Utilizando ouro, prata e bronze).
Figura 1- Representação das medalhas do Brasil nas 7 últimas Olimpíadas

Fonte: As autoras (2016).
Figura 2-Linha do tempo a partir 1908, em Londres:

Fonte: As autoras (2016).

O estádio de Londres é o mais leve estádio olímpico já construído no mundo e tem a
capacidade para 80.000 pessoas. Na cerimônia de encerramento, o estádio ficou lotado e o
preço do ingresso variou de acordo com o setor escolhido. A tabela a seguir mostra os valores
dos ingressos e o número de pagantes por setor:
Setor
A
B
C
D

Preço (em reais)
R$ 1.000,00
R$ 600,00
R$ 400,00
R$ 200,00

Pagantes
6.000
10.000
15.000
44.000
Resultado/Média

Soma des valores arrecadados
6.000.000+6.000.000+6.000.000+8.800.000

R$ 26.800.000/4 = R$ 6700,00
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Calcule a porcentagem da quantidade de pagantes e coloque num gráfico de setor.
Soma total do número de pagantes = 75.000

75.000
6.000

100%
x%

75.000x = 6.000 x
100
75.000x = 600.000
x = 600.000 /
75.000
x = 8%

75.000
10.000

100%
x%

75.000x = 10.000 x
100
75.000x =
10.000.000
x = 10.000.000 /
75.000
x = 13,33%

75.000
15.000

100%
x%

75.000x = 15.000 x
100
75.000x = 1.500.000
x = 1.500.000 /
75.000
x = 20%

75.000
44.000

100%
x%

75.000x = 44.000 x
100
75.000x = 4.400.000
x = 4.400.000 /
75.000
x = 58,66%

Fonte: As autoras (2016).

Valor em Reais: Além de entrar para o seleto grupo de medalhistas olímpicos, o atleta
brasileiro que subir ao pódio nos Jogos do Rio-2016 ganhará um reforço no bolso. O Comitê
Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta sexta-feira uma premiação em dinheiro. Pesquise
quanto cada um ganhará, no individual e no coletivo. Além do valor simbólico da medalha, os
atletas brasileiros que subiram ao pódio ganharam uma remuneração de R$ 35.000,00 para
modalidades individuais e R$ 17.500,00 para cada atleta nas competições por equipes. Não
houve distinção pela cor da medalha.
Uma medalha olímpica tem um valor incalculável para um atleta. Conquistá-la é
motivo de orgulho pessoal e para o país representado. Mas é claro que, para ser fabricada,
uma medalha também tem seu preço. Para confeccionar uma medalha de ouro precisa 494
gramas de prata e 6 gramas, para a de prata 500 gramas de prata e 40% de cobre para a de
bronze. Sabendo de tudo isso calcula-se o valor aproximado da de ouro de R$ 1.326,00, a de
prata R$ 638,00 e a de bronze R$ 10,00. Qual a média aritmética entre o preço das medalhas
que o Brasil ganhou nas 7 últimas Olimpíadas representada na pesquisa anterior? Quantos
dólares custa uma medalha ouro, uma de prata e uma de bronze?

672

Total de
medalha

Média Aritmética

Ouro

24

R$ 1326,00
31.824,00

=

R$ 1.326,00 / 3,23 = US$
410,52

Prata

29

R$ 638,00 x 29 = 18.502,00

R$ 638,00 / 3,23 = US$
197,52

Bronze

44

R$ 10,00 x 44 = 440,00

R$ 10,00 / 3,23 = US$ 3,09

x

Valor em dólar
(R$ 3,23)
24

31.824,00 + 18.502,00 +
440,00 = 50.766,00 / 3 =
16.922,00
Quanto já foi gasto na organização das olimpíadas. Na esfera Federal e estadual?
Dia 21 de agosto de 2016, o custo da olimpíada e paraolimpíada do Rio de Janeiro foi
atualizado. Em uma reportagem publicada pelo site “jogos limpos” afirma que o valor total
gasto para a realização do evento foi de aproximadamente R$ 38.258.600.000. Para evitar
uma cifra muito alta, os governos da cidade do Rio de Janeiro, estadual e federal decidiram
separar os gastos com os equipamentos esportivos, que passaram a ser chamados de Matriz de
Responsabilidade Olímpica, e o Plano de Políticas Públicas onde são listados os
investimentos em mobilidade urbana, saneamento ou segurança. A terceira parte é o
Orçamento do Comitê Organizador Local da Rio 2016, que prevê gastos de R$ 7 bilhões com
alimentação de atletas, pagamento de recursos humanos e campanhas de marketing, recursos
que serão arrecadados com patrocinadores. O Plano de Legado é o que concentra a maior
parte dos investimentos. Seus 27 projetos estão orçados em R$ 24.588.800.000,00. Já as 47
ações da Matriz de Responsabilidade deverão gastar R$ 6.669.800.000.
Além de entrar para o seleto grupo de medalhistas olímpicos, o atleta brasileiro que
subir ao pódio nos Jogos do Rio-2016 ganhará um reforço no bolso. O Comitê Olímpico
do Brasil (COB) anunciou nesta sexta-feira uma premiação em dinheiro. Pesquise
quanto cada um ganhará, no individual e no coletivo. Além do valor simbólico da
medalha, os atletas brasileiros que subiram ao pódio ganharam uma remuneração de R$
35.000,00 para modalidades individuais e R$ 17.500,00 para cada atleta nas competições por
equipes. Não houve distinção pela cor da medalha.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que quando o assunto é esporte olímpico, as marcas se tornam ainda mais
evidentes. Se o planeta, desde o fim do século XIX, celebra o maior evento esportivo da
humanidade, isso só é possível porque, lá atrás, há mais de 2.500 anos, os gregos lançaram a
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semente das Olimpíadas e que o sonho de todo atleta é conquistar uma medalha. Mas o mais
importante também é que o aluno entenda que não é só festa mas por detrás dos bastidores
tem mais que simplesmente jogos, são ações que reflete positiva ou negativamente na vida do
ser humano como um todo. O evento ocorre de quatro em quatro anos e a cada edição uma
cidade do mundo é escolhida como sede e passa pelos seus próprios obstáculos.
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MATEMÁTICA DO PARQUE DE DIVERSÕES1
CLASEN, Beatriz2; PROCHNOW, Gabriela 3; REZINI, Mônica Joélma4
RESUMO: No geral, em Trigonometria no ensino médio, trabalha-se apenas a maneira formal, com a utilização
de fórmulas e técnicas de resolução, sem a devida construção significativa para a compreensão dos conceitos.
Mas no dia a dia, temos um exemplo que ajudará a formação do conhecimento matemático do aluno. A roda
gigante é um brinquedo mundialmente conhecido e podemos explorar conceitos de trigonometria através dela,
assim como com a montanha russa, o bondinho e a xícara maluca. Estes brinquedos tão impressionantes para os
jovens trazem junto de si vários pontos onde pode-se ser estudado cálculos relativamente argumentativos.
Sabendo disso vamos utilizá-los para apresentar, funções geométricas, medidas, espessuras, distancias, funções
periódicas e também a função seno, entre outros cálculos matemáticos. O material usado para observação de tal
estudo foi o Lego Educativo, sendo assim proposto com este objeto levar o aluno a formular e compreender
alguns conceitos de trigonometria através da interação com construção dos brinquedos estudados.
Palavras-chave: Ângulos. Trigonometria. Geometria.

INTRODUÇÃO
Podemos encontrar na natureza algumas ocorrências que se repetem com o tempo. O
batimento cardíaco, a respiração, as ondas cerebrais, os campos eletromagnéticos, as fases da
Lua, o movimento de um pêndulo, das marés ou de alguns brinquedos de um parque de
diversões, são alguns exemplos. A característica em comum desses fenômenos é que todos
podem ser descritos por funções periódicas, e em outros cálculos matemáticos.
Um importante teorema garante que todo movimento periódico pode ser descrito por
uma combinação algébrica de senos e cossenos, ou seja, a trigonometria é a base para
qualquer fenômeno periódico. Pode ser estuda e usado para descobrir a altura de alguns
brinquedos o teorema de Tales de Mileto.
Neste experimento nos preocupamos com o movimento de uma roda-gigante que gira
com uma velocidade constante, executando, assim, um movimento que se repete, em relação a
este já complementamos a xícara maluca que pode ser aumentado sua velocidade de rotação
constantemente. A função que representa a posição de uma cadeira da roda-gigante durante o
movimento é uma função cosseno. Os alunos poderão modelar a altura de uma das cadeiras
em função do tempo ou do arco percorrido no movimento usando apenas as noções
trigonométricas do triângulo retângulo, observando a periodicidade do movimento.
Com a montanha russa além de calcular a sua velocidade, tempo, e altura, conseguiuse retirar o ângulo do brinquedo. Através de funções e do diagrama de veem pode-se relatar a
capacidade de um bondinho, para que não haja nenhum problema relacionado a segurança dos
ocupantes.
Com uma mistura de entusiasmo e apreensão, os passageiros do pequeno vagão veem
o alto dos trilhos se aproximar lentamente. Atingindo o cume, começa uma arrepiante
sucessão de abismos abruptos, curvas inesperadas e subidas de tirar o fôlego. Tudo isso
1
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acontece em cerca de dois minutos numa montanha-russa, embora para os passageiros pareça
uma eternidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi desenvolvida com enfoque qualitativo descritivo, valorizando o
contexto no quais os sujeitos estavam imersos. O ambiente da pesquisa, foi composto por 25
alunos distribuídos em uma sala, que cursam a 1ª série II do Ensino Médio e sua respectiva
professora da disciplina de matemática. Tal escolha da amostra se justifica pelo fato desses
alunos terem vivenciado ao longo do primeiro semestre, diversas situações que envolviam
conhecimento geométrico, trigonometria e funções, relacionados com todo conteúdo estado
nos anos anteriores.
Para se introduzir o projeto em duas primeiras aulas foi feita a construção com o lego
educativo dos brinquedos estudados, experimento para ser usado antes da introdução dos
conceitos de Trigonometria. De forma explorativa, os alunos poderão se deparar pela primeira
vez com diversos conceitos muitas vezes vistos apenas de forma abstrata em definições e
fórmulas de livros.
A atividade está dividida em duas etapas. Na primeira, os alunos irão construir uma
roda-gigante com o lego, assim como a montanha russa e a xícara maluca. Os materiais são de
fácil acesso e a atividade é de simples construção. A sala foi dividida em equipe de quatro
alunos em cada grupo, onde haveria dois organizadores, que ficaram com as funções de
separar as peças, um montador e um relator, o qual se encarregou de observar onde ocorreu as
dificuldades. Em seguida, os alunos coletarão uma série de dados com os quais esboçarão
gráficos de funções seno.
Mais adiante, o aluno poderá se lembrar da roda-gigante e associá-la ao círculo
trigonométrico, fazendo com que seja um recurso extra para a compreensão da Trigonometria.
Esperamos que o lúdico e o educacional se unam neste experimento, ajudando suas aulas a
ficarem mais ricas. Com a aplicação do teorema de Tales de Mileto, foi possível descobrir a
altura dos brinquedos relacionados.
Foi elaborado, também, um teste de conhecimento específico para os alunos com três
questões sobre os brinquedos, para que pudesse ter um diagnóstico mais fiel sobre a formação
conceitual desses alunos em relação ao tema em contexto. Outro trabalho foi a construção da
maquete. O trabalho aqui relatado foi desenvolvido ao longo deste ano letivo na sala de aula,
sendo aprimorado e organizado pelos pesquisadores.
Segundo BAIANCHINI (p. 62, 1995), “Estimular o aluno para que pense, raciocine,
crie, relacione ideias, descubra e tenha autonomia de pensamento é essencial”. Assim foi o
aprendizado do educando neste projeto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aprendizagem se torna mais estimulante, mais dinâmica, mais rica quando o seu
processo se realiza em forma socializada, assim, concorrendo para melhores resultados. As
considerações resultantes do esforço de diversas pessoas pensando sobre o mesmo assunto e
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objetivando o mesmo resultado, é necessariamente mais marcante do que o de uma pessoa
isolada. O confronto de ideias e de pontos de vista divergentes contribui para o melhor
esclarecimento do assunto e fortalece a aprendizagem. Portanto, dois aspectos, o individual e
o social, são necessários e importantes na aprendizagem. Ambos se complementam, levando a
aprendizagem à sua autêntica integração.
Com este projeto foi possível proporcionar ao aluno condições de descobrir, com a
mediação do professor, o cálculo que permite encontrar a distância entre duas cadeiras, sendo
dados os arcos e ângulos, bem como desenvolver a capacidade de raciocínio dedutivo.
Permitindo a investigação matemática, favorecendo as conjecturas e analise dos resultados
obtidos.
A aula lego traz ao aluno o interesse por ser uma aula pratica e divertida, assim como a
divisão da sala em grupos a competição sabia de quem consegue montar mais rápido e
transforma aquelas pequenas peças em um parque de diversões.
Pode-se perceber no decorrer do projeto que os alunos estavam realmente envolvidos e
interessados na aula de matemática e em todo conteúdo proposto, tentando sempre chegar a
resultados objetivos dos cálculos propostos.
CONCLUSÕES
É inegável que os alunos prestam mais atenção às aulas com Lego, uma vez que elas
podem visualizar, tocar e manipular aquilo conceituado nos livros de matemática, tornando a
fixação e aprendizado muito mais fluida.
O conhecimento adquirido pelos alunos com o projeto foi muito qualitativo tanto para
ele quanto para a professora, foi possível definir ângulos, medidas, funções, velocidade entre
muitos outros conteúdos de matemática relacionados. A roda gigante assim como a montanha
é um dos brinquedos mais procurados nos parques de diversões, foi possível aguçar a
criatividades sobre conhecimentos matemáticos através do ensino lúdico, sendo os brinquedos
algo que interessa aos educandos, o trabalho se tronou prazeroso e os mesmos buscavam o
conhecimento em outras fontes porque era interessante para eles, sendo assim as informações
adquiridas foram transformadas em conhecimento ativo.
Pode-se afirmar que houve aprendizado do conteudo matemático proposto: na
aritimética, álgebra, geometria e medidas. Tudo foi possivel devido às várias tentativas de
acerto, buscando as mais diversas fontes de conhecimento, interagindo com colegas,
professores e demais pessoas que ajudaram a tornar o trabalho ainda melhor, aprofundando o
nosso aprendizado.
REFERÊNCIAS
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OUTUBRO ROSA E FRACTAIS: QUAL A RELAÇÃO?1
MARINELLI, Amanda2; DA SILVA, Lyandra A.3 ; SCHUCK, Cássia A.4
RESUMO: O trabalho em questão trata de uma área da matemática pouco explorada fronte ao seu potencial: a
geometria fractal. Devido à complexidade matemática do tema, focamos nossas pesquisas às recentes
descobertas matemáticas que auxiliam a medicina. Nosso objetivo principal é explorar dois métodos de
determinação da dimensão fractal, a saber, Relação de Hausdorff e Método Box-Counting, para a partir deles
divulgar a potencialidade da aplicação no diagnóstico e prognóstico do câncer de mama. Resultados de pesquisas
recentes mostram que células doentes apresentam dimensão fractal maior que células saudáveis.
Palavras-chave: Câncer de mama. Fractais. Relação de Hausdorff. Método Box-Counting. Geometrias NãoEuclidianas.

INTRODUÇÃO
Até meados do século XIX, a Geometria Euclidiana era considerada a única geometria
possível para descrever e organizar o mundo em que vivemos, mostrando que determinados
conhecimentos ou saberes matemáticos atravessaram milênios, consagrando-se como
verdades absolutas intransponíveis. Somente nos últimos tempos, algumas Geometrias NãoEuclidianas passaram a ser aceitas e estudadas no meio acadêmico, científico e artístico.
Hoje sabemos que há inúmeras situações em que a matemática tradicional mostra-se
ineficiente. É comum ouvirmos que tudo pode ser descrito utilizando dos preceitos da
geometria Euclidiana; porém, se pensarmos nas estruturas da natureza — nuvens,
árvores e montanhas — desconsiderando o que construímos a partir da geometria tradicional,
poucas são as coisas que realmente podem ser descritas. Isso sem contar as inúmeras
aplicações tecnológicas que puderam ser desenvolvidas com essas novas ferramentas.
A aplicação que destacamos aqui remete especificamente a área da medicina. Um dos
campos em que a utilização da geometria fractal vem sendo mais desenvolvida é no
diagnóstico de câncer.
Evidências experimentais apontam que a dimensão fractal, ou seja, o nível de
tortuosidade de uma célula tumoral é superior à de uma célula saudável. Todavia, essa
grandeza (a dimensão) em figuras irregulares não é tão intuitiva quanto em um quadrado, por
exemplo. Nosso objetivo com o presente trabalho, é explorar métodos de determinação da
dimensão fractal, como os de Hausdorff e o Método de Box-Counting, além de divulgar os
avanços matemáticos de uma área de incrível potencial, bastante recente e pouco explorada.
MATERIAL E MÉTODOS
Existem diferentes métodos para o cálculo da dimensão fractal, entre eles destacamos
a ideia de Hausdorff, que possibilita calcular a dimensão dos objetos ditos “perfeitos” e que
1
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auxilia na introdução da ideia do método de Box-Counting, que permite calcular a dimensão
dos objetos ditos “imperfeitos”.
Com a Geometria Euclidiana sabemos que os pontos têm dimensão zero, os segmentos
de reta têm dimensão um, figuras planas como o quadrado dimensão dois e o espaço
dimensão 3, como o cubo. Por isso, segundo Guandalini (2006, p.11) “podemos postular que
um segmento de reta, um quadrado e um cubo – respectivamente de dimensões 1, 2 e 3 –
podem ser repartidos em partes semelhantes, cuja junção reconstitui as figuras originais”,
conforme a figura a seguir:
Figura 1 – Divisão de figuras euclidianas em partes semelhantes.

Fonte: GUANDALINI (2006).

Na figura acima, temos um segmento de reta dividido em três “peças” iguais, um
quadrado em nove “peças” quadrangulares iguais, repartindo o lado em três, e um cubo em
vinte e sete “peças” cúbicas, dividindo cada aresta em três. Cada uma dessas “peças” é
semelhante ao todo. Deste modo, para que cada parte fique igual ao todo, bastaria ampliarmos
por um fator de aumento (inverso ao fator de redução do lado) igual a, respectivamente, 3, 9 e
27. Veja Tabela 1.
Tabela 1 – Para pensar a Dimensão de Hausdorff

Figuras

Fator de redução do lado ( )

Número de figuras ( )

Dimensão ( )

Segmento de reta
Quadrado
Cubo

1/3
1/3
1/3

3
9
27

1
2
3

Fonte: Construção das autoras (2016).

A partir dos dados da tabela acima, tem-se a seguinte relação:
Tal relação fornece a dimensão fractal de Hausdorff, dada por:

Tal método também funciona para fractais autossimilares, como a curva de Koch,
triângulo de Sierpinski ou a Poeira de Cantor. Contudo, ela não é capaz de lidar com figuras
com certos padrões de irregularidade ou mesmo com autossimilaridade estatística ou
autoafinidade. Estruturas fractais como montanhas, nuvens, ilhas, ou o famoso Grenada Lake
não admitem o mesmo tipo de analogia de divisão de partes idênticas ao todo, reduzidas em
determinado fator de escala, utilizada para os fractais clássicos.
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Para este tipo de configuração fractal o ideal é utilizar o método Box-Counting.
Usaremos como exemplo um mapa do Grenada Lake localizado no estado do Mississipi nos
Estados Unidos.
Tal método consiste em destacar o contorno da imagem, neste caso, a margem do lago
e sobrepor uma malha quadriculada de tal forma a cobrir a figura. Cada malha ou quadrícula é
composta por quadrados de lado .
Contamos o número de quadrículas que contenham pelo menos um ponto da figura
fractal, ou seja, da borda do lago. O processo deve ser efetuado com diversas grades, cujas
quadrículas, no caso do Grenada Lake, têm por lados ( ) escalas de grade de , , e e os
números de quadradinhos contados ( ) serão, respectivamente, 42, 110. 264, como podemos
observar abaixo:
Figura 2 – Grenada Lake.

Fonte:<http://users.math.yale.edu/public_html/People/frame/Fractals/Labs/CoastlineLab/ManualBCSamp.html>

Com os valores de

e , podemos construir a seguinte tabela:
Tabela 2 – Dados de Grenada Lake

42

0.0

1.6

110

0,3

2.0

264

0,6

2.4

Fonte: Construção das autoras (2016).

Utilizando eixos cartesianos, construímos um gráfico em cujo eixo horizontal
medimos
e em cujo eixo vertical medimos
. A cada ponto de coordenadas
corresponde um ponto nesse gráfico. É de se esperar que tais pontos estejam
aproximadamente alinhados, sendo a reta de regressão linear que melhor se ajusta a esse
conjunto de pontos determinada por sua equação
. Neste caso específico a reta
encontrada é

. Estimamos que a dimensão do limite do lago se dá pelo
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módulo do coeficiente angular da reta, no caso do Grenada Lake temos a sua dimensão igual
a:
, como podemos ver no gráfico abaixo.
Figura 3 – Dimensão Fractal Grenada Lake.

Fonte: Construção das autoras (2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
É sabido que o câncer mata mais pessoas do que a AIDS, Tuberculose e a Malária
juntas, e a taxa para esta mortalidade vem aumentando dramaticamente. A União
Internacional para Controle do Câncer (UICC)5 é a principal organização mundial não
governamental que contribui com discussões e encontros científicos direcionados para
políticas de câncer e com programas internacionais de formação profissional nessa área. Uma
das principais ações feitas pela UICC foi a Declaração Mundial contra o Câncer, um
instrumento para chamar a atenção de líderes governamentais, gestores de saúde e formadores
de opinião para reduzir até 2020 a catastrófica abrangência da doença que ameaça as futuras
gerações no mundo. Segundo esta Declaração e também Instituto Nacional de Câncer
(INCA)6, até 2020 alguns objetivos deverão ser alcançados, entre eles, garantir melhores
métodos de diagnóstico.
Mas o que uma Geometria Não-Euclidiana tem a ver com isso? A semelhança entre
Fractais e os carcinomas sugere que o cálculo da dimensão fractal pode ser utilizado como
uma forma de classificação dos tumores.
O trabalho de Junior, Oliveira e Ambrósio (2014) apresentado no XXIV Congresso
Brasileiro de Engenharia Biomédica, é um exemplo da utilização do método Box-Counting
explorado acima para determinação da dimensão fractal.
Atualmente, a mamografia é considerada a forma mais eficiente de diagnosticar o
nódulo na mama. Porém, devido a alguns fatores, nem sempre é possível tirar conclusões
precisas através do exame. No intuito de minimizar equívocos na análise e auxiliar os
especialistas, cada vez mais são utilizadas técnicas computacionais baseadas no método BoxCounting, por exemplo, que contribuem para a melhora do diagnóstico (JUNIOR,
OLIVEIRA, AMBRÓSIO, 2014).

5

Sua sede está localizada em Genebra, na Suíça.
Órgão auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a
prevenção e o controle do câncer no Brasil.
6
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Para se utilizar o método, precisa-se da mamografia e em seguida é feito um
tratamento na imagem para se identificar o tumor e delimitar o seu contorno (a mesma técnica
aplicada à borda do Grenada Lake), conforme Figura 3.
Figura 3 – Mamografia original, mamografia equalizada e delimitação do contorno.

Fonte: JUNIOR, OLIVEIRA E AMBRÓSIO (2014).

A tabela abaixo contém a dimensão fractal do contorno dos nódulos observados nas
mamografias selecionadas por Junior, Oliveira e Ambrósio (2014), nela podemos verificar
que geralmente nódulos benignos possuem menor dimensão fractal do que nódulos malignos.
Tabela 3 – Identificador da Imagem (ID) e Dimensão Fractal (DF) de Nódulos Benignos e Malignos.

Fonte: JUNIOR, OLIVEIRA E AMBRÓSIO (2014).

Através dos resultados obtidos no trabalho citado acima, entre outros, pode-se inferir
que a análise fractal do contorno de massa das imagens selecionadas, combinada com outros
métodos, pode vir a ser uma forma eficiente de interpretação de mamografias.
CONCLUSÕES
A geometria não-Euclidiana foge da visão clássica de mundo que conhecemos e que
aprendemos, dessa forma é necessário superar a ideia de que a geometria Euclidiana pode
descrever tudo que nos cerca e ir mais a fundo, em prol de novos conhecimentos que trazem
cada vez mais, novas discussões, o que torna o olhar do aluno mais aguçado sobre a natureza
da matemática.
Essas geometrias mais recentes são pouco divulgadas durante o ensino básico,
enquanto a geometria Euclidiana ganha um grande destaque, portanto, é natural que a mesma
seja tida como única e universal entre os estudantes e também entre professores. Sendo assim,
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a busca em acender nos estudantes a luz de que a ciência é volátil e que suas verdades não são
extremamente absolutas, leva-nos a refletir sobre as abordagens feitas no meio acadêmico e
escolar.
Conforme apresentamos em nosso trabalho, o método de contagem de caixas não é
extremamente complexo, mostrando-se alternativa viável para prognóstico, ou seja,
diagnóstico precoce, antes do desenvolvimento do câncer, bem como auxilio para o
profissional da medicina em casos duvidosos. Dessa forma, a comparação dimensional de
células apresenta-se útil e eficiente, podendo ser primordial para o paciente. Essa é a
matemática salvando vidas.
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A MATEMÁTICA DOS JOGOS DE AZAR1
LIMA, Anderson Soares2; D’Ávila, Bruno Gabriel3; VOLTOLINI, José Vili4
RESUMO: Este trabalho conceitua probabilidade, onde é possível determinar as chances de ocorrência de
determinados eventos e análise combinatória. Tais tópicos pertencem a área da matemática que estuda as
combinações e possibilidades, buscando relacionar estes com os jogos de azar de modo a identificar padrões
nestes. Serão utilizados uma apresentação em slides juntamente com elementos de jogos que darão ornamentação
ao espaço e contribuirão para a apresentação. Evidenciaram-se as chances que concerne a determinadas práticas,
ressaltando reflexões sobre e também como a matemática pode ser utilizada para problematizar as mais diversas
situações.
Palavras-chave: Jogos de azar. Probabilidade. Análise Combinatória.

INTRODUÇÃO
O trabalho se baseia em explanar a matemática em jogos, tais como a megasena,
roleta, bingo, loto fácil. Tema este selecionado por sua relevância histórica, já que as
pesquisas acerca dos jogos contribuíram de forma deveras eficaz para com o desenvolvimento
da matemática.
Desta forma é viável apresentar conteúdos matemáticos trabalhados no ensino médio
em situações reais que suscitam interesse aos espectadores e os levem a nutrir um maior
interesse em acrescer o amor por esta área do conhecimento.
Em suma o trabalho busca apresentar a história dos jogos de azar e uma breve
passagem pelos pensadores que primeiro realizaram esta ponte, aplicar a matemática nos
jogos e realizar uma reflexão em sobre isso, da relevância de sempre demonstrar que de fato
com a matemática é possível transcrever e entender muitos aspectos da natureza e sobre o
significado da palavra sorte.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido a partir da seguinte pergunta: o que é sorte? Feita esta
indagação, partiu-se para a pesquisa de elementos que pudessem responder de forma
satisfatória e bem fundamentada teoricamente, encontrados da matemática, mais precisamente
nos conteúdos análise combinatória e probabilidade. Primeiramente foi realizado uma
abordagem específica a loteria (mega sena e loto fácil), jogos em que muitos brasileiros toda
semana esperam contar com a sorte. Quem não ganha o prêmio é azarado? Ou apenas faz
parte de uma estatística intrínseca a estas atividades e que a matemática prova com o uso de
cálculos?
Depois a esta primeira ideia foi percebido que não apenas as loterias são passíveis de
matematização, mas outros jogos como bingo, dados, cartas et cetera. Então foi proposto a

1

Categoria: Ensino Médio; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com Outras Disciplinas;
Instituição: E.E.B Prof.ª Jandira D’Ávila
2
Estudante do terceiro ano do ensino médio, andersonsoareslima99@gmail.com
3
Estudante do terceiro ano do ensino médio, brunogabrieldavila3@gmail.com
4
Professor Orientador, E.E.B Profª. Jandira D’Ávila, voltolinivili@gmail.com

685

pesquisar conjuntamente com o professor orientador, sites voltados para busca escolar e livros
didáticos, cálculos que permitissem estabelecer estas necessárias margens em todas estas
práticas, dás chances do indivíduo ganhar e consequentemente de outros perderem. As
fórmulas utilizadas foram a de combinação simples e de probabilidade.
A exposição em si conta com uma apresentação em slides que dá suporte a oratória,
com imagens, tabelas e demonstrações, além da presença de elementos relacionados ao
assunto que contribuem para a compreensão e para o enriquecimento da apresentação: dados,
baralho, imagens de pensadores acerca do assunto (como Galileu, Gottfried Leibniz), um
bingo e cartazes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Jogo de azar tem por definição aquele que depende parcialmente ou exclusivamente de
sorte no que se refere ao seu ganho ou perda. De acordo com Porto da Silveira:
Temos provas arqueológicas da prática do jogo do osso há 40000 anos. [...]
historicamente, os jogos mais praticados foram o do osso e o de dados (surgiu na
Índia e Mesopotâmia c. 3 000 AC, como evolução do jogo do osso, e daí se difundiu
para o mundo grego, romano e cristão (SILVEIRA, Porto, 2001).

Os italianos foram os pioneiros no estudo da probabilidade em jogos de azar, não se
atendo a teoremas, mas apenas a problemas concretos comparando frequências de ocorrências
e conjecturando resultados. Entre tais pensadores estão Pacioli, Cardano, Tartaglia e Galileu.
Houve um novo amadurecimento desta cadeira matemática com os franceses Fermat e
Pascal.
Fermat redescobriu e aperfeiçoou a técnica de Cardano, baseando o cálculo de
probabilidades no cálculo combinatório, bem ao estilo que hoje empregamos
rotineiramente. Pascal seguiu um caminho menos importante, redescobriu e
aperfeiçoou a técnica de Tartaglia que se baseava no uso do que hoje (PORTO,
Silveira, 2001).

Probabilidade consiste na razão entre o número de eventos e a quantidade de chances
de determinado fato concretizar-se, tornando viável o cálculo da possibilidade de efetivação
de algo em relação a um acontecimento.
Experimento aleatório é um termo que se refere ao fenômeno (nas mesmas condições)
que quando reprisado pode viabilizar variados resultados, portanto, elucidados pelo acaso, de
acordo com Só Matemática (2016) “Quando se fala de tempo e possibilidades de ganho na
loteria, a abordagem envolve cálculo de experimento aleatório”. A expressão espaço amostral
encontra seu significado no número de casos possíveis deste episódio aleatório, sendo
representado pela letra S.
Análise combinatória é efetuada a partir de conceitos matemáticos e de pensamento
lógico, referente ao estudo das combinações e possibilidades. Segundo Danielle Miranda
(2016, p.1) “Análise combinatória é um estudo realizado na matemática e na lógica,
responsável pela análise das possibilidades e das combinações”.
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Combinação simples é o tipo de agrupamento onde não há repetição em que cada
grupo é diferente do outro somente pela natureza dos seus elementos, sendo sua fórmula
(MARTINS, 2016).
O que toca a esta pesquisa é a combinação usada para calcular as chances de se acertar
os seis números (sena) em uma aposta simples da Mega-Sena.
Para efetuar o cálculo das chances de ganhar em tal prática é utilizada uma
combinação de 60 elementos, tomados 6 a 6.
São no total 50063860 combinações possíveis, portanto, uma pessoa ao realizar uma
aposta mínima de seis números tem a probabilidade de 1/50063860, o que corresponde a
0.00000002% de ter jogado a combinação premiada.
O pensamento matemático foi e ainda é utilizado também de diferentes formas
aplicado em meios que possibilitam ou tornar mais suscetíveis as chances em jogos que em
geral oferecem dinheiro em sua premiação. De acordo com Bruno Garattoni:
A onda de usar a ciência para roubar nos cassinos começou em 1961, quando um
professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o matemático Edward
Thorp, resolveu se debruçar em um dos jogos de cartas mais simples que existem: o
blackjack, [...]. Se você memorizar as cartas que já saíram do baralho, pode deduzir
que ainda estão por vir nas próximas rodadas. Fanático por jogos de azar, [...] Ele
criou um sistema de probabilidades, que testou num supercomputador da IBM e
também na prática, visitando mais de 80 cassinos na região de Las Vegas. [...] seria
possível levar uma vantagem de até 3,29% sobre o cassino (GARATTONI, Bruno,
2008).

Fazendo uso desta mesma metodologia, foi feito cálculos a respeito do bingo, cartas,
dados, roleta, com a razão entre números de casos favoráveis e espaço amostral. Evidente que
um jogador não faz uso desta metodologia, mas jogadores profissionais de pôquer e dominó
por exemplo, estão acostumados a analisar os elementos de forma que consigam determinar
jogadas de menos risco e/ou as peças que podem ou não vir.
CONCLUSÕES
A partir desta pesquisa se torna observável que a matemática é uma ciência
preciosíssima e que com ela é viável transcrever o mundo a partir dos números e do
pensamento lógico. Além de denotar a aplicação em si das contas, fórmulas e raciocínios
vistos em nas aulas, livros, teorias entre outros.
Ainda também perceber que, querendo ou não, os jogos de azar estão presentes desde
muito antigamente na sociedade humana, e com o passar das eras foi evoluindo com o homem
ficando cada vez mais sofisticados, mas em contrapartida a matemática também evoluindo
junto a ponto de poder usá-la para calcular condições que antigamente era considerada como
ao acaso do destino, mas mesmo assim ainda não podemos calcular totalmente, só as chances,
ou seja a probabilidade de ganhar em tal jogo.
O questionamento inicial sobre a existência ou não da sorte é respondido com esta
pesquisa, onde se percebe tudo relacionado a este assunto não passa de uma margem, onde
alguém inevitavelmente necessita errar para enquanto outro acerta. Esta cadeira fornece
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estimativas, de forma que os jogos não passam de apenas uma forma de entretenimento e não
deveriam ser levados tão a sério, consoante muitos indivíduos o fazem, já que cientificamente
é mostrado que sua perda ou ganha não passa de uma proporcionalidade já esperada, uma
percentagem.
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A MATEMÁTICA DOS OVOS DE OURO1
BIAVA, Nicoli2, BRAMBILA, Evellyn Cristina3, DOMENICO, Veridiana Di 4
RESUMO: As propriedades rurais brasileiras de pequeno porte são compostas por grande parte dos
agricultores, assim como no nosso município, respondendo pela maior parte dos alimentos dispostos no
mercado. Conscientes cada vez mais que o consumidor busca produto que atenda às suas necessidades
como qualidade, preço e segurança alimentar o presente trabalho vem mostrar através de cálculos
matemáticos, a necessidade e a viabilidade de implantar uma cooperativa de produtores de ovos para
proporcionar uma nova fonte de renda, bem como oportunizar o consumidor a ter um produto de melhor
qualidade. “Comprar bem, produzir bem e vender bem, são fatores que levam ao sucesso da atividade. ”
Palavras-chave: Cooperativa. Ovos. Cálculos Matemáticos. Qualidade.

INTRODUÇÃO
As propriedades rurais brasileiras de pequeno porte são compostas por grande
parte dos agricultores, assim como no nosso município, respondendo pela maior parte
dos alimentos dispostos no mercado.
Os ovos são um dos alimentos mais consumidos no mundo. Conscientes cada
vez mais que o consumidor busca produto que atenda às suas necessidades como
qualidade, preço e segurança alimentar é necessário buscar alternativas que venham
melhorar a produção e a qualidade dos ovos disponíveis no mercado de nosso município
e região, para garantir a saúde dos consumidores bem como a redução de custos e
possibilidades de uma nova fonte de renda aos nossos pequenos agricultores.
Pensando no nosso pequeno produtor, em nosso consumidor e na viabilidade de
um novo produto a implantação de uma cooperativa pode ser uma boa alternativa para
aliar menores gastos e obter um produto de melhor qualidade. Frente a isso o presente
projeto tem como objetivo mostrar através de cálculos, a necessidade e a viabilidade de
implantar uma cooperativa de produtores de ovos para proporcionar uma nova fonte de
renda, bem como oportunizar o consumidor a ter um produto de melhor qualidade
“Comprar bem, produzir bem e vender bem, são fatores que levam ao sucesso da
atividade. ”
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia será através da construção de uma granja hipotética com seus
devidos cálculos matemáticos que comprovam a viabilidade e a necessidade da
1
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implantação de uma cooperativa de ovos. Também se realizou pesquisas bibliográficas,
pesquisa de campo nas propriedades que podem ser pontos com potenciais para a
produção de ovos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A distância necessária entre um produtor e outro é de minímo 50 metros , esta
distância é necessária em função da higiene e segurança previsto pela lei
da
sanidade.Para delimitar as localidades produtoras de ovos nas comunidades rurais do
nosso município de acordo com a legislação e sanidade foi necessário a utilização de
alguns cáculos matemáticos. Ao delimitarmos os agricultores que podem ser pontos de
produção verificamos também que alguns deles estão alinhados. Para verificar se os
moradores estão em pontos alinhados, podemos utilizar a construção gráfica
determinando os pontos com suas coordenadas posicionais.
Figura 1: Área total das propriedade rurais de Arroio

Fonte: Google maps (2016).
Figura 2 – Alinhamento dos moradores

Fonte:Google Maps(2016).
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Outra forma de determinar o alinhamento é através do cálculo por determinante
pela regra de Sarrus envolvendo a matriz das coordenadas. Analisando o gráfico, tirando
as coordenadas dos moradores se estão alinhados.
Regra de Sarrus :
=0

Morador A (20,150)
Morador B (250,15
MoradorC 400,150)

Para que os pontos estejam alinhados, o cálculo de determinante deve ter como
resultado final ZERO.

(20.150 .1)+(150 .1.400)+( 1.250.150) –[( 150 . 250 .1) + (20 .1 .150 )+(1 .150 .400)]=0
( 3000 + 60000 + 37500 ) – [( 37500 + 3000 + 60000 )] =100500 – 100500 = 0
Após verificarmos que os moradores estão alinhados, vamos calcular a distância
entre os moradores A e B, A e C e B e C.
D=
Distância entre A e B

Distância A e C

x1 = 20, x2 = 250, y1 = 150 e y2 = 150

x1 = 20 , x2 = 400, y1 = 150 e y2 = 150

DAB =

DAB=

DAB =

DAC =

DAB =

DAC =

DAB =

DAC =

DAB = 230 m

DAC = 380 m

Distância B e C
x1 = 250 , x2 = 400, y1 = 150 e y2 = 150
DAB=
DBC =
DBc=

Importante: Verificamos assim a possibilidade da
construção das granjas nas devidas propriedades
pois as mesmas apresentam uma distância
prevista pela lei da sanidade

DBC =
DBC = 150 m
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Qualidade do ovo:
O consumidor continua sua caminhada em busca de um produto que atenda às
suas necessidades (qualidade, preço e segurança alimentar). Felizmente, possuímos
condições climáticas favoráveis para a produção de ovos durante todo o ano, mas
sofremos com fatores (como qualidade logística e de estradas) que podem resultar em
perdas indesejáveis, como ovos quebrados durante o transporte e a temperatura
alterando o valor nutricional e maior risco de contaminação microbiana. Através de uma
pesquisa de mercado observamos que a maior parte dos ovos consumidos em nossos
supermercados vem de locais distantes e estamos adquirindo um produto com perda de
qualidade. A densidade de um ovo de galinha fornece informações importantes sobre a
sua qualidade; quanto mais fresco e saudável, mais denso ele é. Para calcular a
densidade, é preciso saber o peso e o volume do ovo.
Figura 2: A geometria, área e volume de um ovo.
Calculando a área temos:
A= r² . (π . ( 3 )–1)

Calculando o
volume
V = . π. . R. (L +S)

A = 2,1² . (3,14 . ( 3 – 1,42) – 1 )
A = 4,41. ( 3,14. ( 1,59 ) – 1 )
A = 4,41 . ( 4,99 – 1 ) = 19,91 cm²

V = . 3,14 . 2,1 . 2,1
.( 3,2 + 2,7)
V = . 3,14a .densidade
2,1 . 2,1 do ovo
Calculando
. 5,9
D V= =m54,46
/ v d=cm³
63g/ 54, 46 cm3

d=1,15g/cm3
Para calcular a área e o volume de um ovo é necessário tirar suas
medidas. Pegamos um ovo de galinha poedeira e tiramos as medidas,
como:
Largura: 4,2 cm, Raio : 2,1 cm , Comprimento: 5,9 cm,
L = lado maior = 3,2 cm e S = lado menor = 2,7 cm

Construindo uma granja hipotética:
Adensamento: A densidade de galinhas poedeiras não pode ser maior do que 9
galinhas poedeiras por metro quadrado.

Equipamentos Obrigatórios Para a Criação de Galinhas Poedeiras
De acordo com um decreto de 1 de janeiro de 2007, há alguns requisitos para os
sistemas alternativos de criação de galinhas poedeiras. Comedouros circulares: Cada
galinha deve ter 4 cm de comprimento para comer. 900 / 25 = 36 . Bebedouro por
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pipetas: A cada pipeta deve haver 10 galinhas para beber água, então para 900 galinhas
teremos 90 pipetas 900 / 10 = 90. Ninhos: Um ninho pode ter até 7 galinhas. Portanto
900 galinhas com 7 galinhas por ninhos, teremos 128 ninhos.
FÓRMULAS
E
EXEMPLOS
DE
CÁCULOS
Ás fórmulas, os cálculos e critérios utilizados para o cálculo dos valores de cada
variável do modelo são os seguintes utilizando 900 galinhas.
Tabela 1 - Custo de produção de ovos
Custos

variáveis

Preço ( R$ )

Preço por dúzia (

Tabela 2 – Custos Fixos
Custos fixos (B)

Preço ( R$)

por

dúzia ( R$ )

R$ )

(A)

Preço

Poedeiras vermelhas

1,35

0,11

Depreciação das instalações

0,52

4,33

Ração

41,85

3,48

Depreciação dos equipamentos 2,61

0,21

Calefação

0,67

0,05

Total de depreciações

3,13

0,26

Energia elétrica

0,27

0,02

Outros custos fixos

Água

0,039

0,003

Capital médio das instalações

0,16

0,01

Capital de giro

3,07

0,25

Total de outros custos

3,23

0,26

Total de custo fixos

6,36

0,53

( = ) Custo total ( A + B )

75,53

6,29

e equipamentos
Produtos veterinários

1,24

0,10

Transportes

2,04

0,17

Mão-de-obra

11,78

0,98

Embalagens

3,48

0,29

Manutenção

0,82

0,06

Seguro

0,09

0,007

Assistência técnica

0,21

0,01

Funrural

1,10

0,09

Eventuais

4,24

0,35

69,17

5,76

Custo por 30 dúzias

Total

de

custos

81,82

variáveis
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Cada dúzia de ovos custará para o cooperado 81,82 / 30 = 2,72 / dúzia R$.
Custo empreendimento = 81,82 . 811,44 = R$ 66.392,02 5,00 – 2,72 = 2,28 de
lucro por dúzia vendida. 2,28 x 23.734,62 dúzias = 54.114,93 de lucro em um ciclo ( 80
semanas ). Sabendo que em 80 semanas é possível obter um lucro de R$54.114,93. Logo, o
investimento terá seu retorno em 1 ano, 10 meses e 22 dias
CONCLUSÕES
Com base nos cálculos apresentados, vimos que realmente é viável a criação de uma
cooperativa para os pequenos agricultores do nosso município, beneficiando assim, o produtor
e também o consumidor, pois desta forma, com a cooperativa ativa, o preço dos ovos irá
diminuir e teremos uma melhor qualidade. Pequenas atitudes podem gerar grandes
economias. Na hora pode parecer pouco, mas nos dias de hoje, o pouco é muito.
REFERÊNCIAS
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ÓLEO DE COZINHA – A MATEMÁTICA CONTRIBUI PARA
RESOLVER O PROBLEMA1
DIAS, Dieison2; SOUZA, Pedro Henrique Ender de3; BIZARRI, Marli4
RESUMO: O óleo está presente em nossas casas, serve para tempero, fritura, no entanto, geralmente seu final é
o mesmo, o ralo da pia, no lixeiro ou é jogado no solo perto da casa. Embora muitos desconheçam, o óleo é um
grande causador de danos no meio ambiente, quando descartado de maneira incorreta. Por isso o descarte desse
produto, desse ser repensado, pois ele é maléfico e pode causar inúmeros problemas ao meio ambiente. O óleo
de cozinha usado, quando jogado diretamente no ralo da pia ou no lixo, polui córregos, riachos, rios e o solo,
além de danificar o encanamento em casa. O óleo também interfere na passagem de luz na água, retarda o
crescimento vegetal e interfere no fluxo de água, além de impedir a transferência do oxigênio para a água o que
impede a vida nestes sistemas. Bem como, ele também provoca o entupimento da rede de esgotos e do
encanamento de sua casa, o que pode lhe trazer prejuízos no bolso. E quando ele vai direto à rede de esgoto,
desconhecendo os prejuízos dessa ação. Independente do destino, esse produto prejudica o solo, a água, o ar e a
vida de muitos animais, inclusive o homem. Para evitar que o óleo de cozinha usado seja lançado na rede de
esgoto, cidades, instituições e pessoas de todo o mundo têm criado métodos para reciclar o produto. As
possibilidades são muitas: produção de resina para tintas, sabão, detergente, glicerina, ração para animais e até
biodiesel. Os alunos da EEB Prefeito Frederico Probst, participa desse projeto e realiza essa campanha. A
Empresa Afubra localizada no município de Ituporanga recebe e em troca da um vale com direito a troca de
mercadorias. Os alunos do 1º Ano do Ensino Médio desenvolveram em sala um projeto na disciplina de
matemática com o objetivo de contextualizar a matemática com problemas do nosso dia a dia, avaliando o
impacto ambiental do descarte inadequado de óleo utilizado na preparação de alimentos. O principal objetivo
deste trabalho é explicar as possibilidades de reaproveitamento do óleo utilizado em frituras, adquirir hábitos
mais condizentes com a sustentabilidade como a coleta seletiva 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 reelaboraram 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 usados.
Este trabalho tem como objetivo central mostrar que a modelagem matemática é um
ótimo caminho para nos 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,
propõem-se o uso de atividade interdisciplinar e a seleção de dados que estão presentes, tais
Categoria Ensino Fundamental – Anos Finais. Matemática Aplicada e /ou Inter-relação com outras Disciplinas;
Instituição: EEB Pref. Frederico Probst.
2
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4
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como: o destino adequado ao óleo de cozinha usado. Enfim, a utilização nos problemas de
matemática.
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 usados. 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.
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 grade 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
reações produtivas no futuro serão lei.
CONCLUSÕES
A maior intenção de desenvolver este trabalho foi criar estratégias que perspectivem a
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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 privilegie
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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QUANTO PESA ESTE COMPRIMENTO?1
SOUZA, Nathan Costa de2; Moser, Giovanna Carlini3; SOUZA, Rafael Gonçalves de4
RESUMO: O tema do presente trabalho são as relações dos conceitos físicos de densidade, massa, volume,
hidrostática e empuxo, aos conceitos de metrologia. Assim, o estudante fabricará corpos de diversos materiais,
como isopor, PVC, ferro e alumínio e medirá sua massa e volume utilizando o paquímetro. Então, calculará a sua
densidade a fim de analisar as propriedades físicas desses materiais. Contudo, corpos de geometria muito
irregular não podem estudados por meio de medidas lineares. Por isso, o aluno o fará por meio da hidrostática,
ao mensurar o empuxo gerado por esse corpo e, em seguida, a sua densidade. Objetivo do trabalho é desenvolver
uma metodologia multidisciplinar em que o estudante possa participar de todas as etapas do projeto. Pois, ao
construir sólidos e aplicar na prática os conceitos supracitados, o aluno pode ter uma melhor apropriação dos
conteúdos.
Palavras-chave: Metodologia de ensino. Metrologia. Hidrostática.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho, de caráter pedagógico, pretende desenvolver uma metodologia
multidisciplinar, interligando conceitos de física aos conceitos de metrologia mecânica. Os
estudantes dos cursos técnicos, orientados pelo professor, construirão sólidos de variadas
formas e materiais, entre os quais isopor, alumínio e ferro, utilizando diversos processos de
fabricação.
Cada material tem suas próprias características, por sua natureza, que podem ser
mensuradas quando analisados sob a ótica da hidrostática. Esses conceitos necessários para
entender a natureza dos materiais, a saber, a pressão, força de empuxo, volume, massa e
densidade de cada material, serão apresentados aos alunos pela professora de física.
Determinado material possui uma densidade específica que só a ele pertence: por exemplo,
duas peças de ferro de mesma massa devem ocupar o mesmo volume e vice-versa,
independentemente de sua forma geométrica. No entanto, uma esfera de superfície de isopor e
núcleo de chumbo, por exemplo, embora ocupe um volume igual à esfera inteiramente de
isopor, terá uma massa maior, pois o chumbo tem uma densidade muito maior do que o isopor
(Torres, 2013).
Portanto, após a construção das peças e os alunos tomarem ciência desses conceitos,
estes serão aplicados de tal modo a testificar as características desses sólidos e dos materiais
das quais são constituídos. Ao ser mergulhado em água, uma peça de determinado material,
por este ser único em suas características, comportar-se-á de uma maneira que pode ser
estudada. Da mesma forma, uma peça constituída de mais de um material, principalmente,
quando esses materiais diferem enormemente em suas características, poderá servir para
entender diversos comportamentos que os sólidos possuem quando submetidos a essa mesma
situação.
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Assim, os conceitos teóricos de Física e Metrologia, podem ser corroborados com a
experimentação na qual o aluno terá participação fundamental em todas as etapas do projeto,
ao construir os sólidos e ver na prática que os conceitos ao qual fora previamente apresentado
podem servir para estudar as características desses mesmos sólidos (Sampaio, 2016).
O objetivo principal deste projeto é despertar o interesse do aluno no aprendizado e
elaborar uma estrutura de ensino em que o aluno possa participar diretamente, desenvolvendo
habilidades na teoria e na prática de áreas das ciências exatas, para que possa ser utilizada nas
aulas de metrologia mecânica dos cursos técnicos de mecânica e eletromecânica.
MATERIAL E MÉTODOS
Para representar melhor o caráter do nosso projeto, foram fabricados sólidos
exemplos, que foram divididos em dois experimentos principais. Para todos, foram utilizados
paquímetro de resolução 0,05mm e balança de resolução 0,01g, a fim de conhecer os
comprimentos e as massas, respectivamente (Secco, 2009).
Todos os experimentos estão baseados na definição do que é a densidade de um corpo
ou substância, a saber:
d = m/v
Onde:
m = massa do corpo ou substância;
v = volume;
Sua unidade no Sistema Internacional corresponde a kg/m³. Para uma medida mais
tradicional, as medições e cálculos foram realizados em g/cm³.
Para calcular-se o volume dos corpos, rearranja-se a fórmula da densidade e obtém-se
que:
v = m/d
Neste trabalho calculou-se também o volume dos corpos ao multiplicar a área da sua
base pela sua altura.
Assim sendo, apresenta-se a seguir os três procedimentos realizados:
Procedimento 1 (P1): Utiliza-se como material dois paralelepípedos de isopor de
diferentes volumes. O menor deles tinha dimensões 19,6 x 77,4 x 89,6 mm e o maior, 57,8 x
63,9 x 76,4 mm. No maior, introduziu-se um cilindro de ferro para que fosse alterada a sua
densidade, e pintado de verde para diferenciação visual dos blocos; o menor foi pintado de
vermelho, sendo estes apresentados nas figuras 01 e 02, respectivamente. Por fim, mediu-se
para ambos os seus comprimentos e massas. Com esses dados, foram calculados os volumes
e, por fim, as densidades dos corpos.
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Figura 01: Bloco de isopor com cilindro de ferro

Figura 02: Bloco de isopor

Fonte: Os autores (2016).

Procedimento 2 (P2): Utilizou-se neste segundo conjunto de experimentos, dois tubos
de PVC de mesmo diâmetro (3/4”), e uma barra cilíndrica de ferro, ou tarugo, com diâmetro
nominal de 1/2" e altura indefinida e a descobrir, conforme figura 03. Os tubos de PVC foram
cortados para que tivessem o mesmo comprimento. No entanto, dentro de um deles, foi
colocado o cilindro de ferro, vedado as extremidades com fita, de modo que aparentemente
não houvesse diferenças entre eles. Pintou-se o tubo com a barra de ferro de cinza e o outro de
branco, apresentados nas figuras 04 e 05.
Figura 03: Tarugo de ferro

Figura 04: Tubo PVC com cilindro
de ferro

Figura 05: Tubo PVC vazio

Fonte: Os autores (2016).

Da mesma forma que no primeiro experimento, mediu-se as massas e os
comprimentos, foram calculados os volumes e densidades. Foi determinada a densidade da
barra de ferro a partir de um pedaço do mesmo tarugo que originou a peça colocada dentro do
tubo de PVC. Assim, por ambos os tarugos de ferro terem a mesma densidade, deduziu-se o
volume, e por seguinte, comprimento da barra de ferro contido no tubo de PVC cinza, sem a
necessidade de desmontar a estrutura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para melhor apresentação e entendimento, os dados recolhidos dos experimentos
foram organizados nas tabelas 01 e 02.
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Tabela 01 - Procedimento 1 - Dados para os blocos de isopor

Arestas (mm)
19,6
77,4
89,6

Isopor vermelho
Volume
Massa (g)
135926mm³ ou
136cm³
1,8

Densidade (g/cm³)
0,013

Isopor verde
Arestas (mm)
57,8
63,9
76,4

Volume
282177mm³ ou
282cm³

Massa (g)

Densidade (g/cm³)
0,18

50,77

Fonte: Os autores (2016).

Ao comparar-se os comprimentos das arestas e os volumes dos dois sólidos, conforme
já citado nos “Materiais e métodos”, percebe-se que o isopor verde é muito maior e mais
volumoso. Por conseguinte, ele tem uma massa maior. No entanto, ao dividir as massas dos
dois sólidos por seus respectivos volumes, isto é, ao calcular suas densidades, percebe-se que
o isopor verde é mais denso que o vermelho. Segundo o conceito físico de que corpos de
mesmo material devem ter a mesma densidade, um fato como esse não seria possível.
Entretanto, essa alteração e aumento da densidade do isopor verde aconteceram porque foi
colocado um cilindro de ferro dentro dele. O ferro não modificou o volume do corpo, mas sim
elevou a sua massa, o que fez com a densidade do conjunto aumentasse, uma vez que ela é
diretamente proporcional à massa do corpo.
Tabela 02 - Procedimento 2 - Dados para os tubos de PVC

Diâmetro da
base (mm)
20,28

Diâmetro da
base (mm)
20,32

Tubo de PVC branco
Altura (mm)
Volume
117,00

Altura (mm)
116,95

37792mm³ ou
38cm³
Tubo de PVC cinza
Volume
37925mm³ ou
38cm³

Massa (g)
17,40

Massa (g)
116,56

Densidade
(g/cm³)
0,46

Densidade
(g/cm³)
3,07

Fonte: Os autores (2016).

O raio da base e a altura dos dois tubos de PVC são praticamente iguais, por isso, têm
aproximadamente o mesmo volume. No entanto, a massa do tubo cinza é diversas vezes maior
que a do branco, o que faz com que, por conseguinte, aquele tenha uma densidade maior que
este. Novamente, ambos os tubos deveriam ter a mesma densidade por serem feito do mesmo
material. Contudo, foi colocado dentro do tubo cinza um pedaço cilíndrico de ferro, o que
aumentou a massa e, de imediato, densidade do conjunto.
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Conforme explícito no ‘Materiais e Métodos’, foi calculada a densidade desse cilindro
por meio de outro pedaço de ferro oriundo do mesmo tarugo que o primeiro. Na tabela 03 são
apresentados os dados desse cilindro:
Tabela 03 - Procedimento 2 – Tarugo de ferro

Diâmetro da
base (mm)
12,80

Altura (mm)

Volume

Massa (g)

Densidade (g/cm³)

113,04

14546mm³ ou
14cm³

112,35

7,76 g/cm³

Fonte: Os autores (2016).

A densidade do tarugo de ferro dentro do PVC cinza é a mesma que a do tarugo que
teve a densidade calculada, pois são feitos do mesmo material. Portanto, calculou-se o volume
do tubo de ferro dentro do PVC, visto que ele é relação da massa pela densidade. Assim,
obteve-se que o tubo de PVC cinza contém aproximadamente 12,78cm³ de ferro. Além disso,
pelo fato de que ambos os cilindros de ferro provêm do mesmo tarugo, ou seja, possuem a
mesma grossura, foi calculada também qual a altura do tubo de ferro dentro do PVC. Ao
dividir-se o volume pela área da base, obteve-se que o tubo de ferro tem 99,34mm de altura.
CONCLUSÕES
Ao fim deste trabalho, utilizando a metodologia desenvolvida até então, foi
identificado que os alunos tiveram maior facilidade para compreender os conceitos físicos de
hidrostática, volume, densidade bem como a utilização dos equipamentos de metrologia, tal
qual o paquímetro. Outrossim, percebeu-se, durante a apresentação da metodologia à turma,
uma maior curiosidade sobre o que se tratava, refletindo diretamente num maior interesse e
participação dos alunos no tema.
Aos estudantes diretamente envolvidos no desenvolvimento da metodologia, foi
notório o acréscimo de conhecimento teórico e prático, principalmente na área de hidrostática
e fabricação mecânica, respectivamente.
Apesar de que neste documento, o trabalho é descrito até o desenvolvimento dos tubos
de PVC, o mesmo continua com a fabricação de peças metálicas e outras variantes a fim de
diversificar a metodologia e seus exemplos.
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ÁFRICA O BERÇO DA MATEMÁTICA1
BARBOSA, Andréia Caroline2; NIELSEN, Jéssica Aimee3;
VILICZINSKI, Andreia Cristina Maia4.
RESUMO: Este projeto foi desenvolvido no segundo ano de Ensino Médio Inovador da Escola de Ensino Médio
Governador Celso Ramos com objetivo de resgatar a importância da cultura Afro em nossa sociedade, sua
influência na formação étnica atual e no meio sociocultural por meio da Afroetnomatemática. A
Afroetnomatemática é uma vertente da Etnomatemática. Foi resgatado a história da matemática, oriundas do
continente africano abordando os primeiros indícios de contagem, através do osso de Ishango, o jogo mais antigo
do mundo, a Mancala, fractais, gráficos conhecidos como Sona, a música, capoeira e o jogo dos búzios, este
último, teve o intuito de definir probabilidade. De acordo com as pesquisas realizas em sala de aula, foi
constatado que é possível abordar vários conteúdos matemáticos através da história da África e contextualizá-las
mediante as situações problemas.
Palavras-chave: Etnomatemática. Afroetnomatemática. Probabilidade. Búzios

INTRODUÇÃO
Todos os povos têm os seus saberes, seu acúmulo específico de experiências,
aprendizados e invenções. O raciocínio, a razão, o pensamento lógico e abstrato, as
capacidades de observar, comparar, medir, selecionar, estão presentes em todas as sociedades.
Em julho deste ano, foi dado início a atividade do programa Etnomatemática com os alunos
do segundo ano inovador da Escola de Ensino Médio Governador Celso Ramos. Para D’
Ambrósio a Etnomatemática:
Tem seu comportamento alimentado pela aquisição de conhecimento, de fazer (es) e
de saber (es) que lhes permitam sobreviver e transcender, através de maneiras, de
modos, de técnicas, de artes (techné ou 'ticas') de explicar, de conhecer, de entender,
de lidar com, de conviver com (mátema) a realidade natural e sociocultural (etno) na
qual ele, homem, está inserido (D’AMBROSIO, 2005, p. 99-120).

A Afroetnomatemática é a vertente deste programa, que visa o estudo dos aportes
africanos e afrodescendentes à Matemática. Sendo assim, os temas abordados, o osso de
Ishango, o jogo Mancala, fractais, gráficos na areia também conhecidos como gráfico de
Sona, capoeira e o jogo dos búzios, propiciaram aos alunos a construção de situações
problemas através da história para o estudo da probabilidade. Este conteúdo faz parte da
matriz curricular do segundo ano do Ensino Médio.
Conforme Proposta Política e Pedagógica da Escola, de forma democrática e
comprometida com a promoção do ser humano na sua integralidade, seu papel é estimular a
formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças e as
características próprias de grupos e minorias. Sendo assim, o principal objetivo do projeto é
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resgatar a importância da cultura Afro em nossa sociedade, sua influência na formação étnica
atual e no meio sócio cultural através da Afroetnomatemática.
Desse modo, foi entendido neste projeto que, discutir relações étnicos raciais que
permearam a construção desse país, deve ser uma obrigação de todos os cidadãos. Através das
pesquisas realizadas em sala de aula, foram abordados vários conteúdos matemáticos através
da história da África como, por exemplo, frações na música, análise combinatória nos gráficos
de Sona, formas geométricas nos fractais, raciocínio lógico no jogo Mancala, números primos
no osso de Ishango, ângulos na capoeira e por fim, probabilidade no jogo de búzios.
Cientes de que o racismo permanece vivo e atualizado pelo desenvolvimento das
relações de produção capitalistas contemporâneas, através desse projeto repensamos a história
dos africanos e de seus descendentes, articulando os conflitos da humanidade como um todo.
MATERIAL E MÉTODOS
Na última semana de julho, foi dado o início ao projeto África o Berço da Matemática
com os alunos do segundo ano inovador da Escola de Ensino Médio Governador Celso
Ramos. Foi assistido pelos alunos o filme Besouro. Este remete um pouco da história dos
afrodescendentes no Brasil, relatando a história da capoeira e da religião desse povo. Em
seguida, a classe foi dividida em quatro equipes de cinco alunos e cada equipe recebeu um
tema conforme suas propensões que foi observada ao longo do ano letivo na sala de aula, na
convivência com os alunos nos intervalos e nas atividades extraclasse como, por exemplo, o
show de Talentos. Os temas abordados foram: O osso de Ishango e o jogo Mancala; os
fractais e os gráficos de Sona; a música africana; a capoeira e jogo de búzios. Com os temas
definidos, foi dado início as pesquisas para elucidar o significado e a ligação de cada um com
a matemática. Em seguida, cada equipe apresentou em sala de aula sua pesquisa em forma de
vídeo ou Power point.
A primeira apresentação abordou o tema osso de Ishanco e o jogo Mancala. O registro
de número mais antigo do mundo é osso de Ishango, este trouxe informações sobre os
primeiros indícios de contagem, o que leva a crer que foi utilizado como um calendário ou um
utensílio doméstico. Para uma melhor explanação do tema, os alunos construíram uma réplica
do osso de Ishango que demonstra uma sequência de números primos, somas e subtrações.
Sobre o jogo Mancala, os alunos explanaram a história e ensinaram os colegas a jogar em sala
de aula (figura 1). Durante as aulas que foram disponibilizadas para essa atividade foi
possível aprender as regras e compará-las com situações do dia a dia, como exemplo na
agricultura, o jogo vem do ato de semear (à medida que você distribui as sementes no
tabuleiro), o cultivo (conforme jogada da vez) e a colheita (recolher o maior número sementes
possíveis. Para finalizar, foi realizada com as turmas do magistério uma oficina sobre o jogo
Mancala utilizando apenas caixas de ovos e sementes de milho, com o intuito de incentivar as
alunas a trabalharem com jogo Mancala na educação infantil a qual a maioria já está inserida
no mercado de trabalho ou ainda estão aplicando seus estágios. (Figura 2).
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Figura 1: Jogando na sala de aula

Fonte:Acervo dos alunos (2016).
Figura 2 – Oficina com o Magistério

Fonte: Acervo dos alunos (2016).

A segunda equipe trouxe a história dos fractais e gráficos de Sona em forma de vídeo
com muita cor e imagens. Vale ressaltar que essas eram espetaculares. Os fractais são formas
geométricas representadas por equações matemáticas através de repetições, característica essa
utilizada pelos povos indígenas africanos para suas pinturas em rosto. Foi através dessa
pesquisa que foram realizadas a construção de máscaras africanas. Foram utilizados para isso:
balão, jornal, cola e tinta (figura 3). Os gráficos de Sona permitiu a utilização da análise
combinatória para sua interpretação, além das lendas que cada desenho traz (figura 4).
Figura 3: Gráficos de Sona

Fonte: Acervo dos Alunos (2016).

705

Figura 4: Construção de máscaras africanas

Fonte: Acervo dos alunos (2016).

Já a terceira equipe apresentou a música através dos sons do violino (figura 6),
mostrou todos os instrumentos musicais utilizados no Brasil de origem Africana. Além de
construir uma réplica do monocórdio de Pitágoras (figura 07) para explicar frações e como o
som se propaga através de uma curva estabelecendo relação com o conteúdo de trigonometria.
Figura 6: Apresentação dos sons

Fonte: Acervo dos alunos (2016).
Figura 7: Monocórdio de Pitágoras

Fonte: Acervo dos alunos (2016).

A última e quarta equipe trouxe a capoeira como modelo de ensino para ensinar
ângulos abordando a história e os tipos de capoeira que existem no mundo. Para enriquecer a
apresentação eles mostraram um vídeo referente ao festival de dança de Joinville sobre ritmos
africanos. E, através da parceria com o mestre Diogo um ex aluno da escola, os alunos
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participaram de uma roda de capoeira, onde puderam conhecer os movimentos da dança ao
qual foi definido alguns ângulos e a simetria dos movimentos.
O jogo de búzios foi utilizado como método de ensino para estudo de probabilidade
nas aulas de matemática, onde os alunos tiveram que contextualizar a história dos búzios e
resolver situações problemas como: Em um lançamento de seis búzios qual é a probabilidade
de caírem três búzios abertos e três fechados?
Para um melhor esclarecimento da história dos búzios no Brasil foi convidado o
Professor Doutor Gerson Machado - especialista em religiões afro e afrodescendentes na
região de Joinville (figura 08) -, para ministrar uma palestra que proporcionou muito
aprendizado aos alunos. A palestra veio em encontro com a primeira atividade do projeto,
quando foi assistido o filme Besouro, que desmistificou alguns mitos, a qual os alunos
ficaram intrigados sobre os poderes de Oxum.
Figura 8: Palestra com Professor Doutor Gerson Machado

Fonte: Acervo Professor Doutor Gerson Machado (2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando iniciado este projeto, foram percebidos em nossa escola, alguns problemas de
preconceito e também muitas dúvidas sobre como trabalhar a questão afro e afrodescendentes
com os estudantes. Depois de iniciar as atividades, foram observadas várias mudanças de
postura e atitude na maioria dos educandos envolvidos. Dentre elas podemos destacar, o
reconhecimento de si e do outro como partícipe de diferentes grupos sociais e étnicos, com
atitudes de respeito, superando preconceitos e discriminações.
Foi observado também o resgate da autoestima dos alunos afro e afrodescendentes,
considerável diminuição dos apelidos e bullying gerados por alguns alunos da escola.
O resgate da importância e da história dessa etnia foi fundamental para essa mudança.
O jogo da Mancala fez tanto sucesso na escola, que o mesmo passou a ser utilizado nas aulas
de educação física, nas horas de recreação mesmo quando a professora de matemática não
estava presente, propiciando a participação e divulgação entre outros alunos.
A aluna Sofia relatou o interesse de sua mãe no desenvolvimento do projeto e levou o
jogo para casa. A mesma relata em conversa via Watts App que a mãe também é professora e
gostou tanto, que utilizou como ferramenta de trabalho com seus alunos. Foi percebido
também, a dedicação e o interesse pelo assunto quando os alunos abordaram o tema Black
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face, as questões de cotas e outros assuntos pertinentes a história dos afro e afrodescendentes
que foram debatidos nas aulas de Língua Portuguesa e Geografia.
É certo que o projeto cresceu e ultrapassou os muros da escola, a inserção da
Afroetnomatemática no ensino da matemática favoreceu o ato de respeito mútuo, autoestima,
a criatividade e o comprometimento com os estudos.
CONCLUSÕES
O interesse e a motivação despertados nos estudantes com relação às aulas de
Matemática evidenciaram a necessidade de buscar novos métodos para “alcançar” os alunos,
que diante de atividades como essas ficam mais receptivos a todas as outras (inclusive aos
conteúdos regulares).
Outro ponto importante, é que não foram necessários grandes investimentos
financeiros para o desenvolvimento das atividades que despertam motivação nos alunos.
Basta a busca de parcerias que visam o mesmo objetivo que a escola. Muitas vezes com custo
zero, usando os recursos já disponíveis, é possível desenvolver atividades muito proveitosas e
trabalhar conteúdos contextualizados pela nossa própria história ou de outras etnias.
REFERÊNCIAS
D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Etnomatemática- elo entre as tradições e modernidade. 2. Ed.
2ª reimp. – Belo horizonte: Autêntica, 2005. (Coleção Tendências em Educação Matemática)
Projeto Político e Pedagógico. Escola governador Celso Ramos, 2016. P. 17
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CONSTRUÍNDO ESTATÍSTICA: A IMPORTÂNCIA DA ESTATÍSTICA
NO DIA A DIA1
SALVINSKI, Ana Julia2 ; ANTUNES, Daniela dos Santos Lovatto 3 ;
EGER, Luciano Marcos Bueno4
RESUMO: Quem somos? Quais são as intenções de voto para as próximas eleições municipais? Como está o
nível de satisfação com os investimentos no município? Como está o nível de Bullying na escola? Respostas a
essas perguntas, de forma geral, são obtidas a partir de uma pesq uisa estatística. Uma pesquisa estatística está
relacionada a um trabalho de identificação, reunião, tratamento, análise e apresentação de dados para satisfazer
certa necessidade. Desta forma, a Estatística nos dias de hoje é uma ferramenta indispensável para qualquer meio
de comunicação, seja ele individual ou massa, justamente por se tratar de uma ferramenta importante na
divulgação de informações. Sendo assim, o presente projeto foi realizado por alunos da terceira série do Ensino
Médio, da Escola de Educação Básica Isabel da Silva Telles, nas aulas de matemática e teve o envolvimento de
toda escola, juntamente com a comunidade residente no bairro Alto Irani. O projeto tem por objetivo a
construção e o estudo de uma pesquisa estatística, que vai desde a escolha do tema, até a análise dos dados pelas
representações gráficas usuais. Objetiva-se também, em discutir e mostrar dados ligados à política administrativa
do município de Irani e itens importantes ligados à própria escola para autoridades responsáveis , a fim de selar
compromissos e tentar solucionar possíveis problemas que possam aparecer. Com isso, destaca -se a importância
do pesquisar e detalhar dados com o intuito de termos melhor verificação e compreensão do que se quer
descobrir.
Palavras-chave: Estatística. Irani. Escola. Dados.

INTRODUÇÃO
Atualmente vivemos rodeados de uma quantidade de informação tão grande que não
podemos deixar de pensar no quanto a Estatística nos é útil. Além do mais, do quanto esta
ciência vem configurando como uma das competências mais importantes dos meios de
comunicações e na tomada de decisões.
Embora a Estatística esteja associada ao crescimento e ao avanço tecnológico, sua
utilização é reconhecida a milhares de anos atrás. No entanto, hoje ela é encontrada não
somente em trabalhos acadêmicos, mas em jornais, revistas e na televisão, além de meios de
comunicação que atingem uma grande variedade de pessoas que se deparam com gráficos,
tabelas e outras informações estatísticas. Como ilustra Inácio:
Praticamente todas as informações divulgadas pelos meios de comunicação provêm
de alguma forma de pesquisas e estudos estatísticos. O crescimento populacional, os
índices de inflação, emprego e desemprego, o custo da cesta básica, os índices de
desenvolvimento humano são alguns exemplos de pesquisas divulgadas pelos meios
de comunicação e que se utilizam dos métodos estatísticos (INÁCIO, 2010, p.8).

De acordo com tudo isso, pensou-se em um projeto destinado a Estatística, justamente
pela utilidade e aplicabilidade que a mesma demonstra. E, com isso, propôs-se a realizar
1

Categoria: Ensino Médio; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras disciplinas ;
Instituição: E.E.B. Isabel da Silva Telles .
2 Aluna da 3ª série Ensino Médio.
3 Aluna da 3ª série Ensino Médio.
4 Professor Orientador E.E.B. Isabel da Silva Telles, Irani-SC - lu-eger@hotmail.com.
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pesquisas estatísticas a fim de sanar dúvidas e questionamentos frequentes. Seja ele na escola
ou com a população em geral.
Sendo assim, o projeto tem por objetivo principal descrever a importância da
Estatística, bem como a construção de uma pesquisa Estatística utilizando de assuntos atuais,
considerados de grande interesse para parte da população. Além disso, objetiva-se também em
discutir e mostrar os dados coletados para autoridades que possam estar auxiliando com o
andamento do projeto, tornando estas informações válidas a fim de não ficar preso a um
trabalho escolar qualquer.
De acordo com isso tudo, os resultados obtidos foram surpreendentes, tendo grande
participação da comunidade e aprovação por parte da ideia de pesquisa. Cabe ressaltar ainda
que, os objetivos foram atingidos e o os resultados encontrados surtiram efeito para que as
providências fossem tomadas.
MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto foi realizado na Escola de Educação Básica Isabel da Silva Telles, por
alunos da terceira série do Ensino Médio, com o apoio das aulas e do professor de
Matemática, além da população residente no Bairro Alto Irani, cujo possui ligação direta com
a escola.
O projeto foi desenvolvido respeitando o conteúdo de Estatística planejado para o ano
de 2016, tendo como reflexo o andamento em conjunto de todo trabalho. Enquanto os
conteúdos relacionados à Estatística eram trabalhados em sala de aula, o projeto era realizado
pelos alunos de acordo com as informações pré-estabelecidas. Foram ainda, utilizadas aulas
de Geografia e Artes para que o projeto tivesse melhor rendimento.
Sendo assim, inicialmente fez-se um pequeno experimento de pesquisa na própria
escola envolvendo 20 amostras e relacionando temas a assuntos escolares. Após tal
experimento, prosseguiu-se com a pesquisa na comunidade, da qual foram coletadas 50
amostras de todo bairro.
Das pesquisas realizadas, surgiram temas relacionados ao investimento público,
investimento ao esporte, educação, saúde, além de temas relacionados as eleições municipais,
impeachment da presidente Dilma Rousseff, bullying e estudo extraclasse. Vale o destaque
que, os temas foram escolhidos e discutidos pelos próprios alunos juntamente com seus
grupos de pesquisa.
Sendo assim, em todo conteúdo estatístico foram trabalhados assuntos como tema,
população, amostra, variáveis, tabelas de frequência, além de representações gráficas usuais
como gráfico de barras, histograma e gráfico de setores. Como já mencionado, todos os
conteúdos foram trabalhados em conjunto com a realização do projeto em si.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Estatística está presente em todas as áreas da ciência. Ciência esta, que envolva o
planejamento do experimento, a construção de modelos, coleta, processamento e a análise de
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dados e sua consequente transformação em informação. Com isso, a Estatística pode ser
pensada como a ciência de aprendizagem a partir de dados, que, para Milone:
(...) é o estudo dos modos de obtenção, coleta, organização, processamento e análise
de informações relevantes que permitam quantificar, qualificar ou ordenar entes,
coleções, fenômenos ou populações de modo tal que se possa concluir, deduzir ou
predizer propriedades, eventos ou estados futuros (MILONE, 2009, p.3).

Desta maneira, em Estatística, o ponto inicial costuma ser pela definição do problema
a ser resolvido, sendo assim com o entendimento das dificuldades e das necessidades que
possuam aspectos relevantes para alguma área de interesse.
E foi com esta linha de posicionamento que as aulas destinadas ao projeto foram
realizadas. Primeiramente com a introdução do tema de pesquisa, justamente pelo fato de ser
um problema a se resolver. O tema de uma pesquisa deve ser tratado com cuidado, pois será
através dele que toda pesquisa se realizará.
Tão importante quando o tema são também assuntos relacionados a população,
amostra e variáveis. É de extrema importância ter o conhecimento que população é o todo e
amostra apenas uma parte deste todo em uma pesquisa, bem como a importância das
perguntas as quais irão perguntar a estas amostras. Tendo base nisso, foi de grande valia o
trabalho interdisciplinar envolvido com a disciplina de Geografia, da qual foram trabalhados
assuntos ligados aos dados demográficos de município de Irani.
Imagem 1 – Construção de cartazes sobre Bullying

Fonte: Os autores (2016).

Após realizadas todas as pesquisas, os dados foram coletados e distribuídos todos em
tabelas de frequências para depois serem colocados na forma de representação gráfica. É de
extrema importância ter o conhecimento que as tabelas de frequência servem para facilitar o
processo de coleta, além de organizar os dados de forma mais reduzida.
Com isso, é importante saber também que, na representação gráfica podem ser
utilizados alguns modelos como o gráfico de barras, o gráfico histograma e o gráfico de
setores. Para as pesquisas realizadas no projeto, optou-se em trabalhar preferencialmente com
o gráfico de setores, por considera-lo em ter melhor rendimento quanto a comparação de
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resultados. Cabe ressaltar ainda que, pediu-se para os alunos criarem um folder de divulgação
de suas pesquisas, a fim de chamar atenção dos leitores. Tal folder foi criado em conjunto
com as aulas de Arte da escola.
Imagem 2 - Folder

Fonte: Os autores (2016).

Com os resultados estatísticos em mão, para finalizar serão marcados encontros com
os candidatos à prefeitura do município de Irani, a fim de mostrar-lhes o que a população está
pensando a respeito de determinados temas para que possam ser atendidos. Cabe ressaltar
ainda que, até o fechamento desta escrita e por motivos de força maior, os encontros não
puderam ter sido feitos, mas que, para finalização do projeto, possam urgentemente ser
acordados.
CONCLUSÕES
Devido ao que foi apresentado, podemos concluir que, a Estatística mostra-se eficaz
no que se propõe, pela verificação exata e de melhor compreensão de seus dados. Com isso,
subdivide-se entre intenção de pesquisa, coleta, hipóteses e análise dos dados. Muito mais do
que isso, na importância que cada etapa se dispõe a realizar.
Concluímos também que, o projeto teve grande valia no que diz respeito ao conteúdo
trabalhado de Estatística, pelo bom rendimento e interesse por parte dos alunos em buscar o
conhecimento.
Ainda se destaca que, os objetivos concluídos com a construção e criação da pesquisa,
levando então os resultados as autoridades vigentes a fim de que providências possam ser
tomadas.
Sendo assim, finaliza-se o trabalho com o sinal de dever cumprido, pelas etapas
alcançadas e objetivos concluídos.
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Imagem 3 – Exposição dos materiais elaborados

Fonte: Os autores (2016).
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A MATEMÁTICA COMO SOLUÇÃO PARA MAXIMIZAR A
UTILIZAÇÃO DE TECIDOS1
HABECK, André Augusto2; SANTOS, Heloysa dos3; GONÇALVES, Araceli 4
RESUMO: Uma das principais estratégias adotadas pelas empresas de um modo geral é a redução dos custos.
Assim sendo, este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um software gratuito que otimize o uso dos
tecidos na indústria têxtil através do melhor encaixe das peças. Para tanto, fez-se necessário estudo teórico,
buscando por modelos matemáticos que servissem de base para a implantação e implementação do software. De
posse destas informações, buscou-se por investigar quais as necessidades das empresas desta área na cidade de
Ibirama. Também foram realizados testes de encaixe manual com alguns alunos do campus. Os conteúdos
matemáticos utilizados foram estatística, função de primeiro grau, matemática financeira, geometria espacial e
analítica, análise combinatória, determinantes e sistemas lineares. Até o presente momento estamos em fase de
implementação da interface gráfica e escolha do modelo para melhor layout de corte.
Palavras-chave: Matemática. Modelagem. Pesquisa. Encaixe. Software livre.

INTRODUÇÃO
Na área de otimização, o problema de definir o melhor layout de corte é conhecido
como problema do corte e empacotamento (cutting and packing). Esse problema foi
formalmente definido pela primeira vez por Leonid Vitaliyevich Kantorovich, em 1939. O
objetivo desse problema é cortar um material, seja ele aço, papel, madeira ou tecido, de forma
a minimizar o material desperdiçado.
Inicialmente o problema do corte foi definido como um problema unidimensional
(somente uma dimensão importava), que é comum na indústria do aço e papel.
Posteriormente, esse problema foi definido em duas dimensões ou bidimensional para tratar
do problema de corte de tecidos, papel, placas de aço, madeira e etc.
O problema do corte e empacotamento é classificado com NP-difícil, o que implica
que conseguir a melhor resposta em um tempo aceitável pode ser inviável em muitos casos.
Por isso, diversas abordagens e simplificações foram realizadas para se conseguir uma
resposta próxima da melhor, em um tempo aceitável para casos específicos. Um exemplo de
simplificação seria considerar todos objetos a serem cortados como retângulos ou não permitir
que eles sejam rotacionados.
Logo, apesar de ser um problema antigo e de existirem muitos trabalhos na área,
muitas empresas acabam por não utilizar softwares que definem o melhor layout de corte.
Pois, muitas vezes eles não se adéquam exatamente as necessidades das empresas e o seu uso
necessita do investimento financeiro alto na capacitação de seus funcionários, para usarem um
software, e compras de licenças que podem custar mais de 8.000 reais por cópia do software
(SEBRAE, 2016).
As atividades de confecção têxtil e marcenaria tem um elevado grau de importância
em Ibirama, de acordo com documento Santa Catarina em números: Ibirama/Sebrae/SC.
1

Categoria: Ensino Médio; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com Outras Disciplinas;
Instituição: IFC Campus Ibirama
2
Acadêmico do terceiro ano do Curso Técnico em Informática, andre.habeck@hotmail.com
3
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4
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Nesse documento é dito que a indústria de artigos de vestuário e acessório emprega 1.230
pessoas diretamente, e a indústria de fabricação de produtos de madeira, cortiça e material
trançado emprega 567 pessoas.
As indústrias citadas acima trabalham com corte de formatos que muitas vezes não são
geométricos. A definição de layout de corte de objetos não geométricos ou irregulares é um
dos grandes desafios na modelagem e resolução do problema do corte e empacotamento. Uma
maneira de representar criar uma figura geométrica para representar figuras irregulares é
proposta em (CHERNOV; STOYAN; ROMANOVA, 2010).
Esse trabalho tem como objetivo implementar um software gratuito, baseado no
trabalho apresentado por (CHERNOV; STOYAN; ROMANOVA, 2010) e verificar questões
como desempenho e dificuldade de customização para empresas que trabalham com corte de
tecidos em Ibirama.
MATERIAL E MÉTODOS
A fim de melhor descrever o que se fez no projeto até a presente data, optou-se por
relatar as atividades realizadas em momentos. Os quais foram divididos em seis momentos,
como se mostra seguir:
1º momento: escolha do tema, delimitação e questão de pesquisa. Este momento foi feito
com reuniões onde estavam presentes o orientador e a coorientadora e o aluno bolsista.
Algumas ideias surgiram e, por fim, optou-se por estudar a otimização do uso do tecido na
indústria têxtil.
2º momento: pesquisa de campo. Elaborou-se um questionário com o objetivo de investigar a
opinião dos empresários da cidade de Ibirama que vivenciam o problema de encaixe no seu
dia a dia profissional. Esperava-se que este norteasse o software que se pretende desenvolver.
3º momento: fundamentação teórica e implementação do software de encaixe. Depois de
algumas semanas de estudo teórico, iniciou-se a implementação da interface gráfica e do
modelo matemático que apresenta uma melhor solução para o problema. Foi utilizada a
linguagem de programação Java.
4º momento: teste de encaixe manual. Utilizou-se um molde de uma peça de roupa em
tamanho reduzido para fazer este teste. O público-alvo foram os próprios alunos do Campus.
Escolheu-se uma amostra de 30 alunos, pegando-se proporcionalmente de cada uma das 9
turmas. Cada aluno ganhou um kit contendo: molde; um quadrado de papel de 21cm de lado;
uma tesoura e caneta. Pediu-se que fizessem o encaixe das peças do molde de forma que
tivesse uma sobra retangular, a maior possível. Depois de retirar essa parte retangular, os
alunos deveriam recortar as peças, colocando os retalhos em um pacote.
5º momento: análise dos resultados do teste. Utilizou-se a estatística para analisar o teste
acima descrito, buscando se havia correlação entre a área retangular de aproveitamento e o
peso dos retalhos.
6º momento: simulação de situações matemática. A partir das pesquisas e de dados coletados,
elaborou-se problemas que envolviam os seguintes conteúdos: matemática financeira,
geometria espacial, geometria analítica, função de primeiro grau e análise combinatória.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 1- Tela do Sistema

Fonte: Os autores (2016).

Os estudos teóricos permitiram que se iniciasse a implementação do software,
primeiramente da interface gráfica, simples e ergonômica, como mostra a figura 1 e em
seguida a implementação de um modelo matemático que apresenta a melhor solução para o
problema. O modelo utilizado abordará inicialmente as formas geométricas círculo e
retângulo.
Pelo fato de o software estar em uma fase inicial não há como demonstrar o
funcionamento do mesmo na prática. Então selecionamos duas peças do molde usado no teste
com os alunos para calcular qual figura seria mais adequada.
Figura 2- Figura geométrica adequada

Fonte: Os Autores (2016).

A partir da figura 2 conclui-se que para o colarinho é mais adequado o retângulo, já
que sua área (6,6 cm²) é menor que a do círculo (28,26 cm²); e que para as costas é melhor o
círculo, já que sua área (28,26 cm²) é menor que a do retângulo (29,4 cm²).
Como descrito anteriormente, aplicou-se um teste de encaixe utilizando como amostra
30 alunos do Campus. Os resultados obtidos neste teste serão apresentados no quadro abaixo:
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Quadro 1- Resultados do Teste Prático

Área
Peso
Área
Peso
Área
Peso

230,05 165,36 201,88 223,66 281,16 213,84 253,47 196,23
1,97
3,16
2,14
1,88
1,07
2,36
1,42
2,37
251,09
215 236,5 254,4 272,64
273 182,32 165,11
1,42
2,51
1,79
1,48
1,1
1,02
2,99
3,05
161,12 255,31 256,2 176,3 188,1
265 270,9
2,88
1,3
1,06
2,91
2,54
0,95
0,99

Fonte: Os autores (2016).

Para analisar o desempenho da nossa amostra, utilizou-se algumas ferramentas
estatísticas, tais como medidas de tendência central, correlação e regressão linear.
Verificou-se que a área média de sobra retangular foi 224,27 cm, a mediana foi 230,14
cm e a área modal é 236,27 cm. A partir desses dados é possível concluir que os alunos foram
heterogêneos no teste. Analisando o peso dos retalhos revelou-se que a média foi 1,98
gramas, a mediana foi 1,91 gramas e a moda 1,26 gramas. Partindo disso conclui-se que como
na área, os estudantes também foram heterogêneos nos resultados.
Feito isso, julgou-se interessante saber se essas duas variáveis analisadas (sobra de
área retangular e peso do resíduo) tinham correlação. Para isso, utilizou-se a seguinte fórmula:

Onde n é o número de pares de valores (X,Y) observados. Para saber qual o grau de
correlação entre as variáveis basta analisar o valor de R da seguinte forma: quanto mais
próximo o valor estiver do 1 ou do menos um, mais forte é a relação. Porém, próximo do um a
relação é diretamente proporcional e próximo do -1 é inversamente proporcional.

Sendo que o valor de R = -0,97, conclui-se que a correlação existente entre os valores
é fortíssima e inversa, já que R é negativo, isso implica que os valores altos de uma variável
(peso) correspondem a valores baixos de outra (área)
Um os principais agentes motivadores para a escolha desse tema foi o alto valor do
software de encaixe, a partir de conversas com as professoras de vestuário do campus,
constatou-se que as empresas da região usam, em sua maioria, o software Audaces. De acordo
com material disponibilizado pelo SEBRAE, o Audaces tem um custo aproximado de 7 mil
reais. Segue uma situação problematizando a realidade das empresas ibiramenses. Supondo
que o dono de uma indústria de confecção de Ibirama deseja comprar o Audaces para sua
empresa, porém ele não possui o dinheiro disponível, então ele faz um financiamento. O
sistema de amortização que o banco utilizou nesse caso foi o SAF (Sistema de Amortização
Francês), isso implica que o valor da parcela permanece o mesmo sempre, porém no início o
valor dos juros é maior que o da amortização. A taxa de juros utilizada é de 2,79% e o tempo
é 24 meses. Sabendo que ele recebe R$ 2,50 por peça produzida, quantas peças ele terá que
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produzir para pagar a parcela? Resolvendo, percebemos que o valor da parcela será de R$
369,55, e que ele terá que produzir 148 peças para pagar a parcela.
Além das apresentadas aqui, foram desenvolvidas outras situações-problema, porém
devido a limitação de espaço elas não puderam ser apresentadas.
CONCLUSÕES
Como dito anteriormente, reduzir custos é uma necessidade para a maioria das
empresas. Além disso, por ser estudante de uma rede que propicia um ensino técnico gratuito,
é uma obrigação dar retorno à sociedade.
Assim sendo, desenvolver um software gratuito que otimize o uso dos tecidos na
indústria têxtil através do melhor encaixe das peças é uma ótima forma de aplicar os
conhecimentos adquiridos durante as matérias técnicas no curso de informática as
necessidades da região de Ibirama.
Até o presente momento, ainda estamos realizando estudos e testes para definir qual
seria o melhor modelo para apoiar a base estrutural no nosso software. A definição de layout
de corte de objetos não geométricos ou irregulares é um dos grandes desafios na modelagem e
resolução do problema do corte e empacotamento. Temos como meta até o mês de setembro
poder realizar os primeiros testes com o software, apresentando os resultados ao público da
região no ano de 2017.
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A PRESENÇA DA MATEMÁTICA EM TÉCNICAS DE
MODELAR A SOBRANCELHA1
BONFANTE, Jéssica Masson2 ; CORRÊA, Kassiane Roldão3 ;
GESSER, Rosmery4
RESUMO: A motivação desse trabalho surgiu ao observar as pessoas que modelam suas sobrancelhas. O
objetivo foi aplicar conteúdos da geometria analítica plana (reta orientada; sistema cartesiano; distância entre
dois pontos; equação geral e reduzida da reta; coeficientes angular e linear de uma ret a; posição relativa de duas
retas; sistema formado por equações da reta; área de um triângulo conhecendo seus vértices) associado as
técnicas mais usadas de modelar sobrancelha. Pesquisas bibliográficas foram realizadas constatando sua
historicidade e as influências na atualidade. E, com respaldo da teoria, houve a identificação dos pontos
principais de curvatura da sobrancelha, e suas relações métricas; analisada a partir de modelagem matemática e
representação gráfica em uma imagem de sobrancelha padrão. Conclui-se que houve a valorização do
conhecimento empírico dos alunos; oportunizou-se a aquisição do conhecimento científico através dos conteúdos
matemáticos aplicados de forma satisfatória; identificou-se matematicamente uma das técnicas considerada mais
natural e perfeita.
Palavras-chave: Matemática. Socialização. Modelagem da sobrancelha. Satisfação pessoal.

INTRODUÇÃO
Em uma sociedade dominada pelas aplicações tecnológicas, a área da estética
facial vem se apropriando dessas inovações desenvolvendo diferentes técnicas para um
arqueamento natural e perfeito da sobrancelha; ato comum envolvendo a demanda
principalmente feminina. Ação está, norteou o presente trabalho. Para isso, são
possíveis as aplicações de teorias matemáticas na busca de um modelo que possa ser
universalizado.
Considerando o hábito de modelar sobrancelhas, questiona-se:

Será que existe uma técnica padrão de modelar a sobrancelha
que defina a cada fisionomia (traços únicos de cada pessoa) uma sobrancelha
perfeita?

Será que é possível aplicar conteúdos da geometria analítica
plana que envolva uma determinada técnica atual de fazer sobrancelha?
Há tempos, pessoas de diversas civilizações procuraram eliminar o excesso de
pelos e penugens, para fins estéticos e para a higiene pessoal.
A história revela que em 1500 a.C. as mulheres e os homens já removiam os
pelos com um depilador feito de sangue de diversos animais, gordura de hipopótamo,
carcaça de tartaruga e trissulfeto de antimônio. No Egito, mulheres como Cleópatra e
Nefertiti, tiravam seus pelos com faixas de tecidos finos banhados em cera quente.
Durante a idade média, em meio ao cristianismo, o ato de se maquiar era
condenado, pois considerava uma prática sedutora que induzia ao pecado. No
1
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2 Aluna expositora.
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renascimento a rigidez prevalecia sobre a doçura. Havia recusa religiosa aos cosméticos
preparados quimicamente: a beleza não pode ser buscada pois é dada por Deus.
O século XX foi revolucionário. A beleza apoiou-se na ciência e na tecnologia,
permitindo a escolha da aparência, afinal, para alguns, não existe mulheres feias, há somente
mulheres que ainda não se conhecem.
Após as pesquisas, foram analisadas as informações e elaboradas situações problemas
entorno dos conteúdos matemáticos vistos em sala de aula a fim de adquirir respostas para os
questionamentos motivadores deste trabalho.
O objetivo geral deste trabalho é aplicar o conhecimento matemático da geometria
analítica plana, nas técnicas de modelar sobrancelha aqui apresentada de forma prazerosa e
constatar a que proporcionou resultado mais satisfatório tanto na matemática quanto na
opinião dos alunos.
MATERIAL E MÉTODOS
Subsequente às pesquisa realizadas, utilizando uma imagem padrão das sobrancelhas,
projetada em um plano cartesiano, colocou-se em prática três técnicas diferentes comumente
utilizadas na qual evidenciou-se a presença da matemática em seus pontos e retas
possibilitando determinar: as coordenadas de um ponto; tipo de triângulo formado; cálculo do
perímetro originado pela imagem; equação geral da reta; posição relativa de duas retas;
coeficiente angular e linear; coordenadas de intersecção entre as retas; área do triângulo
formado.
Figura 1 – Imagem padrão projetada no plano cartesiano representando as três técnicas mais usadas.

Fonte: Desenvolvido pelas pesquisadoras (2016).

Na Figura 1 é tomada por base e possibilita observar as considerações a seguir:
1) Através dos pontos de início (A), arqueamento (B) e fim (C) da sobrancelha, podem
ser identificadas suas coordenadas P (x,y) em um plano cartesiano.
Figura 2 – Triângulos formados pelos pontos A, B e C e as retas suportes r, s e t.

Fonte: Desenvolvido pelas pesquisadoras (2016).
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Resolução:
1º técnica
Início A (3,3; 15,2)
Arqueamento B (8,1; 17,8)
Fim C (12,5; 16,8)
2º técnica
Início A (3,3; 15,2)
Arqueamento B (9; 17,8)
Fim C (12,5; 16,8)
3º técnica
Início A (1,5; 14,7)
Arqueamento B (9,8; 17,8)
Fim C (12,5; 16,8)
2) Demonstrando o tipo de triângulo formado nas técnicas de modelar sobrancelhas
demonstradas na questão anterior e após calculando seu perímetro.
Resolução: O comprimento dos lados que envolvem os pontos de início, arqueamento e fim
da sobrancelha nos indicará o tipo de triângulo.
Desenvolvendo a fórmula que calcula a distância entre dois pontos por
Pitágoras:

1º técnica
2º técnica
3º técnica
d(A,B) = 5,45cm
d(A,B) = 6,26cm
d(A,B) = 8,86cm
d(B,C) = 4,51cm
d(B,C) = 3,64cm
d(B,C) = 2,87cm
d(A,C) = 9,33cm
d(A,C) = 9,33cm
d(A,C) = 11,19cm
d(A,B) → corresponde a distância do início até o arqueamento da sobrancelha
d(B,C) → corresponde a distância do arqueamento até o fim da sobrancelha
d(A,C) → corresponde a distância do início até o fim da sobrancelha
Nas três técnicas de modelar sobrancelha apresentadas provou que d(A,B) ≠
d(B,C) ≠ d(A,C) formou triângulos escalenos.
Quanto ao perímetro d(A,B) + d(B,C) + d(A,C):
1º técnica
P = 19,29cm

2º técnica
P = 19,23cm

3º técnica
P = 22,92cm

3) Identificando a equação geral da reta, dos lados dos triângulos escalenos.
Resolução: Conhecendo os vértices que indicam o início, arqueamento e o fim da sobrancelha
e considerando P(x;y) colineares, podemos determinar a equação geral das retas suportes dos
triângulos através do cálculo do determinante.
Lado AB, sendo a reta “r” indicando o início até o arqueamento.
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1º técnica

2º técnica

3º técnica

130X + 240Y – 3219 = 0

-130X + 285Y – 3903 = 0
-62X + 166Y – 2347 = 0
Lado BC, sendo a reta “s” indicando o arqueamento até o fim.
1º técnica
2º técnica
3º técnica
50X + 220Y – 4321 = 0 10X + 35Y – 713 = 0
50X + 135Y – 2893 = 0
Lado AC, sendo a reta “t” indicando o início até o fim.
1º técnica
2º técnica
3º técnica
-20X + 115Y – 1682 =0

-20X + 115Y – 1682 =0

- 42X + 22Y – 3171 = 0

4) Identificando a posição relativa de duas retas, neste caso vamos considerar as retas “r” e
”s” de cada técnica de modelar sobrancelha.
Resolução: Conhecida a equação geral da reta, necessitamos obter a equação reduzida das
retas “r” e “s” e posteriormente calcular os coeficientes angular(m) e linear(n)
Então: Reta “r” indica o início até o arqueamento
1º técnica
mr = 13 / 4 = 0,54
nr = 3219 / 240 = 13,41
2º técnica
mr = 26 / 57 = 0,45
nr = 3903 / 285 = 13,69
3º técnica
mr = 31 / 83 = 0,37
nr = 2347 / 166 = 14,13
Reta “s” indica do arqueamento até o fim.
1º técnica
ms = -5 / 22 = 0,22
ns = 4321/ 220 = 19,64
Logo : mr ≠ ms
0,54 ≠ -0,22
2º técnica
ms = -2 / 7 = - 0,28
ns = 713 / 35 = 20,37
Logo: mr ≠ ms
0,45 ≠ 0,28
3º técnica
ms = -10 / 27 = - 0,37
ns = 2893 / 135 = 21,42
Logo: mr ≠ ms
0,37 ≠ -0,37
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Conclui-se que a posição relativa entre as retas “r” e “s” são concorrentes.
5) Identificando as coordenadas de intersecção entre as retas “r”, início ao arqueamento e as
retas “s”, arqueamento ao fim, representada pelo ponto B nas três técnicas de modelar
sobrancelha.
Resolução: Sistema formado pelas equações das retas “r” e “s” (método da adição).
1º Técnica

Y = 17,8 X = 8,1
B(8,1; 17,8)

2º Técnica

Y = 17,8 X = 9
B(9; 17,8)

3º Técnica

Y= 17,8 X = 9,8
B(9,8; 17,8).

6) Calculando a área do triângulo escaleno, formados pelos pontos A, B e C que indicam
início, arqueamento e fim, respectivamente, das técnicas de modelar a sobrancelha.
Resolução: Sendo os pontos A, B e C não colineares usaremos a fórmula S= ½ |D|
1º técnica
A (3,3; 15,2)
B (8,1; 17,8)
C (12,5; 16,8)
S = 8,12 cm²
2º técnica
A (3,3; 15,2)
B (9; 17,8)
C (12,5; 16,8)
S = 7,4 cm²
3º técnica
A (1,5; 14,7)
B (9,8; 17,8)
C (12,5; 16,8)
S = 8,33cm2
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Historicamente, a remoção do excesso de pelos para fins estéticos e higiene pessoal
não tem sido visto como meramente utilitarista, e sim, com funções pessoais e sociais.
Atualmente, o ato de modelar as sobrancelhas não é costume somente das mulheres,
inclusive os homens também cuidam de suas sobrancelhas.
A matemática faz seu papel de forma eficaz, interessante e desafiadora, pois
transforma o conhecimento matemático empírico em conhecimento científico consolidado.
Percebeu-se, também, uma correlação entre o matemático e o estático, delineando um
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espaço onde anteriormente só havia habilidades de ofício – a designer de sobrancelhas agora
pode ter apoio de mais uma ferramenta legitimando seu trabalho.
CONCLUSÕES
Técnicas para modelagem de sobrancelha são criadas buscando um arqueamento e
formato perfeito para cada fisionomia. As pesquisas sinalizam que não existe uma tendência

fixa em modelar a sobrancelha, o que importa é que a pessoa se sinta satisfeita com a técnica
escolhida. No âmbito escolar comprovou que certos meninos possuem o hábito de cuidar da
sobrancelha.
Em um ambiente de aprendizagem os alunos tiveram a oportunidade de aplicar, valorizar e
ampliar seus conhecimentos associados aos conteúdos da geometria analítica plana de forma
prazerosa e desafiadora, pois foram estimulados a elaborar questionamentos em torno do
trabalho.
Assim, equilibrando conceitos matemáticos, habilidades de raciocínio e investigação,
conclui-se que a terceira técnica demonstrou ser a mais natural e perfeita tanto na projeção
matemática quanto na opinião dos alunos e que ao matematizar situações na qual estão
inseridos, razão que sucedeu este trabalho, proporciona o gosto pela disciplina e os motiva a
saber mais.
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PIXETRIZES 1
FERREIRA, Fernanda de Oliveira2 ; WENK, Jaqueline 3 ; VOELZ, Marcia Eni

4

RESUMO: Este trabalho inicia com uma abordagem teórica sobre matrizes, seus estudos e suas aplicações em
relação com a resolução de imagens de telas de computadores e fotografias, onde assim cada pixel representa o
elemento de uma matriz, associado ao sistema RGB e ao sistema binário. A interação com o público infantil é
feita com o aplicativo “8bit Painter” para maior entendimento dos mesmos. Um estudo mais aprofundado
permitiu perceber a relação entre a resolução de imagem e sensoriamento remoto, como são feitas as resoluções
espacial, espectral, temporal e radiométrica. Foi utilizado o aplicativo “Google Earth” para uma melhor
compreensão do público sobre o assunto. Além disso, foi feita a análise de imagens interplanetárias em alta
resolução, foram mostradas as fotos do sol, da terra e de mais alguns planetas em alto resolução. Pesquisa do
significado de “HD” e entendimento de que todos os passos têm total relação com a matemática.
Palavras-chave: Matrizes. Resolução de imagens. Pixels. Sensoriamento Remoto.

INTRODUÇÃO
Muitos conteúdos matemáticos, dependendo do professor de sala de aula, são
ensinados na escola sem muitas vezes, que o aluno saiba por vezes onde ele possa ser
aplicado. Este trabalho tem por objetivo mostrar a aplicação das matrizes no cotidiano dos
estudantes e mostrar a eles onde este conteúdo é aplicado. Algumas pessoas têm até certo
receio do conteúdo de matrizes, mas não sabem que é algo tão utilizado e tão importante para
organização de dados. É uma ferramenta essencial, que possibilita, fácil e é de rápida
compreensão. O projeto mostra como esta ferramenta está presente no dia a dia e como a
matemática é indispensável para tudo. A matemática está por todo lugar, por tudo que
utilizamos e enxergamos. Olhando para uma simples tela de computador vemos que ela está
explícita e que não é algo assustador.
Foram muitas pesquisas que possibilitaram um trabalho organizado e interessante que
mostra a matemática em coisas simples, mas bem-feitas.
O projeto Pixetrizes mostra aplicações interessantes das matrizes no dia a dia,
começando com exemplos triviais como tabelas de números simples de fácil interpretação e
vasta organização, mostrando a parte matemática das fotografias digitais e o conceito de
resolução, até chegar em um assunto mais complexo e atrativo ao público como o
sensoriamento remoto, que envolve fotografias em alta resolução de planetas e do sol e o
aplicativo “Google Earth” para a interação com o público para maior entendimento.
MATERIAL E MÉTODOS
Com o objetivo de compreender o que são matrizes e suas aplicações nas tecnologias,
como em fotografias, que dependem exclusivamente de matemática para suas existências,
devemos pensar e aplicar esses tópicos abaixo listados:
1
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Compreender o que são matrizes;
Identificar os elementos e a ordem de uma matriz;
Identificar matrizes na criação de imagens de computador;
Perceber a importância de matrizes na organização de dados;
Entender que a quantidade de elementos de uma fotografia interfere diretamente em
sua resolução;
 Compreender o uso das matrizes em imagens de sensoriamento remoto.
No primeiro momento realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre as aplicações das
matrizes em telas de computadores e fotografias. Estudou-se sobre pixels, sistema RGB,
resolução de imagem e imagens binárias. Com os objetivos de perceber que todas as telas de
computador e imagens/fotografias digitais são matrizes cujos seus elementos são os pixels e
esses proporcionam a boa ou má resolução de cada imagem. Cada pixel possui uma cor que é
denotada com uma tripla ordenada no sistema RGB. Compreender que quanto mais pixels,
melhor a resolução a imagem vai ter. Entender a leitura feita pelo computador em uma
imagem binária, como ele gera a imagem através de códigos. Utilização do aplicativo “8bit
Painter” para melhor compreensão das pessoas na apresentação sobre os pixels e como eles
funcionam.
No segundo momento estudou-se sobre sensoriamento remoto, assim compreendendo
como é feito o sensoriamento remoto e sua relação com resolução de imagem. Estudou-se
também como são feitas as resoluções espacial, espectral, temporal e radiométrica,
estabelecendo uma total relação com pixels e resolução de imagem. Utilização do aplicativo
“Google Earth” para melhor compreensão do público sobre sensoriamento remoto na
apresentação.
Na Feira Municipal em qual o trabalho foi classificado foi recebido uma sugestão de
um dos visitantes da feira: ele nos explicou que toda a parte do projeto sobre resolução de
imagem era necessária para a observação de certo território por meio de satélite. Foram
dedicadas em média 8 horas para esta parte do projeto, para pesquisas e estudos deste assunto.
Por fim, para complementar o projeto foi acrescentado o sensoriamento remoto, explicando
como é feita a observação de um corpo sem contato físico, mostrando que não são necessárias
câmeras, utilizando os 4 passos a seguir: resolução temporal, radiométrica, espectral e
espacial. Assim é explicada a necessidade de estudo para aplicações do cotidiano, como
previsão do tempo e controle do desmatamento por meio de satélites e orbita.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com toda a pesquisa realizada conseguimos compreender diversos conceitos
relacionados a matrizes e pixels e suas aplicações no dia a dia:
As matrizes surgiram da necessidade de resolver problemas que envolviam
principalmente medição de terras, agricultura, impostos, entre outros que resultavam em
sistemas de equações de primeiro grau. Conforme Iezzi em seu livro “Os Fundamentos da
Matemática Elementar” se realizou a pesquisa que nós trouxe os dados abaixo sobre
matrizes:
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Matriz é toda tabela formada por números reais distribuídos em

linhas e

colunas.

Ex:

matriz x
Cada elemento de uma matriz é indicado por
, onde indica a linha e a coluna às
quais o elemento pertence. As linhas são numeradas de cima para baixo e as colunas da
esquerda para a direita.

Exemplos:
 Matriz linha: do tipo x .
 Matriz coluna: do tipo:

;
;

 Matriz nula: tem todos os elementos iguais a zero:
 Matriz quadrada: do tipo:

;

;

 Matriz diagonal: é toda matriz quadrada onde os elementos que não pertencem à
diagonal principal são iguais a zero:

;

 Matriz identidade: é toda matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal
são iguais a 1. Ex:

.

As matrizes estão presentes de forma abundante em nosso dia a dia, e as mesmas tem
o simples objetivo de organizar dados de forma simples:
Nas tabelas a seguir temos a descrição da quantidade de grãos produzidos em três
regiões nos anos de 2005 e 2006:
Figura 1- Exempl o de Tabela.

Fonte: Prof. Jefferson's Blog. Acessado em: 25/06/2016.
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O exemplo mais comum e conhecido de matriz é a tela do computador, que tem como
seus elementos os pixels.
Os pixels são as menores unidades de uma imagem digital. Se você der um zoom
máximo em uma foto digital, verá que ela é formada por vários quadradinhos, os pixels.
Os pixels são ordenados em uma tabela formada por uma matriz. Cada um deles pode
ser localizado por uma coordenada (um código) correspondente à linha e coluna que pertence.
A matriz de pixels guarda em cada posição, um píxel com sua cor, que por vez é
representada por números, que representam cada tonalidade das cores vermelha, verde e azul.
A tabela que localiza essas tonalidades é chamada de sistema RGB.
No sistema RGB, cada cor é definida pela quantidade de vermelho (Red em inglês),
verde (Green em inglês) e azul (Blue em inglês) que a compõem (as tonalidades). Por
conveniência, a maioria dos arquivos digitais atuais usam números inteiros entre 0 e 255 para
especificar estas quantidades. O número 0 indica ausência de intensidade e o número 255
indica a intensidade máxima. Cada tonalidade de vermelho, verde e azul pode ser misturada
com uma de outra cor, formando assim uma grande quantidade de cores e tonalidades
diferentes, gerando as imagens maravilhosas e em ótima resolução que vemos em telas de
computadores, televisores, câmeras, entre outros.
CONCLUSÕES
O projeto Pixetrizes mostra aplicações interessantes das matrizes no dia a dia,
começando com exemplos triviais como tabelas de números simples de fácil interpretação e
vasta organização, mostrando a parte matemática das fotografias digitais e o conceito de
resolução, até chegar em um assunto mais complexo e atrativo ao público como o
sensoriamento remoto, que envolve fotografias em alta resolução de planetas e o aplicativo
“Google Eart” para a interação com o público.
Mostrando assim para o público que a matemática está presente em nosso cotidiano e
que as matrizes, assunto este que assusta a maioria dos estudantes, possui uma vasta aplicação
e não é de difícil compreensão. Sem até muito atrativo trabalhar com este assunto através da
tecnologia, tão presente nos dias de hoje.
REFERÊNCIAS
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FINANÇAS: PEQUENOS DESCUIDOS, GRANDES PROBLEMAS 1
THOMÉ, Ana Paula2 ; BORTOLOSSI, Thais3 ; KOCH, Ana Maria Bortolini4
RESUMO: O projeto teve como objetivo, oportunizar ao aluno a compreensão do planejamento de suas finanças
e o conhecimento que os permitam realizar cálculos financeiros e análises de investimentos para tomada de
decisões na vida futura como pessoa, esclarecendo-os na escolha da melhor maneira de efetuar compras e
conhecer o funcionamento de empréstimos, consórcios, leasing na compra de automóveis e sistema SAC,
SACRE e Price na compra de imóveis evitando possíveis armadilhas da mídia. Com isso num primeiro
momento, desempenharão o papel de pesquisadores, depois colab oradores e coautores do projeto, desta forma,
foi dividido a turma, onde cada grupo ficou com um sistema de imóveis e um de automóveis, desenvolvendo
pesquisa e cálculos. Ficou claro a compreensão dos adolescentes e de seus pais que participaram do
desenvolvimento das pesquisas que a organização de um bom planejamento faz muita diferença na hora da
tomada de decisão
Palavras-chave: Gestão Financeira. Formas de Pagamentos. Aplicabilidades no Cotidiano.

INTRODUÇÃO
A inclusão da Matemática Financeira, deve ser um meio para garantir o exercício
pleno da cidadania, no que se refere a situações financeiras. É preciso que este tópico seja
abordado de modo eficaz, capacitando os alunos a escolher a melhor maneira de efetuar seus
pagamentos e a evitar armadilhas da mídia, que anunciam ofertas enganosas do tipo “preço à
vista igual a preço a prazo sem juros”. Este trabalho chama a atenção para a necessidade de
preparar alunos e professores para enfrentar essa tarefa. Considera que qualquer quantia
muda de valor ao longo do tempo, pois uma quantia sempre pode ser aplicada e render juros.
Atualmente, a Matemática Financeira possui inúmeras aplicabilidades no cotidiano,
englobando situações relacionadas ao ganho de capital, pagamentos antecipados e
parcelados, porcentagem, financiamentos, descontos comerciais entre outros produtos do
meio financeiro. Juro é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro. É expresso
como um percentual sobre o valor emprestado (taxa de juro) e pode ser calculado de duas
formas: juro simples ou juro composto. Este projeto, além de ter o objetivo de relatar sobre a
matemática financeira, prover aos estudantes um conhecimento que os permitam realizar
cálculos financeiros e análise de investimentos para a tomada de decisão na gestão financeira
das empresas e das pessoas, utilizar situações do cotidiano profissional, escolar, pessoal,
para estudo e aplicação dos problemas financeiros, analisar taxas de empréstimos em longo e
curto prazo, verificar o conteúdo implícito de propagandas que oferecem diversas vantagens,
reconhecer os benefícios e a superioridade do processo de tecnológica sobre o tradicional,
desenvolver o gosto pela matemática e o prazer em “fazer matemática”. Diante de todos
esses objetivos o trabalho trará maiores conhecimentos sobre tudo que envolve a compra de
imóveis e de automóveis buscando informações importantes sobre esse tema.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Planejamento é tudo. Depois de um levantamento bem definido, precisamos ser
objetivos na escolha do carro ou do imóvel que pretendemos comprar. Para isso, o trabalho de
pesquisa de preços à tomada de decisões é muito importante. O custo é baseado também no
sistema que devemos escolher. E principalmente mostrar as dificuldades que podemos
encontrar em entender o funcionamento de casa sistema e os juros cobrados e
consequentemente pagos por nós, compradores. O sucesso do seu projeto depende da escolha
e um bom planejamento.
PROCEDIMENTO PARA COMPRA DE UM IMÓVEL
1º Passo: pesquisa de preço, rua, prédio, imóvel e vistoria.
2º Passo: a propriedade. Verifique se o imóvel realmente pertence ao vendedor.
3º Passo: o recibo de sinal ou a promessa de compra e venda
4º Passo: a situação jurídica do imóvel
5º Passo: a situação jurídica do(s) vendedor(es)
6º Passo: o pagamento do ITBI (Imposto de Transmissão).
7º Passo: a assinatura da escritura
8º Passo: o registro da escritura
Tabela 1. SISTEMAS MAIS USADOS PELOS BANCOS NA COMPRA DE IMÓVEIS

Fonte: As autoras (2016).
Tabela 2. Impacto das três tabelas, com base nos dados da Caixa Econômica Federal, tendo como exemplo
um financiamento de R$ 100 mil reais e prazo de 180 meses:
VALOR
R$ EM JUROS
% DOS JUROS
TOTAL
TOTAL R$
SOBRE O TOTAL
PAGO
TABELA
PRICE

100.000,00

108.977,72

52%

208.977,72

SAC

100.000,00

85.873,58

46,2%

185.875,58

SACRE
100.000,00
Fonte: As autoras (2016).

83.592,21

45,5%

183.592,21

AUTOMÓVEIS: O que é mais importante para o cidadão: espaço, desempenho, economia de
combustível ou custo/benefício?
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Comprar um carro é decidir também sobre o quanto seu bolso aguenta pagar. Há,
basicamente, três opções para comprar carro sem entrada: o Consórcio, o Leasing e o
Financiamento.
Financiamento: Limite: até 100% do valor
Prazos: até 60 meses
Taxas de juros: Definida conforme o nível de relacionamento, ano de fabricação, prazo do
financiamento, risco da operação e percentual de empréstimo em relação ao valor do veículo.
Variando de 1,50% a.m à 2,90%a.m.
Parcela Fixa
Veículo próprio
Leasing: BB opera apenas com PJ (Pessoa Jurídica)
Arrendamento Mercantil = “arrendador” e “arrendatário” é o Leasing
Limite: até 100% do valor do bem
Prazo mínimo: 24 meses
VRG (Valor Residual Garantido)
Benefício fiscal
Consórcio: Reunião de pessoas em grupo, com prazo de duração e número de cotas
previamente determinados.
Prazos: até 84 meses (automóveis) – até 200 meses (imóveis)
Taxa de administração: 15,80% (automóveis) – 20,00% (imóveis)
Fundo de Reserva: 5,00%
Assembleia
Lance
Cessão de direitos
Imóveis: Aquisição, Construção/reforma, Imóveis rurais, Terrenos.
Serviços: Cirurgias plásticas, Pacotes turísticos, festas de formatura/casamento, cursos de
graduação.
1-Qual o montante resultante de uma aplicação de R$ 71.000,00 a taxa de 3% a.a em 24
meses?
M= 71000. (1+0,03) ²⁴
M= 71000. (1,03) ²⁴
M= 71000 .2,0327
M=144.328,38 reais
2-Um banco libera para uma pessoa o crédito de R$ 120 000,00 para ser pago pelo SAC em
10 parcelas mensais. Sendo a taxa de juros de 5% ao mês, construa a planilha.
Calculando
o
valor
das
amortizações:
120 000 / 10 = 12 000
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Tabela 3. As amortizações mensais serão fixas e iguais à R$ 12 000,00

Fonte: Marcos Noé (2016).

Observe que o juro é calculado sobre o valor do saldo devedor do mês anterior, e as
prestações são obtidas através da soma do juro do período com o valor da amortização.
3- Cálculo da compra de um carro no sistema Leasing.
Valor do bem arrendando: R$ 36.000,00
Valor total das parcelas (incluindo juros): R$45.000,00
Valor residual (espécie de aluguel):R$5.000
Valor total a ser pago: 45.000,00 + R$5.000,00 = 50.000,00
Encargos financeiros a comprar: R$ 50.000,00 – valor do bem: 36.000,00 = R$ 14.000,00
METODOLOGIA DA PESQUISA
No primeiro momento, os alunos foram orientados pela professora a realizarem a
pesquisa sobre o assunto a ser abordado no projeto, buscando orientação na internet, na
FACC com apresentações de trabalhos dos acadêmicos e palestra com o funcionário do
banco.
Em um segundo momento os alunos elaboraram o referencial teórico do projeto para
terem embasamento na elaboração das situações problemas relacionados ao tema do projeto.
Em seguida organizou-se a turma em 3 grandes grupos, onde cada grupo ficou com
um sistema de compra imóvel (SACRE, SAC e Price) e um sistema de compra de automóvel
(Consórcio, Financiamento e Leasing).
Posteriormente criaram as situações problemas e resolveram.
CONCLUSÃO
Na análise de Finanças; Pequenos descuidos Grandes problemas ficou claro a
compreensão dos adolescente, bem como, de seus pais que participaram do desenvolvimento
das pesquisas que a organização de um bom planejamento faz muita diferença na hora da
tomada de decisão.
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É importante também que o aluno crie e resolva sua situação problema, fazendo com
que perceba como pequenas ações como o planejamento pode refletir positivamente na vida
do ser humano.
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TOMADAS DE DECISÕES NA MATEMÁTICA FINANCEIRA1
FRANZ, Vitor Bruno2 ; TRENTINI, Thais Ketlyn3 ; PITZER, Luiz Carlos4 ;
RESUMO: Para descobrir o real valor do nosso dinheiro com o passar do tempo; este que foi o percursor da
temática de nosso projeto; foram pesquisados e analisados, os fatores que influenciam nas desvalorizações ou
possíveis rendimentos. No caso da desvalorização, temos a inflação e para o rendimento optamos pela poupança.
Todos os dados destes dois fatores, foram obtidos em dois sites, o IBGE e Portal Brasil e organizados no
Software Excel. A partir destes fatores, podemos perceber que o real valor monetário sofre constantes
modificações e estes influenciam nas tomadas de decisões no mercado financeiro, pois, ao parcelarmos uma
certa dívida, estamos trabalhando com o dinheiro no futuro, do qual este, modifica -se com a inflação. Com isso,
cada movimento financeiro que terá pagamentos futuros, deve ser analisado individualmente. Por fim, foi
construído uma calculadora fornecendo o real valor para um investimento feito na poupança.
Palavras-chave: Inflação. Desvalorização. Análise. Valor.

INTRODUÇÃO
Desde a aplicação do Plano Real no Brasil (1994) o dinheiro na qual usamos hoje,
passou por diversas alterações monetárias. Temos exemplo disso: Cruzeiro, Cruzado,
Cruzeiro Novo, Cruzado Novo, Cruzeiro Real, entre outros. A inflação foi o principal agente
desta mudança, que hoje preocupa a todos, pois ela faz com que nosso dinheiro perca seu
valor. Para contermos um pouco os efeitos da inflação, temos algumas soluções que nos
ajudam a ter uma vida financeira melhor, desperdiçando menos dinheiro e economizando ao
máximo.
Visando essa problemática, percebemos a importância do nosso trabalho justificado
pelo momento em que vivemos hoje no Brasil, onde o dinheiro é muito cobiçado e ao mesmo
tempo, muito difícil de ser acumulado. Com a agitação política atual isso fica ainda mais
crítico. Com isso, vemos a relevância de termos opções para que percamos menos nossas
riquezas, levando em conta soluções como a poupança, o Tesouro Nacional e outras formas
de rendimento.
Percebemos de acordo com o trabalho, que a inflação não é recente, tendo indícios
desde quando começaram a circular cédulas com valores (dinheiro impresso). Um grande
exemplo disso foi na Primeira Grande Guerra Mundial, onde a Alemanha foi obrigada a
produzir cédulas com valores absurdos para que pudesse suprir o valor da fabricação da
moeda. Esse episódio foi chamado de Hiperinflação, onde a inflação no local foi de
aproximadamente um bilhão por cento.
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Figura 1- Nota de 100 milhões de marcos na Alemanha em 1923.

Fonte: Disponível em: <http://images.delcampe.com/img_large/auction/000/309/739/ 488_ 001.jpg>. Acesso em:
15 set. 2016)
Muitas situações estão presentes no cotidiano das pessoas e têm ligação imediata
com o dinheiro, seja o fato de ter um pouco de dinheiro, nada de dinheiro ou muito
dinheiro. Em todas as situações ter educação financeira torna-se fator determinante
da ascensão profissional e saúde financeira pessoal e empresarial (JUNIOR, 2012,
p.12).

O objetivo geral do presente trabalho é entender através de cálculos matemáticos,
como nosso dinheiro sofre os efeitos da inflação, além de apresentar métodos para que
possamos comparar se um determinado parcelamento de certo produto ou bem é favorável ou
não. Para verificar um possível rendimento, demos ênfase na poupança, apresentando motivos
para aplicar ou não seu dinheiro nesse método bancário de investimento. Com isso, o
indivíduo estará apto para determinar o real valor do seu dinheiro e assim poder tomar
decisões no mercado financeiro.
MATERIAL E MÉTODOS
Nosso trabalho idealiza dois principais assuntos abordados no 3° ano do ensino médio:
Estatística e Matemática Financeira. No caso da estatística:
A Estatística se interessa pelos métodos científicos para coleta, organização, resumo,
apresentação e análise de dados, bem como na obtenção de conclusões válidas e na
tomada de decisões razoáveis baseadas em tais análises. Algumas vezes, o termo
Estatística é empregado para designar os próprios dados ou números, por exemplo,
estatística de empregos, de acidentes etc (SPIEGEL, 1975, p. 1).

Para a Matemática Financeira, a proposta curricular aponta os conhecimentos de
porcentagem, juros simples, juros compostos e parcelamentos em financiamento, como
proposta, para preparar o aluno ao estudo mais aprofundado ou apenas para seu próprio uso na
sociedade.
Para a realização do presente trabalho usufruímos do software Excel, e de dados
contidos em fontes como o ‘IBGE’ e o ‘Portal Brasil’, onde arrecadamos dados desde junho
de 1994 quando iniciou-se a vigência do Plano Real no Brasil. De acordo com a nossa
necessidade, juntamos taxas e números de todos os meses, ano a ano, até o mês de junho de
2016, para que possamos analisar os dados e através de cálculos, podendo chegar em algumas
inferências do referido mês, ou do ano em pauta. Os cálculos que utilizamos são
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principalmente em base nas tabelas representadas abaixo, que informam os valores de inflação
e de rendimento da poupança, respectivamente:
Tabela 1- Inflação entre os anos de 1994 e 2016.
IPCA - PLANO REAL - 1994 à 2016
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TOTAL ACUMULADO

1994

X

X

X

X

X

X

6,84%

1,86%

1,53%

2,62%

2,81%

1,71%

18,57%

1995

1,70%

1,02%

1,55%

2,43%

MAIO

2,67%

2,26%

2,36%

0,99%

0,99%

1,41%

1,47%

1,56%

22,41%

1996

1,34%

1,03%

0,35%

1,26%

1,22%

1,19%

1,11%

0,44%

0,15%

0,30%

0,32%

0,47%

9,56%

1997

1,18%

0,50%

0,51%

0,88%

0,41%

0,54%

0,22%

-0,02%

0,06%

0,23%

0,17%

0,43%

5,22%

1998

0,71%

0,46%

0,34%

0,24%

0,50%

0,02%

-0,12%

-0,51%

-0,22%

0,02%

-0,12%

0,33%

1,66%

1999

0,70%

1,05%

1,10%

0,56%

0,30%

0,19%

1,09%

0,56%

0,31%

1,19%

0,95%

0,60%

8,94%

2000

0,62%

0,13%

0,22%

0,42%

0,01%

0,23%

1,61%

1,31%

0,23%

0,14%

0,32%

0,59%

2001

0,57%

0,46%

0,38%

0,58%

0,41%

0,52%

1,33%

0,70%

0,28%

0,83%

0,71%

0,65%

7,67%

2002

0,52%

0,36%

0,60%

0,80%

0,21%

0,42%

1,19%

0,65%

0,72%

1,31%

3,02%

2,10%

12,53%

2003

2,25%

1,57%

1,23%

0,97%

0,61%

-0,15%

0,20%

0,34%

0,78%

0,29%

0,34%

0,52%

9,30%

2004

0,76%

0,61%

0,47%

0,37%

0,51%

0,71%

0,91%

0,69%

0,33%

0,44%

0,69%

0,86%

7,60%

2005

0,58%

0,59%

0,61%

0,87%

0,49%

-0,02%

0,25%

0,17%

0,35%

0,75%

0,55%

0,36%

5,69%

2006

0,59%

0,41%

0,43%

0,21%

0,10%

-0,21%

0,19%

0,05%

0,21%

0,33%

0,31%

0,48%

3,14%

2007

0,44%

0,44%

0,37%

0,25%

0,28%

0,28%

0,24%

0,47%

0,18%

0,30%

0,38%

0,74%

4,46%

2008

0,54%

0,49%

0,48%

0,55%

0,79%

0,74%

0,53%

0,28%

0,26%

0,45%

0,36%

0,28%

5,90%

2009

0,48%

0,55%

0,20%

0,48%

0,47%

0,36%

0,24%

0,15%

0,24%

0,28%

0,41%

0,37%

4,31%

2010

0,75%

0,78%

0,52%

0,57%

0,43%

0,00%

0,01%

0,04%

0,45%

0,75%

0,83%

0,63%

5,91%

2011

0,83%

0,80%

0,79%

0,77%

0,47%

0,15%

0,16%

0,37%

0,53%

0,43%

0,52%

0,50%

6,50%

2012

0,56%

0,45%

0,21%

0,64%

0,36%

0,08%

0,43%

0,41%

0,57%

0,59%

0,60%

0,79%

5,84%

2013

0,86%

0,60%

0,47%

0,55%

0,37%

0,26%

0,03%

0,24%

0,35%

0,57%

0,54%

0,92%

2014

0,55%

0,69%

0,92%

0,67%

0,46%

0,40%

0,01%

0,25%

0,57%

0,42%

0,51%

0,78%

6,41%

2015

1,24%

1,22%

1,32%

0,71%

0,74%

0,79%

0,62%

0,22%

0,54%

0,82%

1,01%

0,96%

10,67%

2016

1,27%

0,90%

0,43%

0,61%

0,78%

0,35%

0,52%

X

X

X

X

X

5,97%

5,91%

4,96%

TOTAL

450,12%

Fonte: IBGE (Adaptado, 2016)
Tabela 2 - Rendimento da poupança entre os anos de 1994 e 2016.
POUPANÇA - PLANO REAL - 1994 à 2016
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TOTAL
ACUMULADO

1994

X

X

X

X

X

X

X

5,55%

2,64%

2,95%

3,07%

3,44%

18,91%

1995

3,39%

2,61%

2,36%

2,81%

3,98%

3,76%

3,40%

3,51%

3,12%

2,45%

2,16%

1,95%

41,95%

1996

1,85%

1,76%

1,47%

1,32%

1,16%

1,09%

1,11%

1,09%

1,13%

1,17%

1,25%

1,32%

16,88%

1997

1,38%

1,25%

1,16%

1,13%

1,12%

1,14%

1,16%

1,16%

1,13%

1,15%

1,16%

2,04%

16,05%

1998

1,82%

1,65%

0,95%

1,40%

0,97%

0,96%

0,99%

1,05%

0,88%

0,95%

1,39%

1,12%

15,08%

1999

1,25%

1,02%

1,33%

1,67%

1,11%

1,08%

0,81%

0,79%

0,80%

0,77%

0,73%

0,70%

12,75%

2000

0,80%

0,72%

0,73%

0,73%

0,63%

0,75%

0,72%

0,66%

0,70%

0,60%

0,63%

0,62%

2001

0,60%

0,64%

0,54%

0,67%

0,66%

0,68%

0,65%

0,75%

0,85%

0,66%

0,79%

0,69%

2002

0,70%

0,76%

0,62%

0,68%

0,74%

0,71%

0,66%

0,77%

0,75%

0,70%

0,78%

0,77%

8,97%

2003

0,86%

0,99%

0,91%

0,88%

0,92%

0,97%

0,92%

1,05%

0,91%

0,84%

0,82%

0,68%

11,29%

2004

0,69%

0,63%

0,55%

0,68%

0,59%

0,66%

0,68%

0,70%

0,70%

0,67%

0,61%

0,62%

8,04%

2005

0,74%

0,69%

0,60%

0,76%

0,70%

0,75%

0,80%

0,76%

0,85%

0,77%

0,71%

0,69%

9,19%

2006

0,73%

0,73%

0,57%

0,71%

0,59%

0,69%

0,69%

0,68%

0,74%

0,65%

0,69%

0,63%

8,41%

2007

0,65%

0,72%

0,57%

0,69%

0,63%

0,67%

0,60%

0,65%

0,65%

0,54%

0,61%

0,56%

7,80%

2008

0,56%

0,60%

0,52%

0,54%

0,60%

0,57%

0,62%

0,69%

0,66%

0,70%

0,75%

0,66%

7,74%

2009

0,72%

0,68%

0,55%

0,64%

0,55%

0,55%

0,57%

0,61%

0,52%

0,50%

0,50%

0,50%

7,09%

2010

0,55%

0,50%

0,50%

0,58%

0,50%

0,55%

0,56%

0,62%

0,59%

0,57%

0,55%

0,53%

6,81%

2011

0,64%

0,57%

0,55%

0,62%

0,54%

0,66%

0,61%

0,62%

0,71%

0,60%

0,56%

0,56%

7,50%

2012

0,59%

0,59%

0,50%

0,61%

0,52%

0,55%

0,50%

0,51%

0,51%

0,50%

0,50%

0,50%

6,58%

0,48%

0,50%

0,47%

0,43%

0,43%

0,41%

2,75%

ABRIL

MAIO

JUNHO

2012 - 2012 MP 567/12

8,61%
8,49%

2013

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,52%

0,50%

0,51%

0,59%

0,52%

6,32%

2013 - 2012 MP 567/12

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,43%

0,46%

0,48%

0,48%

0,51%

0,59%

0,52%

5,67%

2014

0,55%

0,61%

0,55%

0,53%

0,55%

0,56%

0,55%

0,61%

0,56%

0,59%

0,60%

0,55%

7,02%

2014 - 2012 MP 567/12

0,55%

0,61%

0,55%

0,53%

0,55%

0,56%

0,55%

0,61%

0,56%

0,59%

0,60%

0,55%

7,02%

2015

0,61%

0,59%

0,52%

0,63%

0,61%

0,62%

0,68%

0,73%

0,69%

0,69%

0,68%

0,63%

7,94%

2015 - 2012 MP 567/12

0,61%

0,59%

0,52%

0,63%

0,61%

0,62%

0,68%

0,73%

0,69%

0,69%

0,68%

0,63%

7,94%

2016

0,73%

0,63%

0,60%

0,72%

0,63%

0,65%

0,71%

X

X

X

X

X

4,76%

2016 -2012 MP 567/12

0,73%

0,63%

0,60%

0,72%

0,63%

0,65%

0,71%

X

X

X

X

X

4,76%

Fonte: PORTAL BRASIL (Adaptado, 2016)
Tabela 3 – Ganho Real

Fonte: Os autores (2016)

O método que utilizamos para o cálculo dos percentuais acumulados, tomados meses a
meses em um ano e ano a ano em todo o plano real, foi a média geométrica:
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O fato de utilizarmos este tipo de média é devido a porcentagem ser um fator
multiplicativo e não um somatório. Assim, podemos calcular o ganho ou perda em períodos
que desejamos. Com todos estes dados, foi possível estabelecer um percentual de
desvalorização do dinheiro brasileiro que torna os 2% ao mês. Sendo assim, para
determinarmos o valor real de um parcelamento comparado com outra forma de pagamento,
devemos transferir todos os pagamentos para uma mesma data.
Para realizar a transposição de uma certa quantia, devemos estabelecer um fator de
recursão, veja o exemplo:
Um produto tem como opção de pagamento, com 2% de desvalorização mensal, as
seguintes opções:
Três pagamentos de 100 reais em 30, 60 e 90 dias
À vista por 290 reais
Para resolver está questão, devemos retornar todos os valores para o dia atual da
compra. No caso do preço à vista o valor continua 290 reais, mas, para o parcelamento temos:

As potências indicam os meses dos pagamentos. Logo, podemos perceber que neste
caso, devido a inflação e a possibilidade de investir este dinheiro, o parcelamento foi mais
viável.
Todos os casos na matemática financeira devem ser analisados e calculados, pois cada
situação é particular e única, cabe a cada um de nós, fazer a escolha certa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com esse levantamento de dados podemos concluir que nem sempre é vantagem
aplicar o dinheiro na poupança, como temos exemplo os anos de 1994, 2002, 2004, 2015 e
2016, onde o rendimento da poupança não foi maior que a inflação dos referidos anos.
Enquanto isso, podemos perceber com a análise das tabelas, que vários anos foram produtivos
para investidores da poupança, rendendo um valor, mas que na maioria das vezes não foi o
lucro que o investidor esperava.
Sabendo disso, pudemos desenvolver uma calculadora da poupança, um teste de
pequeno aplicativo que simula uma aplicação, para realmente enxergarmos o real valor de
lucro que teríamos em uma aplicação. A calculadora funciona com base em planilhas no
Software Excel, e apenas selecionamos o tempo que o dinheiro fica retido pelo banco, e
indicamos o montante na qual queremos simular. Instantaneamente o Excel já nos mostra o
quanto temos de montante, e o quanto esse dinheiro realmente vale.
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Figura 1- Calculadora da Poupança, desenvolvi da no Excel.

Fonte: Os autores (2016)

Esta calculadora nos possibilitou de modo geral, a perceber em várias situações que
não foi possível obter lucro em um investimento da poupança, pois, a inflação naquele
período foi maior que o ganho do rendimento.
CONCLUSÕES
De acordo com o trabalho, podemos concluir que o dinheiro que temos hoje, sofre
modificações com o passar dos dias, meses e dos anos. Podemos afirmar também, que a
poupança assim como outros métodos de rendimento como o Tesouro Nacional, supre um
pouco a decadência do nosso capital, mas que não anula totalmente os efeitos da inflação, que
hoje é realidade em todo o mundo.
Conclui-se, que a melhor tomada de decisão na matemática financeira é aquela na qual
analisamos com calma, observando e pautando todos os pontos relevantes, para daí fazermos
uma melhor escolha com base no estudo e assim aproveitando melhor nosso dinheiro.
Analisa-se também, que a matemática financeira e a estatística são assuntos
fundamentais para o estudo no ensino médio, tendo em vista, que o estudante se depara com
situações envolvendo finanças a vida toda e que o levantamento de dados e pesquisas, fará
com que ele faça uma melhor observação do que está acontecendo.
Um ponto a ser considerado importante e que gera uma possibilidade de continuação
em nosso trabalho é a investigação mais profunda de outros processos de investimentos que o
mercado hoje nos possibilita.
REFERÊNCIAS
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MENSAGENS SECRETAS E A MATEMÁTICA: A ARTE DA
CRIPTOGRAFIA1
ROSSATO, Felipe2 , ARPINI, Enzo3 , CORRÊA, Valdir4
RESUMO: Este trabalho visa apresentar a introdução à criptografia com conteúdos aprendidos no ensino médio
como matrizes, funções e números primos. Buscou-se, também, a diferenciar criptografia e codificação. Para
realizar este estudo utilizou-se como ponto de partida o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, que pode
ser considerado o início da criptografia moderna. Esta foi utilizada para a decriptação de mensagens alemãs
criadas pela máquina Enigma, que indicava importantes informações de guerra com um sis tema de código que
era alterado diariamente. Para entender a funcionalidade desta máquina, criou -se um mecanismo capaz de se
adaptar diariamente a uma nova codificação a partir de uma função do 1º grau. A outra maneira de criptografia
utilizada foi por meio de matrizes, utilizando a multiplicação e a inversão de matrizes. Foi possível criptografar
mensagens com inúmeras matrizes chaves. Utilizou-se, também, a criptografia a partir de números primos
(RSA), sendo esta a mais amplamente utilizada atualmente.
Palavras-chave: Criptografia. Funções. Matrizes. Codificação. Números Primos.

INTRODUÇÃO
A necessidade de ocultar mensagens não é um privilégio do mundo contemporâneo. O
grande imperador Romano Julio César já fazia uso de tecnologias para enviar mensagens às
suas tropas através das gigantescas dimensões do Império Romano. Machiavelo e Reis ao se
referirem à Cifra de César, informam que “a mais simples cifra monoalfabética deste tipo é
chamada cifra de César, que apesar da sua inocente simplicidade, foi (como o nome indica)
usada por Júlio César (100–44BC). Como qualquer cifra monoalfabética,fica caracterizada
pela correspondência entre o alfabeto original e cifrado.”
Segundo o artigo “The Impact of Cybercrime on Busines” (“O impacto dos crimes
cibernéticos nos negócios”) produzido pelo Ponemon Institute, hoje em dia no Brasil, ocorrem
semanalmente de 47 a 54 ataques hackers a empresas e até mesmo governos. Dentre esses,
55% são ataques de negação de serviço. Segundo o especialista Rodrigo Rocha este é uma
tentativa inutilizar os recursos de sistema de certa empresa para seus utilizadores, causando
assim grande prejuízo à empresa. Mas a criptografia não serve apenas para proteger sistemas
empresariais/governamentais: ela também é imprescindível para a garantia da privacidade das
comunicações individuais (dados bancários, mensagens, etc). Neste sentido, o objetivo deste
trabalho é pesquisar e estudar a relevância da criptografia nos dias atuais, assim como
trabalhar métodos de utilização da criptografia em contextos cotidianos, buscando incentivar
o interesse no estudo da criptografia. A criptografia constitui-se em um campo
importantíssimo da Matemática Moderna, tendo aplicabilidade em diferentes contextos e, por
isso mesmo, precisa ser – pelo menos em um nível básico – conhecida e estudada pelos
estudantes da educação básica.

1

Categoria: Ensino Médio; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com Outras Disciplinas ;
Instituição: Colégio Salesiano Itajaí
2 Estudante do 2º ano do Ensino Médio, feliperossato22@gmail.com
3 Estudante do 2º ano do Ensino Médio, enzoillafontarpini@gmail.co m
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No filme de Morten Tyldum (“O jogo da imitação”), apresenta-se a grande
importância da criptografia na história. O filme aborda o período histórico da Segunda Guerra
Mundial. A comunicação entre as tropas da Alemanha nazista, liderada por Hittler, dá-se por
meio do envio de mensagens criptografadas de grande importância para o desenvolvimento da
guerra. Ocultar a mensagem do inimigo, em caso de interceptação, era fundamental, tornando
a criptografia uma vantagem na guerra. Os alemães construíram uma máquina, denominada
Enigma, responsável por criptografar as mensagens. Segundo FERNANDES (2016) “a
presença da tecnologia de criptografia avançada na Segunda Guerra Mundial foi fator
determinante para a própria dinâmica da guerra, mas também culminou na invenção do
primeiro computador do mundo. Com a criação do primeiro computador do mundo, torna-se
possível descriptografar as mensagens criptografadas pela Enigma. Historiadores acreditam
que o resultado da Segunda Grande Guerra seria a vitória da Alemanha, caso estas mensagens
não houvessem sido descriptografadas.
Nos dias atuais, a criptografia é ainda mais utilizada e de forma mais comum, como
por exemplo, na proteção de dados pessoais, transações pela internet, informações de
segurança de empresas, senhas de redes sociais, entre outros. Recentemente, a empresa
WhatsApp, afim de garantir uma maior segurança a seus usuários, passou a utilizar a
criptografia de ponta a ponta. Segundo consta na FAQ (“Perguntas mais freqüentes”) do
WhatsApp: “Quando criptografadas de ponta-a-ponta, suas mensagens, fotos, vídeos,
mensagens de voz, documentos e ligações estão seguras e não cairão em mãos erradas”.
Contudo, o objetivo deste trabalho é estudar e apresentar aos demais estudantes da
instituição a criptografia e sua importância, bem como apresentar diferentes modos de
criptografar a partir de funções de 1° grau e matrizes. Ressalte-se, porém, que há inúmeras
outras formas de se criptografar mensagens, como por exemplo a criptografia logarítmica, por
meio de funções do 2° grau, funções exponenciais, números primos. A escolha feita aqui foi
por utilizar, inicialmente, funções do 1º grau e matrizes e, num segundo momento, a
criptografia RSA (baseada em números primos).
MATERIAL E MÉTODOS
Para a criptografia de matrizes foram realizados cálculos que envolvem conceitos de
multiplicação de matrizes e matriz inversa. Matrizes são uma forma de organizar um conjunto
de dados ordenados em forma de tabela. O processo de criptografia envolvendo matrizes
baseia-se em duas propriedades básicas das matrizes, respeitadas as condições de existência:
i) o produto entre uma matriz e sua inversa é resulta na matriz identidade
(
); ii) a matriz identidade é o elemento neutro multiplicativo das matrizes
(

)

O primeiro passo para começar a criptografia com matrizes é codificar a mensagem.
Para isso cada letra que será criptografada necessita assumir um valor numérico para ser
possível a multiplicação. Neste processo foi utilizada a tabela 1 que substitui letras por
números. Desta forma a frase “EXEMPLO. ” Torna-se 5 24 5 13 16 12 16 8 (forma
codificada)
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Tabela 1- Valores assumido por letras

Letra

Nº

Letra

Nº

Letra

Nº

Letra

Nº

Letra

Nº

A

1

G

7

M

13

S

18

Y

25

B

2

H

8

N

14

T

19

Z

26

C

3

I

9

O

15

U

21

D

4

J

10

P

16

V

22

.

28

E

5

K

11

Q

17

W

23

?

29

F

6

L

12

R

18

X

24

!

30

27

Fonte: Os autores (2016)

Após a codificação da mensagem, faz-se necessário multiplicar a matriz da mensagem
codificada por uma matriz chave para criptografá-la. Assim, a “matriz mensagem codificada”
será multiplicada pela “matriz chave”
a matriz M criptografada

dando origem

Esta será a mensagem que será

transmitida.
Ao chegar ao destinatário a mensagem criptografada
Ao chegar ao destinatário a mensagem criptografada
terá de ser descriptografada. Para fazê-lo, bastará multiplicá-la pela inversa da matriz chave
.
codificada”

O

produto

obtido

é

a

“matriz

mensagem

, a qual poderá ser lida com uso da tabela 1, voltando a

sua forma original
Já para a criptografia a partir de funções, fez-se uso da tabela 1, assim como de um
mecanismo (Enigma) de autoria própria (ver figura 1). O mecanismo permite identificar o
valor numérico de cada letra, valor este que altera diariamente a partir da função criada para
esta criptografia. Ele consiste em dois cilindros (tendo o cilindro 1 numerais de 1 a 38 e o
cilindro 2 os algarismos de 0 a 9, o alfabeto, “.” e “$” que representam respectivamente ponto
final e espaço. O cilindro 2 é fixo e posicionado sobre ele o cilindro 1, faz um movimento
rotacional afim de posicionar um símbolo ao seu valor criptografado.
Para iniciar o processo de criptografia é necessário definir uma função (no caso do 1º
grau). Escolheu-se a função
para determinar o valor correspondente à letra A
no dia “x” do mês. Por exemplo: se hoje for dia 18 teremos que o valor de A será
Sendo o A=14, todas as outras letras terão seus valores definidos a partir desta.
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Figura 1 e 2 – Enigma com valor de A igual e Enigma com valor de A igual a 14

Fonte: Os autores (2016).

Caso se queira enviar a mensagem EXEMPLO, no dia 18 do mês, sua representação
numérica será dada por 18 37 18 26 29 25 28. Esta mensagem será enviada e somente o
receptor que tiver a função poderá descriptografá-la.
Para criptografia com números primos foi utilizado o sistema de criptografia RSA.
Este método de criptografia foi criado por três pesquisadores do MIT (Instituto de Tecnologia
de
Massachussets): Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adlema.
Para começar a
criptografia a partir do sistema RSA escolhe-se em primeiro lugar dois números primos;
multiplicam-se estes dois números primos para obtermos o número n. Por exemplo, se forem
escolhidos os primos 53 e 59, o valor de n será 3127. Após isso, descobre-se o valor de Φn a
partir da função de Euler, no qual Φn= (53-1).(59-1)=3016. Este valor é utilizado para
descobrir d: e.d=k (Φn)+1, sendo que k pode ter qualquer valor, e e não pode ter relação com
Φn. Sendo assim obtemos 3.d= 2.(3016)+1, d=2011.
Com isso esconde-se todos os valores encontrados, exceto n e e, sendo estes a chave
pública. Esta chave pública é passada a quem deseja escrever a mensagem m ao possuidor da
chave privada d, assim resolve-se a equação m^e mod n=C. Supondo que a mensagem a ser
enviada seja “hi”, a qual, codificada a partir da tabela 1, torna-se “89”. Fazendo-se as devidas
substituições, tem-se: 89^3 mod 3127, cujo resultado é 1394. Este valor é enviado ao
destinatário que realiza o cálculo C^d=m mod n; assim 1394^2011= m mod 3127.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este trabalho, de cunho notadamente qualitativo, tinha como objetivo principal por
parte dos estudantes pesquisadores, a compreensão, o entendimento de alguns métodos
utilizados no processo de criptografar mensagens, buscando relacioná-los com conteúdos que
já haviam estudado, além – e fundamentalmente – de incentivá-los na arte da pesquisa. Neste
sentido, obteve-se grande êxito, tendo em vista que foi possível perceber o grande
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envolvimento dos mesmos nas pesquisas relacionadas ao tema, o desejo de saber mais e a
forma como souberam compartilhar seus construtos com os demais estudantes da escola e
público presente nas feiras nas quais apresentaram o trabalho.
Inicialmente o foco era trabalhar criptografia com o uso de matrizes, tendo em vista
que haviam recém terminado de estudar este conteúdo em sala de aula. Não encontraram
grandes dificuldades em fazê-lo e foram instigados a buscar mais. Em seguida trouxeram a
possibilidade de utilizar funções e está busca foi interessante porque trouxe consigo um outro
estudante (do 1º ano do Ensino Médio) que passou a fazer parte da equipe de pesquisa, ainda
que de forma extra-oficial. Ao retomarem os estudos sobre funções, perceberam muitos fatos
interessantes, como, por exemplo, os problemas de se utilizar uma função quadrática, tendo
em vista o fato deste tipo de função não ser injetora. Neste momento, a presença do estudante
do 1º ano foi fundamental, pois sugeriu a mudança no domínio da função quadrática, o que
resolveria o problema. Depois da leitura de alguns artigos, os estudantes pesquisadores
ficaram entusiasmados com a criptografia RSA e passaram a estudá-la, utilizando vídeo-aulas
(ver REFERÊNCIAS) disponíveis no site da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP), promovendo encontros para discussões entre eles, enfim, ampliando em
muito a percepção da aplicabilidade da Matemática em contextos diversos da sociedade.
A certeza de que o trabalho rendeu frutos é a busca por novas possibilidades de
pesquisa por parte dos estudantes. Animaram-se para estudar. Criar. Desenvolver suas
potencialidades cognitivas. A Matemática abriu-lhes as portas e eles resolveram entrar. Em
Educação isso se define como “sucesso pedagógico”.
CONCLUSÕES
Conclui-se que o conhecimento da criptografia é essencial para o entendimento de
importantes fatos históricos, bem como entender a maneira pela qual dados de segurança,
mesmo que simples como senhas de redes sociais, tem um grande “background” envolvido,
afim de garantir a segurança das informações que estão sendo transportadas de um lado a
outro. Portanto, percebendo isso, pode-se entender a grande dificuldade de se descriptografar
mensagens em casos de guerra, por exemplo, além de possibilitar a criação de métodos de
criptografia cada vez mais eficazes a fim de preservar o sigilo de importantes informações
pessoais e ampliar a capacidade de pensamento com um novo campo de estudo que pode
envolver inúmeros outros conteúdos.
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A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA DE REDUÇÃO DE CUSTO
NA AGROPECUÁRIA1
WIRTH, Gilmar Luiz2 ; TERNUS, Daniel3 ; FLACH, Douglas4
RESUMO: O objetivo do projeto consiste em demonstrar como a agropecuária brasileira deve utilizar
tecnologia e inovação para reduzir custos e aumentar a produtividade nas propriedades. Assim, montou -se uma
maquete de uma propriedade agrícola e simulou-se o valor do investimento de tecnologias em uma propriedade
que tem como atividade a suinocultura, produção de leite e plantio de cereais. Verificou -se que a implantação de
placas solares e aquecedor solar de água para a residência e sala de ordenha são viáveis e são pagos apenas com
a redução da conta de energia elétrica da rede convencional. Além disso, automatizar chiqueirões e salas de
ordenha agilizam a realização das atividades nesses locais e ajudam o produtor a ter uma vida melhor, com mais
precisão, menos tempo, menos custos e que compensem a falta mão -de-obra das propriedades. Dessa forma, é
viável uma propriedade reduzir custos por meio da instalação de tecnologias.
Palavras-chave: Tecnologias. Redução de custos. Agropecuária.

INTRODUÇÃO
A cada dia o mercado de trabalho é mais competitivo e as pessoas precisam trabalhar
mais para se manter e também deixar sua fonte de renda em plenas condições de produzir
mais a cada dia. Assim, para o homem do campo não é diferente, em seu trabalho diário ele
necessita de planejamento para manter sua propriedade. O agricultor movimenta muito
dinheiro para realizar as atividades de sua propriedade e a maior parte desse valor são custos,
desmotivando-o de certa forma. Para contornar essa situação, o agricultor pode utilizar a
tecnologia para reduzir custos em sua propriedade, a fim de aumentar a renda, melhorar a
qualidade de vida e ainda ajudar o meio ambiente usando fontes renováveis de energia.
Assim, o objetivo do projeto consiste em demonstrar como a agropecuária brasileira
deve utilizar tecnologia e inovação para reduzir custos e aumentar a produtividade, superando
assim os desafios do cotidiano.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto baseou-se em tecnologias que podem reduzir custos na agropecuária.
Construiu-se uma maquete de 2 m por 1 m representando uma propriedade agrícola que
trabalha com suinocultura e produção de leite, além do plantio de cereais para servir de
alimento aos animais da propriedade ou para venda.
Construiu-se nesta maquete um chiqueiro de 80m x 8,4m automatizado que chega a
custar R$ 260 mil reais, dos quais R$ 200 mil são de estrutura e os R$ 60 mil restantes em
equipamentos. Em conjunto com o chiqueiro poder-se-ia instalar um biodigestor para
aproveitar o esterco e produzir gás para usar na cozinha e ainda evitar muita poluição com o
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metano. O preço de instalação de um biodigestor varia de 10 mil a 100 mil reais, dependendo
do tamanho a ser construído em função da quantidade de dejetos (WURMEISTER, 2010).
Também, de acordo com a Imagem 01, representou-se um galpão para ordenha que
compreende cochos para alimentação dos animais após a ordenha, sala do resfriador com
escritório e uma sala de ordenha de última geração. Atualmente um sistema automatizado
chega facilmente a custar 350 mil reais, sendo 150 mil a estrutura com galpão pré-moldado de
50mx20m, 50 mil reais com mão-de-obra de pedreiros e mais 150 mil reais com maquinário
que inclui conjunto de ordenha com capacidade de ordenha de 12 vacas com extratores de
teteira, que acionam a retirada do conjunto de ordenha quando o fluxo de leite diminui abaixo
de um valor pré-definido (SANTOS e TOMAZI, 2013). Conforme LAVAL (2015, s. p.) “é
provado através de pesquisas que um sistema que possibilite intervalos regulares entre as
ordenhas aumenta a produção de leite. ”
Figura 01 – Apresentação do trabalho na Feira escola da E.E.B Santo Antônio.

Fonte: Os autores (2016).

Conforme a Figura 01, dentre outras tecnologias que podem ser aplicadas em uma
propriedade a fim de reduzir custos é o aquecedor solar de água, que gera grande economia
(DASOL, 2016). Se em uma residência de 4 pessoas cada uma toma 2 banhos de 5 minutos,
serão 40 minutos por dia de chuveiro ligado, totalizando 20 horas mensais. A seguir o cálculo
de quanto gasta mensalmente um chuveiro de 4500w:
4500W x 20h = 90.000Wh = 90kWh
90kWh x 0,45 = 40,50 reais
40,50 x 12 = 486,00 por ano de economia na fatura de energia elétrica.
Considerando que para limpar a ordenhadeira precisa-se de água quente, podemos
fazer o mesmo cálculo com o gasto de aquecimento de água em um boiller com resistência
tubular de imersão de 3000W.
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3000Wx60h = 180.000Wh = 180 kWh
180kWh x 0,45 = 81 reais.
81 x 12 = 972,00 por ano de redução na fatura de energia elétrica, sendo que se pagaria em
3293,60/972 = 3,38 anos = 3 anos e 5 meses
Da mesma forma realizou-se o cálculo de geração de energia com 30 painéis solares
fotovoltaicos de 265W.
30x265W = 7950W
7950W x 5,4 kWh (Irradiação por m²) = 42.930 Wh/dia
42.930 Wh x 0,83 (83% de eficiência) = 35.631,9Wh
35.631,9 x30 dias = 1.068.957Wh/mês = 1068,95 kWh/mês
Se a propriedade gastasse em torno de 1250 kWh por mês, passaria a pagar apenas
181KW, pagando a taxa de 0,359020/kWh, gerando uma economia na fatura de R$ 438,00
mensais, além de ajudar na sustentabilidade do planeta (SOLAR, 2015).
Ainda é possível a instalação de um aerogerador de pequeno porte em lugares com
muito vento, o que geraria investimento de R$ 65.000,00 para a produção de 400 kWh/mês
(ENERGIA, 2016). O produtor também pode instalar sistemas que controlam a temperatura e
umidade e automaticamente ligam ventiladores e da mesma forma pode aderir à sensores de
luminosidade que ligam ou desligam a luz somente quando necessário mesmo, sem o produtor
se preocupar em acionar as chaves.
Dessa forma realizou-se o cálculo de viabilidade de um sistema fotovoltaico,
aquecedores solares de água, biodigestor e automatização na suinocultura e também na
produção de leite.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Muitos suinocultores ampliam sua produção com construção de mais um chiqueiro e
assim acabam automatizando, a fim de facilitar sua vida e agilizar os serviços. Dessa forma
precisam de um funcionário a menos, sendo que este dinheiro já pode ser usado no pagamento
do investimento. Da mesma forma o biodigestor, o investimento é baixo e se recupera em
cerca de quatro anos e não precisa somente ser instalado para dejetos de suínos. Para
WURMEISTER (2010, s. p.)
Com os dejetos de 40 vacas leiteiras, o biodigestor de 40 metros cúbicos instalado
há pouco menos de um ano em uma propriedade de 33 hectares produz o equivalente
a um botijão de 13 quilos de gás por dia – os menores, de 5 metro cúbicos, geram
três botijões por mês. A atual produção é suficiente para suprir todo o consumo
doméstico com fogão, forno e aquecimento de água e garantir uma economia de
40% com energia elétrica usada na criação. O que sobra do processo ainda é
utilizado como fertilizante natural.

Isso mostra a viabilidade de um biodigestor, o que poderia ser instalado
tranquilamente em propriedade que possui grande quantidade de vacas ou vários chiqueirões.
Já os aquecedores de água trariam retorno do investimento com facilidade.
Considerando que seriam instalados dois aquecedores de água, custando juntos R$ 6.500,00 a
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economia gerada pelos sistemas pagaria as instalações em 4 anos e 6 meses (6.500/(486+972)
= 4 anos e 6 meses).
Dessa forma pode-se calcular a redução de custos de cada tecnologia a ser instalada
podemos formar a seguinte tabela.

Tabela 01 – Tecnologias, seus custos, economia que geram quando instalados e tempo que levariam para
retornar o valor investido.

TECNOLOGIA

2 Aquecedores solares de água
Sistema de Painéis Solares
Fotovoltaicos

CUSTO

ECONOMIA
TEMPO DE
ANUAL QUE
VIDA ÚTIL
GERARIA

TEMPO DE
RETORNO
TOTAL DO
VALOR
INVESTIDO

R$
R$
15 a 20 anos 4 anos e 6 meses
6.500,00
1.458,00
R$
R$
5.256,00
25 anos
6 anos e 11 meses
36.000,00

Fonte: Os autores (2016).

A Tabela 01 deixa bem claro a viabilidade dessas tecnologias implantadas no meio
rural, o que consequentemente reduziria os custos dos agropecuaristas. Porém, o aero gerador
apenas é viável em lugares onde a tarifa de energia elétrica supera os R$ 0,54/kWh. Ele
produz 400 kWh por mês, logo produzirá 120.000 kWh durante seus 25 anos de vida útil,
sendo que se dividirmos o preço pela produção, cada kWh custará R$ 0,54 inviabilizando a
instalação em regiões com tarifas menores.
CONCLUSÕES
Esse trabalho mostrou que é possível reduzir custos na agropecuária utilizando
tecnologia. Máquinas novas são mais eficientes, consomem menos combustíveis e geram
menos desperdício, realizando as tarefas em menos tempo. Dessa forma o produtor rural
realmente conseguirá reduzir custos em sua propriedade, podendo investir mais e assim gerar
mais renda. A implantação de projetos como este é de grande importância, pois as
propriedades rurais passam por dificuldades financeiras e assim conseguiriam se manter com
mais facilidade. A implantação dos itens citados requer grande investimento, mas com as
linhas de financiamento existentes atualmente o agricultor consegue ter mais facilidade para
implantar esses sistemas.
Percebeu-se que é necessário realizar levantamento sobre a instalação de possíveis
tecnologias, tanto da parte da viabilidade quanto sobre o tipo de tecnologia suportado na
propriedade. Não adianta querer instalar um aero gerador se a frequência do vento for muito
baixa. A utilização do sistema de aquecimento de água e geração de energia a partir de placas
solares e/ou aero gerador diminuem a necessidade de construção de hidrelétricas para geração
de eletricidade, as quais acabam inundando áreas que poderiam ser aproveitadas para
agricultura. Além do mais, esses sistemas não atrapalham em nada as tarefas do homem do
campo e ainda acabam reduzindo a fatura de energia.
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Como os sistemas utilizam tecnologia, acabam facilitando a vida do trabalhador e
ainda ajuda a manter mais jovens no campo. Sendo assim, acaba gerando um grande
desenvolvimento regional, tanto na parte tecnológica quanto na produtividade.
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MATEMÁTICA E CRIPTOGRAFIA1
VIEIRA, Matheus Colle 2; SIMÕES, Thayse 3; ANDRADE FILHO, Bazilicio Manoel de4
SOUZA, Michele Alda Rosso Guizzo5.
RESUMO: Este trabalho buscou discutir a relação existente entre Matemática e Criptografia. A criptografia
estuda técnicas de codificação e decodificação de mensagens. A atividade foi desenvolvida pelos alunos do 2°
ano - Vespertino, do curso Técnico em Nível Médio Integrado em Mecatrônica, do Instituto Federal de Santa
Catarina – Câmpus Criciúma. Para atingir o objetivo proposto, a turma foi dividida em equipes, as quais
pesquisaram temas relacionados a origem da criptografia, tipos de criptografia, aplicações matemáticas,
utilizando os conceitos de matrizes e função inversa. De forma interdisciplinar, duas das equipes desenvolveram
dois algoritmos, em linguagem C, para criptografar mensagens. As discussões permitiram visualizar a
importância da criptografia em atividades cotidianas, como o acesso a e-mail ou conta bancária, bem como a
contribuição da matemática nesta área.
Palavras-chave: Matemática. Criptografia. Programação.

INTRODUÇÃO
A criptografia, do grego kryptós (esconder) e gráphein (escrita), estuda formas de se
ocultar uma mensagem a ser transmitida. Portanto, a criptografia estuda as técnicas de
proteção de uma mensagem.
Inicialmente, de acordo com Loureiro (2014), a criptografia era usada exclusivamente
por governos durante guerras, ou então, se fosse necessário, para estabelecer uma
comunicação segura, buscando proteger alguma informação.
Loureiro (2014) destaca o citale espartano como um dos primeiros aparelhos
criptográficos. Neste instrumento, para codificar a mensagem, o remetente deve escrever a
mensagem numa tira de couro, ou pergaminho, que envolve um bastão de madeira. Após
escrita a mensagem, a tira é desenrolada, parecendo haver nela letras sem sentido. Para que a
mensagem seja decodificada, basta enrolar a tira num outro bastão de mesmo diâmetro que
aquele utilizado pelo remetente.
Já o imperador Júlio Cezar utilizou cifra de substituição, conhecida como cifra de
Cézar, para fins militares (LOUREIRO, 2014). Está técnica de criptografia, “consiste em
deslocar as letras do texto claro em 3 casas para direita, sendo portanto uma cifra de
substituição” (LOUREIRO, 2014).
Atualmente, com o crescente aumento da utilização da internet nas mais diversas
situações, como compras virtuais, transações bancárias, troca de mensagens e informações
entre pessoas, empresas ou organizações, o estudo de técnicas avançadas de criptografia
torna-se cada vez mais relevante.
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Diante destas questões, este trabalho buscou discutir de que forma a matemática
contribui para a evolução dos métodos de criptografia.
MATERIAL E MÉTODOS
Para que o objetivo proposto fosse alcançado, foram realizados estudos referentes aos
métodos de criptografia, especificamente àqueles relacionados aos conceitos de matrizes.
Toda a turma participou das atividades desenvolvidas, sendo que, os alunos divididos em
grupo, delimitaram o tema que estariam pesquisando.
Os temas utilizados estavam relacionados à história da criptografia, criptografia no
dia-a-dia: SSL e RSA, matriz inversa, multiplicação de matrizes, determinantes, função,
função inversa e números primos.
Para que fosse possível verificar como a criptografia pode estar presente em outras
áreas, umas das equipes utilizou os conceitos estudados na disciplina de Lógica de
Programação, sob orientação da professora, para desenvolver um algoritmo de criptografia em
linguagem C. A linguagem C foi criada em 1972 e tornou-se rapidamente uma importante
linguagem de programação, por sua portabilidade, flexibilidade e pela sua padronização entre
os compiladores existentes (MIZRAHI, 2008). Destaca-se que o algoritmo ainda está em fase
de desenvolvimento. Pretende-se aprimorá-lo, buscando mostrar a mensagem completa e não
apenas como entradas individuais. Este complemento requer o uso do conceito de vetores e
está em desenvolvimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O processo de criptografia busca criar um mecanismo que permita codificar e
decodificar uma mensagem. Neste intuito, diferentes métodos podem ser utilizados. Em
relação a matemática, destacamos o uso das funções e das matrizes como método de
criptografia.
No que diz respeito ao uso das funções, pode-se associar o alfabeto a um conjunto de
códigos e, na sequência, utilizar uma função injetora para codificar a mensagem. A função
precisa ser injetora para que exista uma única imagem para cada domínio, ou seja, para que
não ocorra erro na decodificação da mensagem. Além disso, o uso de uma função injetora se
justifica pelo fato de ela admitir uma função inversa, que permitirá a decodificação. Abaixo
ilustramos uma possibilidade de codificação usando este método.
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A
1

Quadro 1 – Criptografia e função afim
B
C
...
X
Y
2
3
24
25

Z
26

#
27

Função codificadora: função afim f(x) = ax + b, com a, b ϵ Z e a ≠ 0.
Mensagem:
BAZI = 2 - 1 - 26 - 9
Função:
f(x) = 2x + 1
Calculando as imagens da função, temos:
f(2) = 2.2 + 1 = 5
f(1) = 2.1 + 1 = 3

f(26) = 2.26 + 1 = 53

f(9) = 2.9 + 1 = 19

Mensagem codificada:
5 – 3 – 53 – 19
Para decodificar a mensagem, é necessário utilizar a função inversa:
Assim, y = 2x + 1  x = 2y + 1  x – 1 = 2y 

5− 1
f ( 5)=
=2
2
19 − 1
f − 1 ( 19)=
=9
2
−1

x− 1
x− 1
= y  f − 1 ( x )=
2
2

Descriptografando:

f − 1 ( 3)=

3− 1
=1
2

f − 1 ( 53)=

53 − 1
=26
2

Mensagem decodificada:
2 – 1 – 26 – 9 = BAZI
Fonte: Elaboração dos autores (2016).

Concernente as matrizes, é necessário utilizar uma matriz codificadora A, que deverá
ser quadrada, ou seja, mesmo número de linhas e colunas. A necessidade de ser uma matriz
quadrada justifica-se pela necessidade de uma matriz inversa A-1 para realizar a
decodificação. Com isso, é necessário ainda que o determinante de A seja não nulo, para que a
A admita inversa.
Em relação a mensagem, é preciso que a matriz B, que a representa, tenha o mesmo o
número de linhas igual ao número de colunas de A, para que exista os produtos A.B = C e
A-1.C = B.
O quadro a seguir ilustra a utilização do conceito de matrizes na criptografia.
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A
1
Matriz codificadora:

Quadro 2 – Criptografia e matrizes
C
...
X
Y
3
24
25

B
2

a
A   11
a 21

a12 
=
a22 

#
27

*
28

3 1
2 1  det A  3 1  2 1  1  0



Mensagem:

B
Z


Z
26

Mensagem codificada:

A  2 1

I  26 9

3 1  2 1 32 12
2 1  26 9  30 11

 
 


Para decodificar a mensagem, é necessário utilizar a matriz inversa:
Assim,

3 1 a c  1 0 3a  b 3c  d  1 0
 1  1
1
2 1  b d   0 1  2a  b 2c  d   0 1  A   2 3 

 
 
 
 



Descriptografando:

 1  1 32 12  2 1
 2 3   30 11 = 26 9

 
 

Mensagem decodificada:
2 – 1 – 26 – 9 = BAZI
Fonte: Elaboração dos autores (2016).

Em sala de aula, apresentamos os dois métodos apresentados de forma unificada.
Quadro 3 – Criptografia utilizando função e matrizes
Tabela de correspondência
761 116 785 299 554

603


74
87 543 285 450 69

Matriz decodificadora

Função: f(x) = 3x – 1
Mensagem transmitida

 1  1 761
 2 3   603

 
158 29
287 29


116 785 299 554 74

87 543 285 450 69
242 14 104 5 
59 257 242 59

Função Inversa: f

Matriz codificadora

3 1 158 29 242 14 104 5 
2 1  287 29 59 257 242 59 

 


1

( x) 

x 1
3

53 10 81 5 35 2 

96 10 20 86 81 20

Mensagem Final: 

Fonte: Elaboração dos autores (2016).

Finalizada está etapa, uma das equipes desenvolveu um algoritmo, em linguagem C,
utilizando estruturas de repetição e lógica condicional.
O algoritmo foi desenvolvido em quatro etapas, entrada, criptografia, descriptografia e
junção. A entrada utilizou uma matriz 2x2, composta por números inteiros que admita
inversa.
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Figura 1 – Tela de Entrada e Cálculos

Figura 2 – Cálculos Finais

Fonte: Elaboração dos autores (2016).
Figura 3 – Programação com as operações matemáticas, senha digitada e criptografada

Fonte: Elaboração dos autores (2016).

CONCLUSÕES
As discussões permitiram aos alunos, futuros técnicos em Mecatrônica, perceberem a

758

importância da criptografia no seu cotidiano. Também foi possível perceber como os
conceitos de matrizes, funções e números primos podem ser aplicados, bem como eles
são/foram fundamentais para que a criptografia pudesse ser aprimorada. A proposta de uma
atividade multidisciplinar tornou-se um desafio motivador para os alunos, que puderam se
aprimorar nas duas disciplinas.
Os métodos de criptografia podem ser utilizados para proteção de sites e softwares que
requeiram armazenamento e compartilhamento de dados com segurança, sendo necessário o
trabalho de programação.
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MATEMATIZANDO O ESTRESSE1
OLIBONI, Brandizio Marcelo2; ROSA, Gustavo da3; PASQUALI, Schirley4.
RESUMO: A escolha do tema deve-se ao seu caráter polêmico e comum na atualidade, que desperta a
curiosidade das pessoas, pois muitos sofrem com esse mal e poucos sabem explicá-lo. Dessa forma, esperamos
que o esclarecimento sobre esse “mal do século” evidencie a importância da prevenção desse problema para o
bem-estar de todas as pessoas. Nesse sentido, nosso trabalho tem por objetivos: sensibilizar as pessoas da
necessidade em conhecer suas causas e consequências; sensibilizar quanto a necessidade de alternativas para um
estilo de vida menos estressante; conhecer as principais causas do estresse nas pessoas; quantificar o nível de
estresse por meio de um teste elaborado pelos autores do trabalho. Concluímos que não há soluções definitivas, e
por mais que o estresse prejudique nossa saúde, ele faz parte da vida humana, é algo que não devemos
estabelecer como foco em nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo, nos adaptar.
Palavras-chave: Estresse. Teste de estresse. Causas do estresse.

INTRODUÇÃO
A escolha do tema deve-se ao seu caráter polêmico e comum na atualidade, que
desperta a curiosidade das pessoas, pois muitos sofrem com esse mal e poucos sabem explicálo. O estresse é uma doença que atinge milhares de pessoas, independentemente de sua idade
ou sexo.
Dessa forma, esperamos que o esclarecimento sobre esse “mal do século” evidencie a
importância da prevenção desse problema para o bem-estar de todas as pessoas. Nesse
sentido, nosso trabalho tem por objetivos: sensibilizar as pessoas da necessidade em conhecer
as causas e consequências do estresse; sensibilizar quanto a necessidade de buscar alternativas
para um estilo de vida menos estressante, por meio de dicas de intervenções apresentadas no
trabalho; conhecer as principais causas do estresse nas pessoas; quantificar o nível de estresse
por meio de um teste elaborado pelos autores do trabalho.
A palavra "estresse" tem origem na palavra inglesa "stress", que significa "pressão",
"tensão" ou "insistência". Pode-se definir estresse como um conjunto de reações fisiológicas
(como por exemplo, o ganho de peso) e psicológicas (como por exemplo a depressão)
necessárias para a adaptação a novas situações.
O termo foi utilizado pela primeira vez na área da saúde em 1926 por Hans Selye para
nomear reações que ele havia observado em pacientes.
Uma pessoa pode sentir estresse em momentos importantes de sua vida, motivada,
possivelmente, por ansiedade, apreensão e preocupação. Sentimentos de estresse e ansiedade
são comuns em pessoas que se sentem deprimidas e tristes. Algumas das causas que
provocam o estresse com maior frequência são: o trabalho e seus problemas em geral:
sobrecarga, esgotamento, provas, tensão, etc.; más relações entre família e amigos; problemas
na vida financeira; quantidade de açúcar nos alimentos industrializados e poluição sonora.
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MATERIAL E MÉTODOS
Dentre as pesquisas realizadas, podemos destacar suas causas; seus sintomas diversos;
suas consequências; os alimentos que possuem propriedades que reduzem o estresse no corpo;
quantidade de açúcar nos alimentos industrializados e sua relação com o estresse técnicas de
relaxamento; influência nos exercícios na saúde; e os seus tratamentos.
Obtivemos uma tabela que contém as informações sobre os níveis de decibéis e o
limite de exposição diária aconselhável que uma pessoa normal pode suportar. Também
trabalhamos a relação dos índices de estresse com o a poluição sonora.
Realizamos enquetes com 100 alunos do Ensino Médio, da EEB Professor Giovani
Trentini. Nas mesmas, os estudantes foram submetidos as seguintes perguntas: “Você se
considera uma pessoa estressada? ”; “Você se estressa facilmente? ”; “O seu nível de estresse
é maior que cinco? ”.
Além da pesquisa realizada na instituição de ensino, realizamos uma pesquisa de
campo no centro da cidade de Rio dos Cedros – SC. Essa pesquisa teve como por objetivo
questionar pessoas de diferentes faixas etárias sobre o estresse e suas causas. Foram
entrevistadas 100 pessoas. Posteriormente, os resultados obtidos, foram convertidos para
valores de estatística e porcentagem.
Elaboramos uma tabela com 5 (cinco) tipos de tratamento com base nos maiores
portais de saúde do Brasil, já citados anteriormente; que serão recomendados de acordo com
resultado no teste de estresse.
Por fim, podemos citar o Teste de Estresse, o foco principal de nosso trabalho, feito no
programa de algoritmo básico, Visual G, que efetua cálculos de estatística. O referido
programa, conta com 390 (trezentos e noventa) linhas de programação. No teste há uma série
de questões que influenciarão no resultado final, após realizará um cálculo em uma fórmula,
fornecendo ao respectivo usuário, uma média, ou seja, o seu nível de estresse.
O teste será realizado em um programa de computador, no qual a pessoa deverá
responder a 18 perguntas, apenas com “Sim” ou “Não”. E ainda temos o acréscimo de duas
questões, como a idade e o sexo.
De acordo com a questão, se a resposta for “Sim” ou “Não”, o programa somará dez
pontos, ou não somará nada. Além disso, somará dez pontos se o sexo for feminino e cinco
pontos se o sexo for masculino, pois foi comprovado que mulheres são mais estressadas do
que homens. Durante o teste, para pessoas com idades entre zero e dez anos serão somados
dois pontos, para pessoas com idades entre onze e vinte anos serão somados dez pontos, para
pessoas com idades entre vinte e um e trinta anos serão somados oito pontos, para pessoas
com idades entre trinta e um e quarenta e cinco anos serão somados seis pontos e para pessoas
acima de quarenta e seis anos serão somados quatro pontos. E por fim serão emitidos dez sons
e será respondido ao teste a quantidade de sons que irritaram a pessoa.
Depois disso, com o número total de pontos, o programa utilizará a seguinte fórmula:
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Ex. :
Ao final, será gerada uma média, bem como uma sugestão de tratamento, dentre
cinco opções para o determinado valor.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Primeiramente, com relação às enquetes, obtivemos como resultados, que 12% dos
estudantes não se consideram estressados e 88% dos estudantes se consideram estressados
(Figura 1); cerca de 92% dos alunos se estressam facilmente enquanto 8% não; e 89% dos
estudantes apresentaram um nível de estresse maior que 5 (cinco) enquanto 11% apresentaram
um nível de estresse igual ou inferior a esse número.
Figura 1 - Pesquisa realizada com estudantes do Ensino Médio

Fonte: Os autores (2016).

Com a pesquisa sobre a poluição sonora constatamos que muitas pessoas são
estressadas devido ao fato de que ficam expostos durante um longo período aos altos decibéis
de seu ambiente de trabalho, ou até mesmo no trânsito, que ultrapassam o limite aconselhável
(Figura 2). A Organização Mundial de Saúde considera que o nível de barulho deve ficar em
até 50 db (decibéis) para não causar prejuízos ao ser humano.
Figura 2 - Nível de Ruído em dB (Decibéis)

Fonte: Megaclima (2016).
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Em condições de estresse, o hormônio cortisol é produzido e liberado no organismo
em doses mais elevadas. O cortisol pode ser prejudicial, tanto em excesso ou em falta no
organismo, sendo um grande causador de mal-estar e doenças. Através de exame de sangue,
tivemos acesso ao nível do hormônio cortisol de uma professora. Com isso, podemos avaliar
que o nível de estresse altera esse hormônio no organismo.
Se uma pessoa for exposta aos fatores mencionados com frequência, ela poderá
desenvolver sérios problemas de saúde, que poderão acarretar consequências, muitas vezes,
irreversíveis. Após as nossas pesquisas e entrevistas constatamos que as principais causas do
estresse são: o trabalho e seus problemas em geral: sobrecarga, esgotamento, provas, tensão,
etc.; más relações entre família e amigos; problemas na vida financeira; quantidade de açúcar
nos alimentos industrializados; e a poluição sonora.
Nas pesquisas desenvolvidas, encontramos muitos alimentos, que possuem
propriedades diversas que auxiliam no combate ao estresse. Podemos destacar as frutas
cítricas que são ricas em vitamina que C inibe a liberação de cortisol, o principal hormônio
relacionado ao estresse no corpo (CYRULIN, 2010); leite e derivados, ricos em triptofano,
um aminoácido que contribui para produção de serotonina, um neurotransmissor associado às
sensações de prazer, bem-estar e relaxamento (CRIA SAÚDE, 2016); e grãos integrais que
contém carboidratos complexos de baixo índice glicêmico que ajudam na manutenção dos
níveis de serotonina (CRIA SAÚDE, 2016).
Segundo Cyrulin (2010), os chás verdes, principalmente de Camomila, Erva-cidreira,
Alecrim e Maracujá cujos efeitos calmantes já foram comprovados cientificamente,
combatem o estresse. Atividades terapêuticas, como técnicas de relaxamento, ensinam a como
gerenciar e controlar o estresse e atividades físicas regulares ajuda no combate a esse mal
(CRIA SAÚDE, 2016).
A partir dessas informações, elaboramos a tabela de sugestões de tratamentos
presentes no trabalho (Tabela 1). No entanto, como não somos designados e qualificados para
isso, o diagnóstico deve ser sempre feito por um profissional da saúde.
Tabela 1 - Sugestões de tratamento

Nível de Estresse
0 – 2,0

Sugestão de Tratamento
Rever o seu estilo de vida, tentando evitar aquilo que lhe causa
estresse.

2,1 – 4,0

Consumir mais frutas cítricas, leite e derivados e grãos integrais.

4,1 – 6,0

Consumir chás, principalmente de Camomila, Erva-cidreira,
Alecrim e Maracujá.
Praticar atividades terapêuticas, como técnicas de relaxamento e
atividades físicas regularmente.
Procurar orientação médica, para obter um tratamento ou
medicamento específico.

6,1 – 8,0
8,1 – 10,0

Fonte: Cria Saúde; Minha Vida (2016).
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CONCLUSÕES
O estresse é um fator que sempre causa inúmeros problemas para as pessoas, sejam
elas crianças ou adultos, homens ou mulheres ao longo de suas vidas. Há certa comoção,
quando se aborda tal tema, fazendo com que a pessoa análise a situação e se identifique com
ela.
Concluímos que não há soluções definitivas, e por mais que o estresse prejudique
nossa saúde mental ou física, ele faz parte da vida humana, é algo que não devemos
estabelecer como foco em nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo, nos adaptar.
Além disso, nossa equipe se tornou mais unida, em busca de um propósito. Esperamos
ter conscientizado a maioria, que sofre com o estresse, ou que não faz nem ideia do que ele
seja de verdade.
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, Camila. Chás para tirar a ansiedade. Disponível em:
<http://beneficiosnaturais.com.br/chas-para-tirar-a-ansiedade/>. Acesso em: 09 jun. 2016.
CRIA SAÚDE. 12 alimentos que combatem o estresse e ansiedade. Disponível em:
<http://www.criasaude.com.br/noticias/alimentos-que-combatem-o-estresse-e-ansiedade00017.html>. Acesso em: 09 jun. 2016.
CRIA SAÚDE. Estresse. Disponível em: <http://www.criasaude.com.br/N2013/doencas/
estresse.html>. Acesso em: 07 jun. 2016.
CYRULIN, Daniela. Alimentos anti-estresse combatem a depressão e a ansiedade. 2010.
Disponível em: <http://www.minhavida.com.br/alimentacao/materias/11921-alimentos-antiestresse-combatem-a-depressao-e-a-ansiedade>. Acesso em: 09 jun. 2016.
FRAZÃO, Arthur. Veja quais são os sintomas de estresse físico e emocional. Disponível
em: <http://www.tuasaude.com/sintomas-de-estresse/>. Acesso em: 07 jun. 2016.
MEGACLIMA (Portugal). Tabela de Decibéis. Disponível em: <http://www.megaclima.
pt/tabela-decibeis.php>. Acesso em: 29 jul. 2016.
MINHA VIDA. Estresse. Disponível
temas/estresse>. Acesso em: 07 jun. 2016.

em:

<http://www.minhavida.com.br/saude/

764

A ORIGEM DE TODA E QUALQUER ESTRUTURA1
BRAATZ, Letícia2; FREITAS, Deorge3; HORSTMANN, Juliana4.
RESUMO: Existem atualmente um grande ramo de profissões e todas elas têm algo em comum: a matemática.
A ideia é que fique visível que a matemática é parte ou a origem em tudo que existe, mas focando em uma área
especifica: arquitetura, engenharia civil e elétrica. Pesquisas com os acadêmicos para evidenciar as dificuldades
que eles encontram no contato com a mesma. Existe também uma certa “briga” entre essas profissões, vamos
deixar claro o motivo e as diferenças que criam choques de ideias, pois um sempre trabalha com o outro.
Ouviremos dos coordenadores ou professores o que eles pensam e comparar com as respostas dos alunos,
sabendo assim se as ideias amadurecem ou permanecem as mesmas até o fim da graduação.
Você sabe os caminhos que um arquiteto ou engenheiro deve passar para essas estruturas modernas estarem de
pé? Ou o quanto de matemática se encontra nas habitações atuais? Vamos tentar responder perguntas como estas
na apresentação.
Palavras-chave: Matemática. Origem. Arquitetura. Engenharia.

INTRODUÇÃO
Se você pensar no cotidiano, na área em que você trabalha, nos seus momentos de
lazer e dentre outras coisas, verá que há um fator comum entre eles e que não apreciamos
como deveríamos: a matemática.
Devemos com esse projeto apresentar a importância da mesma, deixando claro que
essa geração deve, com toda a tecnologia, se importar e dar valor. Tudo o que há no nosso
cotidiano passou pela cabeça de alguém e foi resolvido, com cálculos e teorias, para que
chegasse onde se encontra hoje. O nosso tema é só um exemplo de tantos que temos
atualmente.
Para focar em uma área específicas levamos em conta o que, como alunos do ensino
médio, procuramos. Pensamos em levar a uma profissão, pois estamos em tempo de pensar
nas nossas carreiras, e como a construção civil é de grande importância na nossa região,
resolvemos focar então em Arquitetura e Engenharia Civil. O motivo de ser as duas, e não
somente uma, é claro: nenhuma conseguiria espaço no mercado, ou se desenvolver, sem a
outra.
Ao final faremos uma conclusão com um breve resumo do que foi apresentado para
que o entendimento seja ainda melhor.
MATERIAL E MÉTODOS
Vamos trabalhar com toda a ideia em conjunto em quatro meios: explorar, descrever,
analisar e uma prática.
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Explorar por meio de pesquisas com alunos e atuantes que estão nas áreas, descobrir
os problemas enfrentados por eles e como é o cotidiano. Aplicando um questionário, sobre
suas experiências em sala e nos estágios.
Descrever, caracterizando os cálculos necessários para a construção de uma habitação,
os solos (generalizando, pois, o estudo do solo, topografia, é complexo para alguns minutos
de explicação) e tudo onde a matemática se faz presente.
Analisar e verificar a quantidade de energia gasta e quantidade de material gastos.
Iremos trabalhar com uma espécie de uma cidade, mostrar visualmente onde há matemática.
Apresentaremos outras questões além da estrutura, tudo o que foi citado a cima, mas sempre
apresentando cálculos e onde eles se encaixam.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A matemática na arquitetura está ligada a cálculos básicos, mas utilizados em todos os
momentos enquanto a matemática na engenharia está ligada a física, é a resposta e a solução
para todos as dúvidas, também utilizado em os momentos.
A diferença entre os dois já começa nos órgãos que são separados, no caso da
arquitetura é o CAU e no caso da engenharia civil é o CREA.
Um exemplo é que os dois estudam o vento e sua participação nos projetos, mas o
arquiteto prevê sua direção, onde se encaixaria as janelas para que a circulação fluir bem, e já
o engenheiro calcula sua força e intensidade, vetorialmente, para que a estrutura esteja
preparada para as rajadas mais fortes.
Existem limitações para as duas áreas, por exemplo, um arquiteto não pode projetar
uma hidrelétrica, isto é trabalho para um engenheiro que pode ou não ter acompanhamento de
um profissional da outra área para complementar. As regras estão e foram postas pela ABNT,
que deixa definitivo os limites.
As brigas entre o engenheiro e o arquiteto são constantes, pois alguns não sabem lidar
com o fato que é necessário o outro estar presente, pois as duas áreas são complementares e
jamais serão substituíveis, mesmo que os dois estudem um pouco sobre a área do outro não há
conhecimento o suficiente para exercê-lo, facilmente comparado à um casamento.
Falando de um modo simples: o arquiteto projeta e o seu engenheiro deve pôr tudo em
pé, mesmo com dificuldades físicas.
Pesquisando sobre solos descobrimos que é uma coisa variável e inconstante.
Resolvemos então generalizá-lo para que não fique algo muito cansativo e complexo. Vamos
lidar com o mesmo pensando já na fundação para diversos tipos de construções hipotéticas.
Figura 1 - Estruturas

Fonte: Os autores (2016).
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Se só A é resistente, deve-se apoiar fundações de estruturas leves.
Se os solos A=B=C têm características iguais de resistência, é possível implantar a
fundação em A;
Se A é solo fraco e B é resistente, a fundação é do tipo profunda, atendendo-se para a
carga limite em função da resistência de C;
Se A=B são solos fracos e C é resistente, o apoio da fundação deverá ser em C.

Exemplos do uso da matemática nas áreas: (para melhor visualização)
 Iluminação:
Esse é um conceito fundamental para a definição da quantidade de luz mais adequada
para cada situação. A iluminância é a quantidade de luz presente em um ambiente ou
superfície e a unidade de medida utilizada é o LUX (lx).
A fórmula simplificada é
lm (fluxo luminoso da lâmpada) /m² do ambiente = lux
Um exemplo de análise: você tem um dormitório de 20 m² e quer instalar um plafon
com três lâmpadas fluorescentes compactas de 11W (cada uma delas emite 700 lúmens). Qual
a iluminância no ambiente?
3 x 700 lm/20 m² = 2.100 lm /20 m² = 105 lux
Segundo a norma ABNT um dormitório deve ter no mínimo 50 lux para a luz geral,
portanto, concluímos que nesse caso, o plafon com três lâmpadas está superdimensionado.
X lm /20 m2 50= lux → X lm = 50 x 20 → X lm = 1.000 lúmens
Para esse ambiente 1.000 lúmens é o ideal. A opção correta é um plafon com duas
lâmpadas de 11W, que somam 1.400 lm.


Vento:
Vamos por exemplo determinar a força imposta a um prédio de 400 metros de altura,
que possui 40 metros de largura, atingido por ventos de 160 km/h.
A área lateral do prédio será dada por 400 * 40, que resulta em 16000 m². Portanto, a força
horizontal será 16000 * 1440 = 23.040.000 N/m² ou, aproximadamente, 2348 toneladas. Essa
força tende a desestabilizar a base e quanto mais alto for o edifício maior será a velocidade do
vento.
 Quanto aos alunos?
Foi aplicado um questionário com um aluno de engenharia e outro de arquitetura as
respostas são interessantes:
 Engenheira:



O que sua profissão faz, em geral?
O engenheiro civil pode construir, casas, prédios, estradas, pontes. Acompanha
as obras, resolve problemas que são encontrados na obra, enfim.
 Você já fez seu primeiro estágio? Como foi?
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Na verdade, estou estagiando na coordenação do curso de engenharia civil da
faculdade avantis. Está sendo de bastante valia.
Quais as características de um profissional da sua área?
Acredito que sejamos muito práticos.
Como a matemática está presente na graduação?
No desenvolvimento de praticamente tudo. Na engenharia cicil usamos matemática
em tudo.
Qual foi a maior dificuldade que você encontrou em relação a mesma?
São inúmeras regras, e algumas vezes acabei misturando algumas.
O seu curso sobreviveria sem a matemática?
Não.
Qual a relação entre a sua área e um arquiteto?
Estamos em contato direto com realizações de obras, o arquiteto mais na parte da
faxada e toda sua beleza e engenheiro na parte estrutural.
Arquiteto:
O que sua profissão faz, em geral?
Projeto Arquitetônico, Urbanístico, Paisagismo e Interiores.
Você já fez seu primeiro estágio? Como foi?
Sim, já fiz. Foi muito interessante, lá consegui colocar em prática tudo o que aprendi
na teoria durante as aulas.
Quais as características de um profissional da sua área?
As principais são: Esforçados, detalhistas, educados, competentes, interessados, afinal,
somos um profissional completo, somos obrigados a saber de tudo que envolve
construção civil para conseguirmos encontrar a solução para tudo.
Como a matemática está presente na sua graduação?
Está presente em toda parte.
Qual foi a maior dificuldade que você encontrou em relação a mesma?
Não tenho muitos problemas com cálculos, porém, quando se trata de limite, derivadas
e integral, a situação fica complicada.
O seu curso sobreviveria sem a matemática?
Não, não sobreviveria. Como falei anteriormente, a matemática está aplicada em
absolutamente tudo.
Qual a relação entre a sua área e um engenheiro?
Vulgarmente falando: “os engenheiros fazem manter em pé o grande esqueleto que é a
edificação”. Ambos profissionais devem trabalhar juntos de forma harmônica para
obter o melhor resultado.
CONCLUSÕES
Pode-se concluir que:
1. Engenharia e arquitetura se complementam, como em um casamento, os dois
precisam um do outro para que no fim uma nova construção fique pronta.
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2. Como em tudo na vida a matemática nas duas áreas é extremamente importante
e necessária.
3. Em todos os momentos é aplicada as queridas contas no desenvolver de um
projeto para construção, até nos mínimos detalhes.
4. Não há como escapar da mesma em nenhum momento das nossas vidas, é
quase inevitável.
5. Sempre devemos entender que tudo depende do nosso esforço, até os cálculos
mais complexos podem ser resolvidos, não devemos temer a matemática e sim
aceitá-la como parte do nosso cotidiano que deve ser estudo sempre.
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ENERGIA SOLAR; UMA IDEIA VIÁVEL!1
SCHUMANN, Vinícius Michele 2 ; WAZLAWICK, Fabiele 3 ;
LOHMANN, Luan Octávio Usinger4
RESUMO: O sistema de geração de energia solar fotovoltaico vem se destacando em todo o mundo, a partir de
vários fatores; pela crescente demanda de energia elétrica e principalmente por ser uma fonte de energia
renovável que não agride o meio ambiente. Esse sistema tem a capacidade de transformar energia térmica, a
partir da radiação solar, em energia elétrica, já há vários projetos em andamento, como o plano “Desertec”,
considerado o maior projeto de energia solar já realizado, que será aplicado no deserto norte africano. Por ter um
custo bem elevado, a implantação do s istema parece ser inviável, mas será mesmo que essa instalação se torna
um prejuízo?
Palavras-chave: Painéis fotovoltaicos. Radiação solar. Energia solar.

INTRODUÇÃO
Visando reduzir danos à natureza, custos na produção de energia e buscando a
aplicação do projeto realizamos esta pesquisa para avaliar a viabilidade na utilização de fonte
de energia renovável, natural, limpa e inesgotável como os painéis solares fotovoltaicos, uma
vez que a necessidade de obtenção de energia é cada vez maior e quem mais sai prejudicada é
a própria natureza.
O projeto foi elaborado envolvendo as matérias de geografia, física e matemática,
trabalhando principalmente a matemática financeira, este conceito que surgiu naturalmente
desde que o homem percebeu uma pequena relação entre o tempo e dinheiro, onde a
acumulação de capital e a desvalorização da moeda levaram a ideia sobre juros.
Esse sistema de geração de energia a partir da radiação solar foi observado pela
primeira vez em 1839, pelo físico Alexandre Edmond Becquerel. Em 1954 foi criada a
primeira célula fotovoltaica de silício monocristalino pelos pesquisadores americanos
Pearson, Fuller e Chapin. Mas somente em 1958 essas células foram utilizadas pela primeira
vez para alimentar o satélite Vanguard I.
O sistema fotovoltaico é o termo que designa a eletricidade que vem a partir do sol.
Este termo provém de duas palavras: foto, palavra grega que significa "luz", e voltaica,
provinda da palavra "volt" (unidade de medida do potencial elétrico). E tecnicamente a
energia solar é designada a partir de qualquer meio de captação da luz do sol com o objetivo
de transformá-la em algum método utilizado pelo ser humano, como por exemplo,
aquecimento de água, energia elétrica ou térmica.
Fontes de energia não renováveis como usinas hidrelétricas e nucleares, por exemplo,
causam enormes impactos ambientais, pois ambos emitem quantidades significativas de gás
carbônico e gás metano, principais causadores do efeito estufa. Usinas nucleares provocam
1
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graves acidentes no ecossistema por conta da liberação de dejetos radioativos como o lixo
nuclear que leva milhares de anos para se decompor, além de alterarem a genética e causar o
câncer. Já as hidrelétricas, são grandes geradoras de energia, porém com a construção de
represas e barragens podem inundar muitas áreas ricas em biodiversidade e até mesmo
habitadas, mudando muitas vezes os cursos originais dos leitos fluviais, além de ocorrer a
eutrofização das águas aumentando a proliferação de microrganismos, causa comum da
poluição das águas e ainda interrompem o fluxo natural dos peixes.
MATERIAL E MÉTODOS
Nosso projeto foi realizado na Escola de Educação Básica Marcolino Pedroso desde o
mês de abril de 2016. Obtivemos informações fornecidas pela empresa "Renovigi: Engenharia
de Sustentabilidade", empresa está localizada na cidade de Chapecó que investe forte em uma
inovação transformadora.
Também foram coletados dados na empresa "Gelnex The Gelatin Specialists" em uma
visita feita no dia 5 de agosto, onde a mesma contém a instalação do sistema em sua unidade
industrial localizada no município de Itá, porém o sistema não gera energia, segundo os
responsáveis, é inviável, pois a empresa está localizada em relevo baixo com bastante mata ao
seu redor, com isso não há radiação com tanta intensidade e também tem menos horas de sol
por dia.
Para termos como base um local para aplicação desse projeto e números mais precisos
sobre o uso/gastos de eletricidade, realizamos um questionário na propriedade rural de Sidnei
Lamping, no interior do município de Arabutã no dia 18 de agosto. Sendo que na propriedade
deste, consta uma casa com aproximadamente 8 lâmpadas, 1 geladeira, 1 micro-ondas, 1
chuveiro, 1 freezer, 1 TV, 1 máquina de lava roupas, 1 computador. E constamos que seu
aviário possui uma série de equipamentos, nos quais estão incluídos; 8 exaustores; 4 linhas de
tuboflex; 2 bombas para as placas de resfriamento; 1 bomba para nebulizador; 2 fornalhas; 1
motor para inlex; 150 lâmpadas de led;1 bomba de água.
O aviário possui 150 metros de comprimento por 15 metros de largura, sendo ele todo
fechado com blocos, assim há necessidade de iluminação durante 24 horas. São alojados nele,
cerca de 35500 frangos a cada 60 dias com um intervalo de 20 dias, assim os frangos
permanecem no aviário por cerca de 40 dias, podendo variar, dependendo da empresa que
aloja. O investimento de Neocir neste aviário foi cerca de R$800 000,00 a R$1 000 000,00. Se
u faturamento, por lote é de R$0,90 aproximadamente por frango, dependendo da ração
consumida e do peso dos animais (conversão).
O projeto foi elaborado com o intuito de reduzir em 100% o valor da conta de energia
elétrica da propriedade pesquisada, para isso foi necessário um kit de energia solar que é
capaz de gerar até 3290kWh/mês para região nordeste, onde a radiação é mais intensa e a
média de sol por dia em horas é maior que no Sul, onde o sistema é capaz de gerar até
2465kWh/mês. Este kit é composto por 90 painéis solares fotovoltaicos de 260Wp, custando
um total de R$70761,60; 1 inversor de linha trifásica de 20000W; com valor médio de
R$26486,40; 30 kits (suporte) de montagem para telhado metálico e fibrocimento inclinado;
cada kit suporta 3 painéis custeando um total de R$1552,20; 25 jogos de conexão de perfil,
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contendo cada, 2 jogos de conexão mais 2 grampos de fixação intermediário em alumínio,
custando um total de R$1293,50; 2 quadros elétricos no valor de R$ 4780,80; 175 metros de
cabo solar preto de 6 milímetros, no custo de R$1090,25; 175 metros de cabo solar vermelho
de 6 milímetros e irá ter um custo de R$1090,25; E 8 pares de conectores de 6mm, totalizando
R$79,20.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Assim somando todos os valores obteve-se um valor de R$ 107134,20, somando ainda
o valor da instalação e uma pequena variação de preços, o valor total do investimento fica
aproximadamente em R$120000,00. Como na situação há a indisponibilidade de capital
suficiente para a implantação do sistema sendo este de custo alto, o agricultor irá desfrutar do
plano do Governo Federal “Mais Alimentos” que libera crédito com o prazo de 10 anos para
quitação com juros de 5,5% ao ano para fazer o investimento.
Para calcular o valor de cada parcela anual, foi utilizado o Sistema de Amortização
Constante (SAC), onde cada ano, a parcela corresponde à amortização acrescida dos juros
aplicados sobre o saldo devedor, onde; parcela= amortização + juros sobre o saldo devedor.
Para calcular a amortização, basta dividir o valor da dívida pelo tempo do empréstimo,
no caso; R$ 120 000,00 / 10 anos, o que resultou numa amortização de R$ 12 000,00,
conforme mostra a tabela abaixo.
Tabela 1- Valor da parcela de cada ano para a implantação do sistema fotovoltaico.

ANOS

SALDO
DEVEDOR (R$)

AMORTIZAÇÃO
(R$)

JUROS

0

120 000,00

-

1

108 000,00

12 000,00

120 000*5,5%=6600

18 600,00

2

96 000,00

12 000,00

108 000*5,5%=5940

17 940,00

3

84 000,00

12 000,00

96 000 *5,5%=5280

17 280,00

4

72 000,00

12 000,00

84 000*5,5%=4620

16 620,00

5

60 000,00

12 000,00

72 000*5,5%=3960

15 960,00

6

48 000,00

12 000,00

60 000*5,5%=3300

15 300,00

7

36 000,00

12 000,00

48 000*5,5%=2640

14 640,00

8

24 000,00

12 000,00

36 000*5,5%=1980

13 980,00

9

12 000,00

12 000,00

24 000*5,5%=1320

13 320,00

-

PRESTAÇÃO-R$
(AMORTIZAÇÃ
O+JUROS)
-

10

-

12 000,00

12 000*5,5%=660

12 660,00

TOTAL

-

120 000,00

36 300,00

156 300,00

Fonte: Os autores (2016).
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Na propriedade rural em que nos baseamos, obtivemos resultados que aplicados em
nosso projeto mostram que a implantação de painéis solares é viável, sendo a média de
energia gasta mensalmente de 2400Kwh totalizando em 28800Kwh/ano. Sendo que cada
quilowatt custa R$ 0,42, resultando em R$ 1008,00 mensais e R$ 12096,00 anual.
O produtor obtém em média anual um lucro bruto de R$ 27 500,00 por lote entregue,
levando em consideração que é possível realizar 6 lotes ao ano, então o agricultor recebe R$
165 000, 00 anualmente. Descontando gastos com madeira para queima nas fornalhas, onde
são necessários 800 metros por ano, em que cada metro de eucalipto custa em média de R$
55, 00, assim há um gasto anual de R$ 44 000,00 com madeira. O aviário ainda não está
totalmente quitado, o valor da parcela deste ainda é de R$ 50 000,00, e também foi construído
com crédito do programa “Mais Alimentos”, porém quando realizado o empréstimo, o juro
anual ainda era de 2%. Subtraindo ainda o gasto de energia anual que é de R$ 12 096,00,
então o lucro anual líquido ainda é de R$ 58 904,00, dividindo em 12 (número de meses), há
um lucro mensal de R$ 4 908, 66. Este valor é utilizado para sustentar dois adultos mais 3
crianças, sendo que na propriedade moram além destas 5 pessoas, mais duas idosas, porém
estas se mantêm com suas aposentadorias.
CONCLUSÕES
Sabendo da importância ao desenvolvimento de fontes de energia renováveis, sem
agredir o meio ambiente e visualizando um enorme potencial energético encontrado na
radiação solar foi utilizado o desenvolvimento matemático para verificar a viabilidade da
implantação do sistema fotovoltaico em uma propriedade rural. Baseando-se em dados
obtidos em campo de pesquisa, obtivemos ótimos resultados mostrando que é viável sim,
tanto na parte financeira, quanto na questão ambiental, onde a sociedade mostra uma pressão
crescente no sentido de preservação do meio, assim recomendando uma maior atenção para
investimentos vindos não apenas dos órgãos públicos, mas também de fundos privados.
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RELAÇÃO MATEMÁTICA PLANETA TERRA X POPULAÇÃO
VISANDO A SUSTENTABILIDADE 1
PERAZZOLI, Amanda2 ; ZANGALLI, Talita3 ; HEINECK, Nilso4 .
RESUMO: Desenvolver relações matemáticas do planeta terra e sua população visando a sustentabilidade se faz
necessário, pois o planeta terra possui 509.805.891Km2 de área, porém somente 29,5% dessa área é habitada.
Temos hoje 7.200.000.000 de habitantes no planeta que estão distribuídos de forma irregular c om diferentes
padrões de consumo. Diversas teorias demográficas já tentaram desvendar o que o crescimento populacional e o
consumismo pode ocasionar ao planeta. É preciso reduzir a pegada ecológica, ou seja, o uso excessivo de
recursos naturais, o consumo exagerado, a produção de resíduos, pois isso são marcas de degradação ambiental
das sociedades humanas atuais que ainda não se identificam como parte integrante da biosfera.
Palavras Chaves: Planeta Terra. Crescimento Populacional. Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
O planeta terra possui 509.805.891 Km2 porem pouco menos de 30% dessa área é
passível de ocupação pela população mundial que cresce de maneira exorbitante, pois
atingimos a incrível marca de 7.200.000.000 de habitantes. Desenvolver relações matemáticas
entre o planeta terra e sua população para entendermos de que maneira o crescimento
populacional e o uso excessivo de recursos naturais aliados ao consumo exagerado e a
produção de resíduos, pode intervir na questão da sustentabilidade do nosso planeta é o
principal objetivo desse trabalho.
MATERIAL E MÉTODOS
Para execução deste trabalho foram feitos levantamento de dados sobre dimensões do planeta
terra, crescimento da população mundial, conceitos de teorias demográficas, estudos sobre as
marcas que as pegadas ecológicas deixam no planeta e após isso foram feitas diversas
relações matemáticas usando proporções, porcentagem, geometria, progressões geométrica e
aritmética e força de atração entre dois corpos entre a área do planeta e o crescimento
populacional visando à sustentabilidade do planeta.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O perímetro: é a medida do contorno de um objeto, Diâmetro: é dado por qualquer
corda que passe pelo centro da figura, Raio: é a metade do diâmetro, Pi (π): é o tamanho do
perímetro dividido pelo diâmetro. Que é sempre igual a 3, 14. Sendo o raio médio da terra
6.371 Km, então para calcularmos a área do planeta terra precisamos usar:
A = 4 • π • r2
então A = 4.3, 14.6371 2 A = 509.805.891 Km2
1
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Se tirarmos a área dos oceanos que é de 374.767.000 km² temos:
509.805.891 km²
- 369.486.891 km²
140.319.000 km²
Área total dos continentes.
Para sabermos o percentual da área que cada continente representa precisamos:
Área total de todos os continentes:
Área total da Ásia:43.810.000
140.419.000 X=4.381.000.000
X=4.381.000.000/ 140.419.000
X=29,5%

140.419.000
X

100%

Seguindo o mesmo raciocínio:
Tabela 1: Porcentagem de área por continentes.

CONTINENTE

ÁREA (Km²)

PORCENTAGEM

Ásia

43.810.000

29.5%

América

42.330.000

28.5%

África

30.370.000

20.4%

Antártida

13.720.000

9.2%

Europa

10.180.000

6.8%

Oceania

9.000.500

5.9%

TOTAL:

140.419.500

100%

Fonte: Os autores (2016).

De acordo com a tabela 1 podemos observar que os continentes asiáticos e americano
possuem a maior extensão territorial. Dentro dessa área residem7.200.000.000 de habitantes
distribuídos da seguinte maneira dentro dos continentes: Ásia 60%, América 13,5%, África
14,9%,Antártida 0,0002%,Europa 10,9%,Oceania 0,5%, Podemos observar que somente no
continente asiático temos mais da metade da população mundial.
Para calcularmos a densidade demográfica precisamos de número de Hab./km² =
Quantidade de pessoas, a Ásia possui 86,70 pessoas por Km2 , América 21, África 29,3,
Antártida 0, 00007, Europa 69,7 e a Oceania 3,6, percebemos que a população está muito mal
distribuída dentro no planeta. Mas nem sempre a densidade demográfica foi assim:
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Tabela 2 - Crescimento Populacional.

Fonte: Os autores (2016).

A ONU faz o controle
do crescimento populacional, para facilitar os trabalhos nos
estudos da população, foram criados alguns conceitos:
•
•
•
•

Taxa de natalidade: é o número de bebes nascidos durante o período de um ano por
1000 habitantes.
Taxa de mortalidade: é o número de pessoas que morrem em 1 ano por 1000
habitantes.
Taxa de mortalidade infantil: é o número de crianças que morrem antes de completar
um ano, a cada 1000 crianças nascidas vivas, num período de um ano.
Quando a taxa de natalidade é superior à taxa de mortalidade, temos um crescimento
vegetativo positivo, caso contrário a taxa é negativa.

Atualmente a taxa de crescimento populacional mundial, inferior a 1,2% ao ano, está
em constante declínio. Porém a expectativa de vida é maior em virtude dos avanços da
medicina, saneamento ambiental, maiores preocupações com a saúde entre outros fatores.
• Quantas pessoas nascem no mundo?
 3 por segundo,180 por minuto;
• Onde nasce mais?
 Na índia, 33 partos por minuto e deve ultrapassar a população da china em
2035;
• Quem nasce mais?
 Os homens, 105 para cada 100 mulheres;
• Quantas pessoas morrem?
 102 por minuto;
• Quem morre mais?
 Os homens, a violência é apontada como principal motivo;
• No mundo tem mais homens ou mulheres?
 No Brasil, 97 homens para cada 100 mulheres;
 Emirados árabes, 274 homens para cada 100 mulheres;
 Oriente médio, 300 homens para cada 100 mulheres;
 Rússia, 87 homens para cada 100 mulheres;
 No mundo, existe 101,8 homens para cada 100 mulheres;
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 Segundo a ONU no mundo existe 57 milhões de homens a mais do que
mulheres;
Algumas Teorias Demográficas foram criadas para entender de que maneira o
crescimento da população pode intervir no meio em que vivemos.
TEORIA DE THOMAS ROBERT MALTHUS
Se não houver guerras ou epidemias a população tende a crescer segundo uma
progressão geométrica (2,4,8,16, 32,) duplicado a cada 25 anos
• Os alimentos só podem aumentar segundo uma progressão aritmética (2,3,4,5, 6...)
Seu erro foi não considerar os avanços tecnológicos aplicados a agricultura e o recurso
dos mares e oceanos não levou e conta regiões do planeta com solos férteis.
TEORIA NEOMALTHUSIANO
• Miséria nos países desenvolvidos é culpa do crescimento populacional
• Concordavam que a agricultura era capaz de produzir alimento para todos
• Defendiam programas de controle de natalidade.
Seus erros foram: Fome, miséria, e pobreza resultam de mal distribuição de renda e
crescimento populacional não é a causa, mas sim a consequência do subdesenvolvimento.
TEORIA MARXISTA
• A própria miséria causa o aceleramento do crescimento demográfico.
Propõem uma melhor distribuição de renda e de alimentos, o aumento da escolaridade
que ocasionariam num planejamento familiar espontâneo e consequente queda da natalidade e
do crescimento populacional.
Fazendo algumas relações matemáticas entre o planeta terra e a sua população
chegamos a alguns fatos curiosos, por exemplo:
Se a população cresce o peso da terra aumenta?
Primeiro precisamos saber a massa da terra:
Segundo a lei da Gravitação Universal da Newton entre dois corpos sempre existirá
uma atração gravitacional sendo assim para calcular a massa da terra:
F= G x M1 x M2
R²
2
F= força de atração; 9,8 m/s
R= é a distância entre dois corpos (m); a terra possui 6.400.000 metros de raio
G= é a constante gravitacional com valor de 6, 67259.10 ¹¹ m³/s² kg; sendo assim:
F= G x M1 x M2
R²
9,8 = 6,6725 x 10 - ¹¹ x M1 x 1
(6, 4.10) ²
9,8= 6, 6725.10 - ¹¹ x M1
40, 96.10 ¹²
9,8 = 0, 1629.10 - ²³ x M1
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M1 = 9,8
0, 1629.10 - ²³
M1 = 6, 01596.1024 kg
•
•
•
•
•

A massa da terra que é de aproximadamente: 6.015.960.000.000.000.000.000.000 kg;
O peso somado da população é de 446.400.000 kg;
O peso médio por pessoa 62 kg;
O peso do planeta não se altera por causa da lei da conservação de massa de Lavoisier,
nada se cria, nada se perde, tudo se transforma;
O peso da população é uma massa reciclável, a mesma que está no solo, amanhã estará
numa folha de alface e depois nas células do corpo de quem consumir esta alface.
A massa da total da terra sem a população mundial:

Massa da terra:
6.015.960.000.000.000.000.000.000
100%
O peso da população:
446.400.000
x
Peso da População é menos de 3% do total
colocarmos uma pessoa sobre a outra, formaremos uma torre com 11.880.000 km
Nº de habitantes:
7.200.000.000
X 1,65
11.880.000.000 / 1000 m = 11.880.000 km
Iriamos formar uma torre quase 1000 vezes maior que o diâmetro da terra, se
abraçássemos o planeta prevendo que cada pessoa ocupasse o equivalente a 90 cm no círculo
com os braços abertos daríamos o equivalente a 164 voltas, pois: 7.200.000.000 x 0.90 =
6480000000 metros.
• Perímetro = diâmetro x π
• Perímetro = 12.713,55 x 3,14;
• Perímetro = 40.075,22 km;
• Quantidade de voltas = 6.480.000. /40.075.22;
• Quantidade de voltas = 161;
Mas afinal qual é o máximo de habitantes que a terra suporta?
Tudo depende da pegada ecológica. Pode-se medir a pegada ecológica através de
inquéritos sobre os hábitos de cada um, tendo em conta, por exemplo, a reciclagem de
resíduos, o consumo, os transportes utilizados, alimentação, etc. Um hectare corresponde a
10.000 m2 o equivalente a área de 1 campo de futebol, enquanto os africanos tem pegada
ecológica de 1,4 hectares com população sustentável de 9,6 bilhões, a Ásia 1,8 hectares com
7,4 bilhões, Os europeus 4,7 hectares 2,9 bilhões, latino americanos 2,6 hectares 5,2 bilhões,
EUA e Canadá 7,9 hectares 1,7 bilhão, Oceania 5,4 hectares e 2,5 bilhões, A população
mundial em média usufrui de 2,7 hectares com isso o planeta suportaria apenas 5 bilhões de
pessoas. A pegada ecológica é maior nos países desenvolvidos e menor nos países em
desenvolvimento, podemos reduzi-la Reutilizando sempre que seja possível, Reduzindo ao
máximo o consumo, Separando resíduos recicláveis e encaminha-los para empresas de
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reciclagem, Tomando banhos rápidos, Recolhendo a agua da chuva para regar as plantas,
Optando por matérias ecológicos.
CONCLUSÕES
Fazendo as relações matemáticas do planeta terra e sua população pode observar que a
população cresceu nos últimos anos de maneira exorbitante e que a mesma está mal
distribuída na área do planeta, É preciso que essa mesma população diminua o uso excessivo
de recursos naturais, o consumo exagerado, e a produção de resíduos para que o novo planeta
se torne sustentável.
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INTERPOLAÇÃO LINEAR E BILINEAR: APLICAÇÃO EM
TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS DE IMAGEM 1
VIEIRA, Giulia Denise Kujat2 ; GUBETTI, Milene Karine 3 ; PENHARBEL, Éder Augusto4
RESUMO: Interpolação linear é um método matemático para estimar os valores desconhecidos de uma função
em que não tenhamos uma expressão analítica, o valor da função será estimado utilizando dois pontos
conhecidos da função que estamos interpolando. Para ligar os dois valores já conhecidos da função é utilizada
uma reta, assim faremos uma estimativa que respeite a equação da reta. Para o caso bidimensional, utilizamos a
interpolação bilinear que utilizará os pontos nos vértices do quadrado ao redor do ponto, realizando a estimativa
em duas retas paralelas ao eixo das abscissas e uma reta paralela ao eixo das ordenadas. O respectivo trabalho
realiza a ampliação de uma imagem, ou seja, faz uma transformação geométrica gerando coordenadas das quais
não temos valores e, para determiná-los utilizamos a interpolação bilinear.
Palavras-chave: Interpolação linear. Interpolação bilinear. Ampliação de imagens.

INTRODUÇÃO
No contexto de processamento de imagens, consideramos uma imagem como uma
matriz de linhas e colunas, cada intersecção de linha com coluna recebe o nome de pixel e
para cada pixel é atribuído um valor de intensidade luminosa (grayscale) que pode variar de 0
(preto) até 255 (branco). É comum a necessidade de ampliar uma imagem, gerando novos
pontos para os quais não temos o valor real. Exemplificando, uma imagem de 100x100 possui
10000 pixels, ao dobrar o tamanho da imagem, teremos 200x200, resultando em 40000 pixels,
dos quais 10000 possuímos os valores reais e o restante serão determinados por meio de uma
estimativa, a qual pode ser replica dos pontos dos quais possuímos valores ou utilização de
um dos métodos de interpolação.
Existem diversos métodos de interpolação disponíveis, estudaremos a precisão de três
métodos de interpolação, a saber: bilinear, cúbica e Lanczos. Também será investigado o
impacto da aplicação do método mais simples de interpolação, bilinear.
A interpolação bilinear foi implantada em um software utilizando a linguagem de
programação Python, permitindo o controle do tempo de execução e, portanto, passível de
comparação. Comparamos, em termos de tempo a ampliação da imagem utilizando o método
mais simples, a replicação de pixels para determinar o impacto da utilização deste método.
MATERIAL E MÉTODOS
O objeto de estudo é um conjunto contendo imagens digitais de cenários reais e
métodos de interpolação de imagens. Os métodos de interpolação disponíveis no software
GNU Gimp são: nenhuma, bilinear, cubica e Lanczos.

1

Categoria: Ensino Médio; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com Outras Disciplinas;
Instituição: IFC Campus Blumenau
2 Estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, giuliakj@hotmail.co m
3 Estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, milene.gubetti@outlook.com
4 Professor Orientador, Instituto Federal Catarinense, Campus Blumenau, eder.augusto@blumenau.ifc.edu.br
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A fim de determinar a qualidade dos métodos, as imagens de nosso conjunto foram
rotuladas como imagens de referência. Cada imagem de referência deu origem a uma versão
reduzida (metade do tamanho) utilizando um método específico. A imagem reduzida foi
ampliada (dobro do tamanho) utilizando cada um dos métodos acima citados, gerando um
conjunto de imagens interpoladas com o mesmo tamanho da imagem de referência.
Para determinar o método específico para gerar a imagem de referência foi escolhida
uma imagem de uma cena real contendo texturas, foram criadas versões reduzidas com cada
método disponível, para cada imagem reduzida foram feitas ampliações com todos os
métodos, voltando ao tamanho original da tabela de referência. Foi calculado o erro entre cada
uma das imagens de referência e suas respectivas versões ampliadas, dando origem a uma
tabela para comparação dos resultados.
Como métrica de erro, adotamos o cálculo do erro quadrático médio (EQM), um
número que é a soma acumulada do quadrado das distâncias entre o pixel da imagem
ampliada e da imagem de referência. Portanto, quanto menor o EQM menor o erro entre a
imagem referência e a imagem ampliada, e comparando os valores é possível estimar a
qualidade. Na equação que descreve o EQM, R é a imagem de referência e A é a imagem
ampliada.

Com o intuito de comparar o custo computacional da aplicação da interpolação, foram
implementados dois programas de ampliação de imagens empregando a linguagem Python, o
primeiro programa amplia a imagem e faz a réplica dos pixels para coordenadas da qual não
temos os reais valores, já o segundo programa aplica interpolação bilinear. A fim de se evitar
a influência do sistema operacional, são obtidas 120 medições das execuções de cada
programa e são calculadas médias e desvios padrões.
Interpolação é um método matemático para estimar novos pontos entre pontos já
conhecidos, quando utilizamos a interpolação linear fazemos a suposição que os pontos
desconhecidos entre os conhecidos pertencem a uma reta. A Figura 1 ilustra o problema em
questão, nela fica clara a interligação dos pontos conhecidos por meio de uma reta e mostra o
ponto intermediário desconhecido.
Na Figura 1 também é possível verificar a presença de dois triângulos semelhantes que
podem ser utilizados para determinar o valor do ponto desconhecido, a razão do triângulo
maior é igual a razão do triangulo menor, ou seja,

E fazendo manipulações algébricas sobre esta equação é possível determinar o valor
de a.
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Figura 1: Semelhança de
triângulos

Fonte: Os autores (2016).

Fonte: elaboração própria

Figura 2: Representação da interpolação linear com as coordenadas

Fonte: Os autores (2016).

O mesmo raciocínio pode ser aplicado considerando A como a diferença em y da
altura y2 e y1, B a diferença em x da distância x2 e x1, a a diferença em y da altura y e y1 e b
a diferença em x da distância x e x1.

Dado que uma imagem pode ser interpretada como uma função de duas variáveis é
aplicada a interpolação bilinear, na qual utiliza-se quatro pontos ao redor do ponto a ser
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estimado, tais pontos descrevem um quadrado. Primeiro é feita a estimativa utilizando duas
retas para duas linhas ao redor do ponto e finalmente uma terceira reta interligando as duas
retas anteriores. A Figura 3 ilustra o posicionamento dos valores a serem interpolados e as
retas que ligam tais pontos.
Figura 3: Representação da interpolação bilinear.

Fonte: Os autores (2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nosso trabalho visa comparar os métodos de interpolação para ampliação de imagens,
para isso, é preciso determinar uma métrica para o erro, optamos pelo EQM. Com esta
métrica em mãos, foi possível reduzir a imagem de referência utilizando todos os métodos de
interpolação, bem como trazê-la novamente para seu tamanho original por meio de todos
métodos. Com isto, foi possível determinar o melhor método para redução e ampliação.
A Tabela 1 descreve os resultados obtidos na análise dos métodos de interpolação,
nesta tabela as linhas representam as versões reduzidas obtidas pelo nome do método na
primeira coluna, as colunas representam o valor EQM entre a referência e a ampliação da
imagem reduzida. Podemos verificar que o menor erro obtido é quando reduzimos a imagem
com a interpolação Lanczos e ampliamos a mesma com a cúbica, e que a interpolação bilinear
não está tão distante, em termos de EQM, do melhor método de interpolação.
Tabela 1 - Cálculo do EQM para determinação do melhor método de interpolação

Nenhum
Bilinear
Cúbica
Lanczos

Nenhum
84,63
41,52
43,2
46,79

Bilinear
52,11
30,6
25,27
21,44

Cúbica
51,77
19,4
16,38
15,21

Lanczos
54,63
26,25
24,28
23,9

Fonte: Os autores (2016).

O próximo experimento descreve os tempos obtidos para realizar 120 interpolações
bilineares contra o mesmo número de ampliações com réplica de pixels. Tal estudo visa
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compreender o impacto em termos do tempo de acréscimo das operações aritméticas
empregadas para se interpolar bilinearmente a imagem. São executadas várias medições dado
que o nosso processo não executa exclusivamente, sofrendo influências externas. É utilizado a
média do total de execuções.
O tempo de execução da réplica dos pixels para ampliação em 4 vezes de uma imagem
de 64x64 pixels foi em média de 30 milissegundos. Já o tempo de execução da interpolação
bilinear foi em média 186 milissegundos, ou seja, seis vezes maior que com a utilização da
réplica dos pixels.
CONCLUSÕES
O impacto computacional da utilização de interpolação bilinear é significativo e
demanda-se novos estudos sobre este fato, um deles é a utilização de linguagem C para
verificar o tempo execução, suspeita-se que a utilização de listas de maneira ingênua impacte
negativamente a implementação do método. Após tal estudo será possível dizer se é viável ou
não a implementação de interpolação para ampliação de imagens em aplicações com
restrições de tempo.
A respeito da qualidade da interpolação para ampliação, esperava-se que o melhor
método seria o Lanczos, porém ficamos surpresos com a performance da interpolação cúbica.
Para responder melhor aos resultados é necessário compreender outras influências como
amostragem e aliasing.
REFERÊNCIAS
GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E.. Digital Image Processing. 3. ed. New Jersey:
Pearson Prentice Hall, 2008. 976 p.
IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e Aplicações. Vol. 1. 8. ed. São Paulo: Atual,
2014. 448 p.
IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e Aplicações. Vol. 3. 8. ed. São Paulo: Atual,
2014. 336 p.
PRESS, William H. et al. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing. 3. ed. New
York:
Cambridge
University
Press,
2007.
1256
p.
Disponível
em:
<http://apps.nrbook.com/empanel/index.html#>. Acesso em: 20 set. 2016.

784

A TABUADA APRESENTADA DE FORMA LÚDICA, ABRANGENDO AS
NECESSIDADES ESPECIAIS ENCONTRADAS NA ESCOLA1
KOCHE, Simone Aparecida da Silveira2 ; ROSA, Elaine 3 ; GALBI, Rogério4
RESUMO: Muitas vezes a tabuada é trabalhada nas escolas de forma decorada e não memorizada. Pensando
nisso, foi proposto às alunas do Magistério, um trabalho que consiste na elaboração de materiais didáticos que
desenvolvam esse papel na educação e aprendizagem de alunos dos Anos Inicias do Ensino Fundamental.
Buscando atender também a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 sobre Educação Especial, foi realizada a
adaptação desses materiais para crianças com necessidades especiais identificadas na escola, sendo elas c om,
deficiência visual, auditiva, autismo e TDHA. Para garantir a aplicabilidade de suas ideias sobre os materiais, as
alunas participaram de uma palestra com a professora do SAEDE, Regiane Salvador, e foram orientadas em sala
pelo professor de matemática Rogério Galbi. É possível identificar, em todo processo e atividades, a ludicidade
da tabuada e o destaque dado a importância da inclusão, o que garante êxito em seus resultados.
Palavras-chave: Tabuada. Didática. Inclusão.

INTRODUÇÃO
Ao analisarmos a etimologia da palavra tabuada, notamos que essa, está associada a
palavra tabela. Tabelas são necessárias para serem consultadas, memorizadas e não decoradas
como vem sendo realizado muitas vezes, principalmente no ensino de Anos Iniciais de
algumas escolas.
A partir disso, decidimos então, elaborar materiais matemáticos lúdicos, como jogos e
brinquedos, que pudessem contribuir para essa compreensão mais significativa da tabuada e
possibilitar uma aprendizagem mais dinâmica, interativa e participativa.
Junto a proposta do trabalho, e compreendendo a importância da inclusão em nossas
escolas, decidimos atender a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, Capítulo V, sobre a Educação
Especial, Artigo 59, em que preconiza o sistema de ensino em assegurar a alunos com
deficiência, currículo, métodos, recursos e organização específica para atender as suas
necessidades. Portanto, esses mesmos materiais lúdicos, foram adaptados para garantir a todos
alunos uma educação mais justa e de qualidade.
O trabalho foi realizado pelas turmas do Magistério 301, 401 e 402 e aplicado pelas
alunas, Simone Aparecida da Silveira Koche e Elaine Rosa, da Escola de Educação Básica
Presidente João Goulart de Balneário Camboriú. A orientação foi do professor de matemática
Rogério Galbi com o auxílio da professora do SAEDE, Regiane Salvador, que complementou
e enriqueceu muitas informações necessárias para a análise e adaptação desses materiais. O
trabalho foi desenvolvido durante o primeiro semestre do ano letivo de 2016 e tem como
objetivo mostrar a todos que, é possível trabalhar a matemática e a tabuada através de
atividades diferenciadas e atrativas e para todos sem exceção, obtendo assim, entusiasmo na
aprendizagem e consequentemente bons resultados.
1 Categoria:

Ensino Médio e/ou profissionalizante; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição:
Escola de Educação Básica Presidente João Goulart.
2 Aluna do quarto ano do Magistério, simonekoche@yahoo.com
3 Aluna do terceiro ano do Magistério, elaine2012rosa@yahoo.com.br
4 Professor Orientador, Escola de Educação Básica Presidente João Goulart, Balneário Camboriú,
rogerio@filadelfia.com.br
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MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho surgiu com uma proposta às alunas do Magistério das Turmas 301, 401 e
402 da Escola de Educação Básica Presidente João Goulart e foi aceito sem hesitação.
A princípio, em cada turma foi levantada a discussão sobre experiências particulares a
respeito da forma que havia sido trabalhado a Tabuada nos Anos Inicias de cada aluna.
Mesmo se tratando de turmas de muita divergência de idades, a maioria das respostas foram
as mesmas, que a tabuada foi trabalhada de forma decorada.
Mediante a essas respostas, o grande grupo, cada um em seu momento de aula, pode
discutir sobre a diferença entre, desenvolver uma prática pedagógica na exigência que seu
aluno decore a tabuada, ou desenvolver métodos didáticos em que o aluno possa construir e
reconstruir a tabuada e que em seguida possa memorizá-la ou consultá-la, assumindo assim,
sua verdadeira etimologia da palavra. Ambos grupos concluíram que ao decorar a tabuada a
criança pode perder o significado do processo matemático que ali está envolvido.
Após a discussão feita em sala, cada turma se dividiu em grupos de no máximo 6
alunas, e para atende a Lei de Diretrizes e Bases e garantindo que o trabalho desenvolvido
pudesse também proporcionar a Inclusão, foi colocado no quadro as quatro deficiências
encontradas na Escola, para que cada grupo pudesse escolher e desenvolver seu trabalho com
a adaptação aquela deficiência.
As deficiências apresentadas foram, deficiência visual, auditiva, autismo e TDAH. A
divisão das deficiências por grupo ocorreu de forma pacífica, ficando em média de 16 grupos
por deficiência. A partir desse momento, cada grupo iniciou suas pesquisas, a respeito de qual
trabalho desenvolver e como adaptá-lo a deficiência escolhida. Para auxiliá-las a respeito de
conhecimentos básicos do processo de aprendizagem de cada tipo de deficiência, foi
convidada a palestrar sobre essa temática a professora do SAEDE Regiane Alexandra
Bernardo Salvador, que por durante 2 horas no auditório da Escola pode conversar com as 3
turmas incluídas no projeto. Após o término foi aberto as alunas, possibilidades de
questionamentos a professora Regiane questões sobre as deficiências escolhidas por cada
grupo e se o trabalho previamente pensado pelos grupos conseguiria atender a aplicabilidade a
sua deficiência escolhida.
Com data marcada, as três turmas apresentaram seus materiais, pontuando sua
funcionalidade, com explicação didática da forma de aplicabilidade a deficiência escolhida
pelo grupo. Muitos materiais foram feitos de materiais reciclados, sendo utilizados isopor,
papelão, tampinhas de garrafas, retalhos, prendedores de roupas, tintas guaches, palitos de
sorvetes, copos plásticos, entre outros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O trabalho proposto pôde apresentar várias discussões referente à prática didática que
deve ser aplicada, sobre a garantia de seus objetivos e outras pertinentes a Educação Especial,
que puderam ser esclarecidas durante a Palestra com a professora Regiane Alexandra
Bernardo Salvador. A professora apresentou por meio de vídeos e apresentação em slide um
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pouco de atitudes comportamentais e processos intelectuais de cada deficiência.
Figuras 1 e 2 – Apresentação das deficiências para os alunos.

Fonte: Os autores (2016).

Durante a execução dos materiais, feito boa parte em sala, as alunas puderam na
primeira semana, contar com a participação da Professora Regiane Alexandra e sobre as
orientações do professor Rogério Galbi apresentavam suas ideias e elaboravam o material,
mediante as discussões didáticas matemáticas.
Figura 3 – Execução dos materiais.

Fonte: Os autores (2016).

Entre os trabalhos observados, pode-se destacar:
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Figura 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Trabalhos em destaque.

Autismo: A criança descreve sobre a areia
o resultado da carta escolhida.

Visual: A criança pode sentir pelo tato, as
operações e determinar seu resultado com
base na quantidade de pontos.

Auditiva: jogo da memória, com operações
e resultados também na Língua Brasileira
de Sinais.

Visual: O bingo das multiplicações,
com cartelinhas adaptadas em Braile

Visual: Tabela de Pitágoras, com seus nú
meros e resultados com tarjinhas em Braille

Visual e Auditiva: Pelo tato, a tabuada do 2
é explicada pelo processo de adição. Sendo
representado pelos conjuntos (retângulos).

Além desses, foram elaborados mais 10 trabalhos.
Entendemos que a tabuada quando trabalhada de forma decorada, não estabelece um
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fazer no aprendizado, tornando a ideia se torne vaga, abstrata, sem significado, já por meio
desses materiais, nota-se que com o seu manuseio é possível trabalha-la com o processo de
construção de suas multiplicações, sendo direta ou por meio de associações de adições, de
forma dinâmica e interativa.
Como podemos ver na imagem 9, referente ao jogo de tampinhas e palitos, O material
explora a tabuada do 2, pois possui dois retângulos brancos representando o valor 2
(conjuntos). Ao colocar 5 tampinhas em cada retângulo, estamos associando 5 quantidades a
cada conjunto, provando que a multiplicação de 2 conjuntos com 5 tampinhas cada, resulta
em 10, processo que é comprovado pela soma total de tampinhas. Esse jogo também em
especial, pode atender crianças com deficiência auditiva e visual, pois o material explora o
tato e o sensorial e apresenta esse conceito de adições. Essas e outras observações são
encontradas nos demais materiais.
Todos os jogos foram pensados e elaborados utilizando critérios necessários no
atendimento a criança especial, necessitando de muita cautela quando se trata de seu tamanho
resistência facilidade de manuseio, segurança e estimulação visual (para crianças cegas).
Sobre a ludicidade, observasse que, segundo Piaget (1989), a maneira de a criança
assimilar, transformar o meio para que esta se adapte às suas necessidades e de acomodar
(mudar a si mesmo para adaptar-se ao meio) deverá ser através do lúdico. Ao brincar a criança
se relaciona com outras crianças, sendo capaz de perceber se com um ``um ser ́ ́ do mundo
numa relação entre o que é pessoal e o que permite o ingresso no mundo de regras. Brincando
as crianças constroem seu próprio mundo; o mundo que querem e gostam; e os brinquedos
são ferramentas que contribuem para esta construção, pois proporcionam a criança demonstrar
e criar fantasias de suas vivencias e experiências.
De aprendizagem significativa, segundo Rogers (1902), é mais do que uma
acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma modificação, quer seja no
comportamento do indivíduo, na orientação da ação futura que escolhe, ou nas suas atitudes e
na sua personalidade. É uma aprendizagem penetrante que não se limita a um aumento de
conhecimentos.
CONCLUSÕES
A utilização de materiais concretos durante a aprendizagem de matemática está aliada
ao fato de oferecer conceito de brincadeira, diversão para os alunos, proporcionando maior
interesse por parte deles. Materiais didáticos voltados para o ensino da tabuada proporcionam
uma interação maior entre as crianças e os números e suas operações.
O trabalho feito com crianças de forma lúdica, concreta, quando elaborado com
objetivos, proporcionam a aprendizagem significativa. Por meio desse trabalho, foi
identificado a relação do saber em todo aspecto. O conhecer mais as deficiências encontradas
na escola e o buscar medidas didáticas para atender a essas crianças, proporcionando assim a
Inclusão.
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ELIPSES NO SISTEMA SOLAR 1
OTERESBACK, Ana Paula2 ; MATOSO, Giulia Maria 3 ; VOLTOLINI, Vili4
RESUMO: Após algumas ideias que nos apresentaram, resolvemos nos aprofundaram e buscar conhecer mais
sobre as elipses e o nosso sistema solar, assim nos interessamos, pois é um assunto diferenciado do que estamos
acostumados a ver. Este apresenta os estudos das cônicas, mais especificamente a Elipse. Nós focamos na elipse,
e resolvemos estuda-la, com base no astrônomo Johannes Kepler e suas leis, Kepler buscou explicar o
movimento planetário, um do nosso foco maior é o sistema solar e as suas órbitas, incluindo cálculos como o
comprimento desta e a velocidade média dos planetas. Por meio dess e nosso sistema procuramos demostrar à
presença da elipse em lugares onde não imaginamos e em situações do nosso cotidiano. Com este estudo
podemos mostrar a quem não é adepto à matemática, como ela influencia nossa vida por meio de um de seus
vários conteúdos.
Palavras-chave: Elipse. Sistema Solar. Leis de Kepler. Órbitas.

INTRODUÇÃO
Muitos conceitos foram criados por astrônomos sobre o nosso sistema solar, suas
órbitas e nossos planetas, inclusive que as trajetórias feitas pelos planetas eram
circunferências ou curvas compostas por circunferências que rodavam uma sobre as outras,
este fator, um dos que levaram à escolha de trabalhar esse tema, foi à intenção de corrigir
algumas informações erroneamente transmitidas aos alunos durante o período escolar citado a
cima, de que os planetas não orbitam em movimentos circulares em torno do astro Sol, mas
sim elípticos.
Foi o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler que acabou descobrindo que o
movimento das órbitas não é circular, mas sim elípticas. Sendo assim, a partir da criação das
suas três leis, os pensamentos mudaram um pouco a respeito do nosso sistema solar. Além
disso, há o comprimento da órbita do planeta Terra, utilizando os valores conhecidos de seu
afélio e periélio para descobrir os pontos da elipse e poder aplicar a fórmula do cálculo de
perímetro da mesma e ainda é possível calcular a velocidade média pela qual o planeta orbita
o Sol no período de um ano.
Essas descobertas nos influenciaram e despertou grande parte do interesse para a
realização desta pesquisa. Com esse trabalho, além de aprimorar e aprofundar os nossos
conhecimentos em cálculos matemáticos pode conhecer uma parte do imenso sistema solar
que temos.
MATERIAL E MÉTODOS
Para entender melhor o que é uma elipse resolvemos criar uma maquete, e demonstrar
por meio dela como ocorre o movimento de um planeta em relação a sua órbita. Com um
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pedaço de madeira, de 50 cm por 50 cm, sobre este colocamos uma cartolina branca e
encapamos a madeira. Nesta cartolina, que é considerada o nosso plano α, traçamos duas
linhas, formando um “plano cartesiano”, sendo x o B1 B2 Eixo menor e y A1 A2 Eixo maior. No
eixo maior foram colocados dois pares de parafusos, que representam os focos em uma elipse,
um deles com uma excentricidade maior, ou seja, a distância entre eles era maior, enquanto no
outro uma excentricidade menor, sendo assim os focos são mais próximos. Pegamos um
barbante de 40 cm aproximadamente, após isso, pegamos um lápis e o furamos perto da ponta
e passamos o barbante por meio desse furo, em cada ponta do barbante colocamos uma
‘rosca’ para poder encaixar nos parafusos presentes na madeira. A partir desses materiais
conseguimos desenhar duas elipses, uma mais achatada e o outro mais próximo a uma
circunferência. Essa maquete demonstra tanto a ação da excentricidade em uma elipse quanto
à diferença entre uma órbita de um planeta e outro.
Além disso, no mesmo plano alfa, mascamos representações das Leis de Kepler, Lei
das Órbitas, Lei das Áreas e Lei dos Períodos, para um melhor entendimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como ponto de partida para este trabalho tem como base as leis de Johannes Kepler,
que foi o astrônomo, astrofísico e matemático, que descobriu novos conceitos sobre o nosso
sistema solar, a partir da criação das suas leis, que são três.
Temos então a primeira lei, de Kepler “cada planeta descreve uma elipse de que o Sol
ocupa um dos focos”. Dita como Lei das Órbitas, diz basicamente que todas as os planetas
fazem seu percurso em sua devida órbita que é elíptica, onde o astro Sol está em um dos
focos. É como o caso do planeta Terra, por exemplo, que executa um movimento ao longo de
uma órbita elíptica em torno do Sol. Com exceção de Mercúrio, o planeta com órbitas de
maior excentricidade, a maior parte dos planetas tem excentricidades muito baixas, sendo as
suas órbitas quase circulares. É por esta razão que muitas vezes pensamos no Sol como
estando no centro da órbita, embora na verdade esteja num dos focos.
A Segunda lei de Kepler, dita como Lei das Áreas, “Uma linha unindo um planeta ao
Sol varre as áreas iguais em períodos de tempos iguais. ” Esta diz que os planetas
completaram seu percurso ao mesmo tempo, pois as áreas são iguais, porem a sua velocidade
é variada, levando em conta o afélio e o periélio (maios e menor distância do planeta ao Sol).
Temos por último a terceira lei, dita como Lei dos Períodos, “O quadrado do período
qualquer planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo da distância média entre o planeta e
o Sol”. Simplificando, o tempo necessário para dar uma volta completa ao quadrado, dividido
pela área ao cubo é igual a uma constante, e esta constante só irá mudar se trocarmos o centro
onde o planeta ou astro está orbitando.
O que mais interessa nessas leis para o nosso trabalho é a primeira, que se trata das
órbitas dos planetas, ou seja, as elipses que estamos estudando.
A Elipse se trata de um dos estudos das cônicas. Uma cônica é toda a linha que obtém
como interseção de um plano com uma superfície cónica. Denomina-se cônica o lugar
geométrico dos pontos de um plano cuja razão entre as distâncias a um ponto fixo F e a uma
reta fixa “d” é igual a uma constante não negativa “e”. O ponto fixo F é chamado de foco, a
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reta fixa “d” de diretriz e a razão constante “e” de excentricidade da cônica. Aprofundando no
grupo elíptico, entende-se por elipse o lugar geométrico de um plano onde a soma da distância
de sua extremidade a dois pontos fixos, chamados de focos, F1 e F2, resulta em uma
constante 2a, onde temos que: 2a > 2c. Os pontos fixos são os focos da elipse.
Figura 1- Representação da Elipse

Fonte: Cônicas e quadráticas 5ª edição (2003 p.69).

Onde representados nesta elipse estão: F 1 , F2: os focos, essa distância entre os dois é
denominada 2c, chamada distância focal. O: o centro da origem, é o ponto médio dos focos.
A1 A2 , B1 B2 : Vértices da elipse. Eixo maior é segmento A1 A2 , cujo comprimento é 2a. Eixo
menor é o segmento B1 B2 , cujo comprimento é 2b. Do segmento hachurado na figura acima,
que é um triangulo retângulo B2 OF2 , Obtemos a relação do teorema de Pitágoras a 2 = b2 + c2
uma das equações utilizadas por nós para calcular as incógnitas das elipses. Além do Teorema
de Pitágoras, utilizamos de outra equação para encontrar os x das questões, a excentricidade,
sabe-se que está equivale a um grande ponto da elipse, então por meio da relação desta que se
dá por e= c/a, sendo 0 < e < 1.
Figura 1- Excentricidade da Elipse

Fonte: Cônicas e Quadráticas 5ª Edição (2003 p.70).

Além de todos os calculos citados a cima trabalhamos também as equaçoes da Elipse,
onde desta fazem parte as com centro na origem e com o centro fora dela, podendo ser
horizontal ou vertical. O comprimento da Elipse e a sua velocidade média tambem entram
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nesse trabalho, onde são alculados por meio de suas equações, dando-nos ideias do quão
enorme são seus valores presentes no nosso sistema solar.
CONCLUSÕES
Com esta pesquisa avançamos significativamente no aprofundamento dos
conhecimentos sobre a astronomia e na área da matemática relacionada às cônicas. Diante os
avanços da pesquisa realizada, reconhecemos algumas aplicações da elipse e seus cálculos em
situações do nosso cotidiano, a elipse está em nosso cotidiano, em formas geométricas,
engenharias, e em locais às vezes inesperados e até imperceptíveis.
Buscamos explicar e aprofundar os conhecimentos de uma elipse, aplicando cálculos e
demonstrando visualmente através de maquetes e desenhos as formas de construir uma elipse.
Tendo em vista o estudo realizado, passou a fazer parte do nosso cotidiano o estudo da
geometria analítica através de elipses.
O estudo das cônicas, na parte das elipses se torna mais interessante, atraente e fácil
quando demonstrado de uma forma mais pratica, onde contribui muito pois faz parte de nosso
currículo escolar. Estes resultados da nossa pesquisa são possíveis através da dedicação, da
persistência, de muito estudo e medidas exatas dos materiais utilizados na confecção. A partir
desta descoberta conseguimos compreender e entender melhor o movimento planetário, ao
qual somos submetidos constantemente.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DA OFICINA: SISTEMA DE MEDIDAS E
GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL1
BRISTOT, Elisiane Pagani2, SOUZA, Jean Carlos de3, SILVA, William Pereira da4.
Resumo: Este trabalho pretendeu explorar os conceitos de medidas de comprimento, massa e de capacidade, e a
conversão dos mesmos. Objetivou trabalhar também formas dos planos geométricos, conceitos de geometria plana e
espacial, construir sólidos geométricos e desenvolver cálculos de área e volume dos mesmos, aliando teoria a prática
por meio de dinâmicas. Alguns conteúdos da matemática tornam-se mais difíceis para os alunos compreenderem
através de aulas teóricas. Neste contexto, os Bolsistas do PIBID desenvolveram esta oficina, que foi aplicada aos
professores da Rede Municipal de Ensino de Santa Rosa do Sul-SC, para trabalhar de forma diferenciada o Sistema de
Medidas e a Geometria Plana e Espacial. A oficina ocorreu com aulas expositivas e dialogadas, utilizando slides,
materiais manipulativos e jogos, para a explanação dos conteúdos. Os métodos oferecidos trouxeram aos
professores novos meios e técnicas para utilizar em suas aulas e facilitar a aprendizagem.
Palavras-Chave: Oficina. Geometria. Sistema de Medidas.

INTRODUÇÃO
Com a capacidade de imaginação dos alunos, pode-se usar da mesma para uma melhor
compreensão do que pode ser calculado com o sistema de medidas, como por exemplo:
comprimento das estradas, quanto de área possui no terreno de sua casa, quantos gramas possui
determinado alimento, quantos milímetros possui dentro de uma garrafa de refrigerante, etc., e
das formas geométricas contidas no meio em que os mesmos estão inseridos. No entanto, a
preocupação em ligar o método ao desenvolvimento da educação matemática que de uma forma
satisfatória responda aos questionamentos dos alunos, levanta-se então um problema a ser
investigado ao longo desta pesquisa: Como desenvolver a percepção do por que é importante
conhecer as medidas mais utilizadas que contem no Sistema Internacional de Unidades, como
realizar as transformações de unidades corretamente e como desenvolver a percepção dos
conceitos geométricos da geometria plana e espacial no ensino das séries iniciais da educação? O
fato de a matemática ser abordada na maioria das vezes de maneira teórica e abstrata dificulta o
entendimento e a compreensão da mesma.
No intuito de facilitar a compreensão e a didática, os Bolsistas de PIBID elaboraram uma
oficina, para os professores da Rede Municipal de Ensino de Santa Rosa do Sul-SC, para
estimular o conhecimento do Sistema de Medidas, englobando medidas de comprimento, massa,
capacidade, volume e geometria plana e espacial, aliando o lúdico a teoria. A oficina teve como
objetivos, explorar conceitos de medidas de comprimento, massa e de capacidade que envolva a
conversão de unidades do sistema de medidas, reconhecer as formas dos planos geométricos,
explorar conceitos de geometria plana e espacial, construir sólidos geométricos e desenvolver
cálculo de área e de volumes, utilizando atividades com jogos e materiais manipulativos.
MATERIAL E MÉTODOS
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Os bolsistas do PIBID trabalharam junto a professora supervisora e a coordenadora do
PIBID uma oficina com o objetivo de ensinar o sistema de Medidas e Geometria Plana e
Espacial, utilizando materiais manipulativos como segue nos seguintes procedimentos:
Compreender e estudar o sistema de medidas e a geometria, procedendo aos seus
conceitos nas séries iniciais do ensino fundamental. Assim como estudar a origem, aplicação e
demonstração;
Planejar de forma aplicável todas as atividades a serem desenvolvidas durante a
Oficina;
Cada participante da oficina deve realizar as atividades de acordo como será
Ensinado;
Entender as demonstrações e a origem das fórmulas utilizadas para facilitar o cálculo dos
três tipos de medidas e de diferentes figuras planas e espaciais abordadas na oficina. Assim como
todos os conteúdos envolvidos.
Para sua realização foi necessário a organização de quatro atividades. A
Operacionalização dar-se-á pelos seguintes procedimentos:
Assistir à apresentação em Power Point, contendo uma breve descrição sobre conceitos
básicos do Sistema de Medidas, Geometria Plana e Espacial;
Atividade 1: Sistema de Medidas
1° Passo: As atividades serão iniciadas com uma dinâmica denominada “Padronização de
Medidas”, na qual serão distribuídas folhas de ofício com diferentes cores, sendo que cada cor
terá um determinado tamanho.
2° Passo: Cada grupo terá que utilizar uma unidade de medida diferente:
Folha amarela – Palmo
Folha branca – Dedo mínimo
Folha azul – Lápis
3° Passo: Após um tempo estipulado em cinco minutos, os professores devem relatar as
medidas alcançadas pelos mesmos e tentar chegar a um consenso sobre qual medida está correta.
Como não se chegará a nenhum consenso, as bolsistas entram na questão de padronização de
medidas.
Quando se utiliza métodos não convencionais, como palmos, mãos, lápis, percebe-se que
não é possível obter um resultado significativo, então se torna necessário padronizar as unidades,
para que seja possível medir diferentes objetos de maneira correta.
Esta dinâmica tem o objetivo de exemplificar aos participantes do minicurso o motivo da
padronização das medidas e da utilização de equipamentos adequados para as mesmas.
Atividade 2: A Criação de Uma Unidade Padrão
1º Passo: Foi fornecida uma breve explicação sobre a história do Sistema de Medidas, e
as medidas de comprimento, massa e capacidade.
Medidas
de
Comprimento
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Define-se metro como uma unidade de comprimento e decâmetro, hectômetro e
quilômetro como múltiplos do metro e o decímetro, centímetro e milímetro submúltiplos do
metro. Para fazer transformações entre as unidades de comprimento, podemos usar a seguinte
tableau:

Fonte: Marcos Noé, 2015

Medidas de Massa
Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Sendo assim, define-se grama como uma
unidade de massa e quilograma, hectograma e decagrama como múltiplos do grama e o
decigrama, centigrama e miligrama submúltiplos do grama. Pode-se utilizar a tabela a seguir
Para realizar as seguintes conversões.

Fonte: José Ferreira, 2015.

Medidas de Capacidade
A grandeza volume, em certas situações, é tratada como capacidade. O litro é uma
medida de capacidade, pois é um volume associado a ideia de “quanto cabe”, de volume interno
de um objeto que eventualmente pode ser preenchido, como uma garrafa, por exemplo. Outra
unidade de capacidade bastante usada é o mililitro (ml). O mililitro é a milésima parte do litro.
1L = 1000mL
Atividade 3: Dinâmica “Batalha Dos Animais”
Para fixar o conteúdo explanado foi trabalhado com os professores a dinâmica “batalha
dos animais”. Que segue da seguinte maneira:
1° Passo: Os participantes serão divididos em grupos de quatro ou cinco pessoas, que
receberão as cartas do jogo;
2° Passo: Cada um deverá formar um monte com as cartas e colocá-lo na sua frente, com
as cartas viradas para baixo;
3° Passo: O jogador que iniciará o jogo, pega uma carta do seu monte, lê as informações
sobre o animal e retira uma característica do baralhinho coletivo com a característica a ser
considerada. Ganha a carta daquele que tiver a característica do animal que se sobrepõe à do
outro. Em seguida, o outro jogador deverá mostrar a carta que pegou e comparar quem tem o
número maior, de acordo com a informação sorteada. Quem tiver a carta com o maior número
fica com a carta do outro jogador. Se houver empate, retira-se outra carta do baralho coletivo.
Ganha
o
jogo
quem
ficar
com
a
maior
quantidade
de
cartas.
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Fonte: Professora Gabriela Meireles, 2015.
Atividade 4: Trilha das Figuras Planas
Para o conteúdo de Geometria Plana, iniciou-se com uma breve explanação sobre as
mesmas em um Power Point e algumas exemplificações do dia a dia. Em seguida, para fixar,
aplicou-se a Trilha das Figuras Planas.
Regras: Cada participante vai lançar o dado uma vez e andar o número de casas
correspondentes ao número do sorteado, caso caia em uma casa com uma marcação, o
participante terá que responder a uma pergunta sorteada nas fichas, caso acerte a questão da ficha
o participante permanece na casa atual e caso erre terá que voltar a casa que este estava antes de
lançar o dado.
Obs.: Caso o participante caia na casa com o ponto de exclamação (!) avança duas casas.
Caso caia na casa com ponto de interrogação (?) volta duas casas. Ganha o jogo quem chegar ao
final da Trilha primeiro.
Atividade 5: Construção dos Sólidos Geométricos
Para explicação do conteúdo de Geometria Espacial se utilizou do Power Point, que
continha fotos de objetos que representam figuras espaciais. Após a explicação do mesmo
deveria ser passada a atividade a seguir, que não foi possível por falta de tempo.
As professoras deveriam ser separadas em grupos de quatro ou cinco para fazer as
atividades, cada grupo receberia folhas com formas espaciais planificadas para que montem as
mesmas, que são as que seguem.
Montar o Cubo;
Montar a Pirâmide de base quadrada;
Montar a Pirâmide de base triangular;
Montar um paralelepípedo;
Montar um prisma de base quadrada;
Montar um cone.
Após montadas as professoras deveriam localizar e contar quantas arestas, vértices e
faces de cada forma geométrica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após apresentado a oficina de sistema de medidas, geometria plana e geometria espacial
foi aplicado um questionário aos participantes que busca avaliar a satisfação sobre os temas
abordados, a compreensão do conteúdo e as dificuldades dos mesmos. De acordo com as
respostas observou-se que dos professores que participaram da oficina e em relação ao tema
escolhido, 70% consideraram boa a ótima e 30% excelente. O que mais surpreendeu na aplicação
da oficina foi que 100% dos professores compreenderam os conteúdos escolhidos e houve
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interação com materiais manipulativos. Para alguns a oficina serviu para relembrar e aprender
ainda
mais
sobre
temas
já
trabalhados.
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Todos os professores relataram que utilizariam o método aplicado na oficina em sala
de aula.
Relatam ainda que os métodos demonstrados de forma lúdica foram
interessantes e motivariam o aluno para atividades como jogos, que tornariam a aula mais
prazerosa. Os professores sugeriram para acrescentar nesta oficina um plano de aula sobre o
conteúdo com a descrição de metodologia para melhor entendimento da aplicabilidade.
Com relação as dificuldades, 30% apresentaram as mesmas, das quais se destaca-se
a nomenclatura de algumas formas geométricas e tendo como crítica o pouco tempo para
execução da oficina.
Ficaram
como
sugestão para uma próxima oficina temas como:
curiosidades matemáticas, gráficos, fração, números decimais, quatro operações básicas e
tabuada.
Segundo os professores a oficina agregou novos conhecimentos e
técnicas para o Desenvolvimento profissional, pois as vezes os mesmos possuem
dificuldades de repassar os conteúdos de forma lúdica, proporcionando novas
metodologias e técnicas diferenciadas.
CONCLUSÕES
A oficina despertou o interesse dos professores participantes, que colaboraram
com as suas experiências de sala de aula e relataram que os bolsistas proporcionaram um
momento para a reflexão dos conteúdos abordados em suas práticas pedagógicas. Para os
bolsistas a oficina serviu para aliar a teoria e a prática, contribuindo para o seu
desenvolvimento como um futuro profissional em educação.
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JUROS COM CARTÕES DE CRÉDITO 1
GERALDO, Elvis2 ; SANTOS, Amanda Antunes dos 3 ; JESUS, Suellen Roberta de 4 ;
CERCAL, Josane de Jesus 5
RESUMO: Os conceitos de matemática financeira são contemplados no currículo do Ensino Médio, entretanto
há a necessidade de uma educação financeira, para que os alunos adquiram uma noção real do que é o dinheiro e
o que ele representa. O principal objetivo deste projeto foi propor uma forma diferente de estudar os juros
compostos. O conceito de juros compostos foi apresentado aos alunos, sua fórmula, exemplos de resolução,
aplicação e correção de exercícios. Os alunos receberam textos sobre o tema e juntamente com seus cálculos
puderam tirar suas conclusões. Foi proposta a elaboração de folders informativos e os mesmos apresentaram seus
resultados em um Seminário. No início, os alunos se mostraram bastante resistentes. Entretanto, ao final foi
possível observar uma mudança bastante significativa no modo de pensar dos alunos e a real conscientização
sobre o tema proposto. Foram desenvolvidos trabalhos excelentes demonstrando capacidade de interpretação,
criatividade e trabalho em grupo.
Palavras-chave: Matemática Financeira. Juros Compostos. Cartão de Crédito.

INTRODUÇÃO
O sistema financeiro está inserido em nossa sociedade de forma enraizada e surgiu da
necessidade de comercialização, troca de mercadorias, cobrança de impostos. Segundo Boyer
(1974) há registros em tabletas das civilizações antigas da Mesopotâmia, que datam entre
2000 a 600 a.C., da utilização de leis e até mesmo cobrança de impostos naquelas sociedades.
Com o passar do tempo, devido ao aumento da interação entre as civilizações e os diferentes
tipos de mercadorias comercializadas, houve a necessidade de padronização nas relações
comerciais. De acordo com Grando e Schneider (2010, p. 43)
[...] com o contato cada vez maior entre as comunidades e com o desenvolvimento
do artesanato e da cultura, começaram a surgir dificuldades nas trocas, por não haver
uma medida comum de valor entre os produtos a serem permutados. Por isso, houve
a necessidade de criar um sistema mais estável de avaliação e equivalência, com
unidades chamadas de “moeda-mercadoria” ou “padrões fixos”.

Todo esse contexto geralmente não é apresentado aos alunos. Na maioria das situações
os mesmos veem a Matemática Financeira sem relacioná-la ao seu cotidiano. Desta forma, a
educação financeira não deve ser um privilégio apenas dos adultos, devendo ser estendida aos
jovens, que serão os cidadãos de um futuro muito próximo.
A relevância de aprender Matemática Financeira se faz pela constatação de estudos
sobre a necessidade de promover o conhecimento na área financeira, a fim de prever a
redução e controle de níveis de endividamento e inadimplência altíssimos na sociedade. É
importante demonstrar aos alunos de que forma estes conceitos e elementos influenciam a sua
vida, independente deles estarem cientes disso ou não. Vale ressaltar a importância de
1
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conscientizar os discentes da organização da sociedade a partir do ponto de vista econômico, e
promover esse conhecimento a fim de que os mesmos tenham condições de tomar decisões
financeiras e que passem a influenciar também seus responsáveis a partir do conhecimento
adquirido. Tomando como foco principal, a aplicação dos juros compostos no conhecido e
disseminado cartão de crédito que tem levado muitas famílias a se endividarem de forma
avassaladora, demonstramos a importância do uso consciente do cartão de crédito e propomos
a análise de uma dívida para que os mesmos pudessem fazer suas próprias considerações.
No dizer de Ávila (2014), o cartão de crédito é uma ferramenta que pode ser usada
para destruir sua vida financeira ou para facilitá-la. Existem muitas armadilhas envolvendo o
uso do cartão de crédito e muito prejuízo poderia ser evitado se todos passassem por algum
treinamento antes de receber o primeiro cartão. Uma parte da população não sabe usar o
cartão de forma inteligente e são justamente estas pessoas que geram mais lucro para as
administradoras e bancos. A ignorância da população é explorada pelas operadoras quando é
oferecido o crédito rotativo como alternativa vantajosa em seu material publicitário.
O trabalho tem como proposta abordar o tema com uma perspectiva social, com foco
no cotidiano do aluno, sua formação integral e a contextualização da matemática.
MATERIAL E MÉTODOS
Este projeto foi realizado pelos bolsistas do curso de Licenciatura em Matemática, da
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, integrantes do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência – PIBID. O referido projeto ocorreu na Escola de Ensino Médio
Professor Henrique da Silva Fontes, com a supervisão da professora Suellen Roberta de Jesus.
Os projetos e temas propostos foram selecionados a partir do planejamento anual da disciplina
de Matemática da escola. O conteúdo de Matemática Financeira está contemplado no
planejamento das turmas do 3°ano do Ensino Médio. Sendo assim, das cinco turmas do
período matutino foi selecionada uma para a aplicação deste projeto em especial.
O projeto foi organizado em etapas distintas que foram aplicadas pelos bolsistas.
Iniciamos com o planejamento e definição do cronograma, bem como a forma de
apresentação final dos resultados. Para a elaboração do projeto foram necessários três
momentos: a organização do conceito, a seleção dos exemplos e exercícios propostos e a
resolução dos exemplos e exercícios para que não houvesse dúvida quando fossem repassados
aos alunos.
Após a correção dos exercícios, foi iniciado o trabalho em grupo com a apresentação
da proposta de trabalho, entrega dos dados a serem calculados, e início da construção das
tabelas de dados. Com as tabelas prontas, passamos para a fase de elaboração dos folders,
onde os alunos puderam consultar a internet e selecionar imagens relacionadas ao tema,
visualizando exemplos que pudessem auxiliá-los na construção de seus próprios trabalhos. Os
folders com todos os elementos foram confeccionados em três aulas, assim os alunos
receberam todo o auxílio necessário. Certificamo-nos que todos haviam conseguido finalizar
o trabalho e solicitamos que os mesmos os enviassem à Professora para que a impressão
pudesse ser realizada em uma gráfica, a fim de que o trabalho ficasse com bastante qualidade.
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No dia do seminário, todos os grupos apresentaram seus folders, suas considerações e suas
conclusões pessoais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conceito de juro composto, fórmulas e exemplos resolvidos foram apresentados aos
alunos, buscando sempre o esclarecimento de dúvidas e a participação dos mesmos. Logo em
seguida, foram propostos exercícios para que fosse verificada a assimilação do que foi
apresentado. Os exercícios foram corrigidos e as dúvidas remanescentes, sanadas.
Figura 1: Apresentação do conceito, exercícios propostos.

Fonte: Acervo PIBID de MATEMÁTICA da UNIVALI, 2015

Foi solicitado aos alunos que se organizassem em grupos de três, para a execução de
um trabalho. Foi proposto aos discentes que executassem os cálculos de juros compostos,
sendo que cada grupo recebeu um valor de capital pré-definido, com uma bandeira de cartão
de crédito existente no mercado. Os cálculos deveriam demonstrar o pagamento da dívida no
período de seis meses, no entanto o pagamento seria correspondente à porcentagem mínima
exigida pela empresa administradora do seu cartão de crédito, conforme Tabela 1.
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Tabela 1: Taxas utilizadas para cálculo do pagamento mínimo e taxas cobradas sobre o saldo
remanescente.
Empresas

Juros
rotativos

Pagto
mínimo

Juros
parcelados

Multa

Multa sem
mínimo ou
total

Multa
cobrada a
partir do:

American Express
Card

PayFlex
5,5%

100%

11,90%

2%

T otal

1º dia

American Express
Credit

5,95% a
10,95%

20%

11,95%

2%

T otal

1º dia

American Express
Platinum

PayFlex
5,5%

20%

11,90%

T otal

1º dia

Bandeirantes
MasterCard

10,9%

20%

10,8%

2%

T otal

1º dia

Bandeirantes T exaco
Doméstico Visa

12,94%

20%

10%

2%

Mínimo

1º dia

Bandeirantes T exaco
Internacional Visa

11,95%

20%

10%

2%

Mínimo

1º dia

Bandeirantes T exaco
Gold Visa

8,95%

20%

10%

2%

Mínimo

1º dia

2%

Fonte: ANUCC (2015).
Tabela 2: Tabela resultante: Dívida de R$ 300,00; Taxa: 15,68% am; Pagamento mínimo: 15%

MÊS

DÍVIDA

PAGAMENTO
MÍNIMO

SALDO
DEVEDOR

1°

300,00

45,00

255,00

2°

294,98

44,24

250,73

3°

289,20

43,38

245,82

4°

284,36

42,65

241,71

5°

279,61

41,94

237,66

6°

274,92

41,23

233,68

Fonte: Acervo PIBID de MATEMÁTICA da UNIVALI (2015).

Para facilitar a correção das tabelas construídas, o bolsista Matheus criou um
programa de computador que realiza todos os cálculos, facilitando muito as simulações.
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Figura 2: Programa para correção das tabelas .

Fonte: Acervo PIBID de MATEMÁTICA da UNIVALI (2015).

Os alunos realizaram cálculos, construíram tabelas e, na seqüencia, foi proposto a eles
a elaboração de folders que apresentassem as informações e as conclusões que chegaram a
partir do projeto que foi realizado. Para auxiliar na escrita dos folders, foi apresentado a eles
textos sobre o assunto. A utilização do laboratório de informática nesta etapa foi muito
importante, para a elaboração e construção de cada folder. Após todos os grupos finalizarem
seus trabalhos, realizamos um seminário de apresentação, que foi bastante interessante onde
os alunos apresentaram o produto final.
CONCLUSÕES
Observar o processo de aprendizagem e apropriação do conceito apresentado foi
muito significativo e satisfatório para todos os envolvidos. O seminário foi o momento mais
esperado e confirmou as expectativas do grupo, pois a fala dos alunos demonstrou a
conscientização que tanto esperávamos sobre o tema e a importância do aprendizado em suas
vidas. Ouvimos relatos de alunos que após a realização do trabalho conversaram com seus
familiares e amigos, mostrando o que aprenderam e que assim, puderam ensinar também
aqueles que vivem a sua volta para que tomem decisões financeiras de forma responsável,
organizando seu futuro com mais tranquilidade.
Enfim, percebemos que é possível ensinar e aprender matemática em um contexto real,
fazendo com que o aluno se interesse e assim se identifique com o que é apresentado na
escola. Que os conhecimentos adquiridos no ambiente escolar possam mudar sua forma de
ver, viver e de planejar a vida.
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FORMIGAMÁTICA: A MATEMÁTICA DAS FORMIGAS. 1
STORCKMANN, Adriana Ignacio2 ; MUTSCHLER, Iria Janaisa3 ;
SCUSSEL, Angela Cristina Hammann4
RESUMO: O título do trabalho procurou apresentar para turma do Berçário II, composta por 13 crianças, com
idades entre 1 e 2 anos, a matemática relacionada a vida das formigas, através da rotina deste inseto, construindo
espaços e aplicando atividades que simulavam um formigueiro. As prátic as foram previamente planejadas e
aplicadas duas atividades por semana e os resultados foram descritos em caderno de registros. A sala foi
preparada com vários espaços: chão, paredes e teto, com formigas de tamanhos e proporções variadas. O
objetivo deste trabalho consistiu em explorar conceitos matemáticos de tamanhos, quantidades, proporções e
organização. Os principais resultados consistiram no número de crianças que conseguiram se apropriar dos
conceitos de tamanho (69%), de proporção (58%), de organização que todos já compreendem e de quantidade
este ainda está em construção.
Palavras-chave: Formiga. Matemática. Tamanho. Quantidade. Proporção.

INTRODUÇÃO
Na Educação Infantil, especialmente nas turmas de Berçários, animais e insetos são
excelentes instrumentos para a formação da aprendizagem e construção de conceitos. Sendo
assim, as formigas que são seres minúsculos, porém organizados, cooperativos e habilidosos
(cada uma tendo seu papel na natureza), tem em sua rotina aspectos importantes para serem
explorados e experimentados. Porém para que essa aprendizagem acontecesse e para que as
experiências fossem significativas, a intervenção dos adultos neste processo foi indispensável,
quanto menor a criança, maior a necessidade do direcionamento de um adulto, neste sentido
Ivic (2010) afirma:
É por meio de outros, por intermédio do adulto que a criança se envolve em suas
atividades. Absolutamente, tudo no comportamento da criança está fundido,
enraizado no social [...]. Assim, as relações da criança com a realidade são, desde o
início, relações sociais. Neste sentido poder-se-ia dizer que o bebê é um ser social no
mais elevado grau. A sociabilidade da criança é o pont o de partida de suas
interações (IVIC, 2010, p. 281).

Com isso se reforçou a grande capacidade de aprendizagem que as crianças possuem,
porém dá ênfase a necessidade que o ser tem de evoluir com a ajuda do outro, que ninguém
aprende e se desenvolve sozinho, sendo que o principal mediador no processo de ensino e
aprendizagem são os adultos. Foi isso que se propôs com o desenvolvimento deste trabalho, o
professor apontava caminhos, apresentava o que era novo, exemplificava e a criança
observando gestos, atitudes e fala, passava a repetir e a partir daí a aprendizagem se
concretizava.

1

Categoria: Professor; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com Outras Disciplinas; Instituição:
Centro de Educação Infantil Expedicionário Augusto Bosco - Rio do Sul - SC
2 Professora do Centro de Educação Infantil Expedicionário Augusto Bosco, adrianaisprofe@gmail.com
3 Professora do Centro de Educação Infantil Expedicionário Augusto Bosco, janyynha@outlook.com
4 Professora Orientadora, Secretaria Municipal de Educação, Rio do Sul, angelcris_ped@hotmail.com
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Decidiu-se que no decorrer do trabalho a criança vivenciaria o que era ser formiga,
buscando desenvolver conceitos matemáticos de tamanhos, quantidades, proporções e
organização. Percebeu-se a importância da repetição de ações pedagógicas diferentes e
formatos variados, pois visaram à formação dos mesmos conceitos, pois através dos gestos,
atitudes e fala, ampliaram a aprendizagem. O desenvolvimento deste trabalho nos mostrou
que temas simples, mas de interesse das crianças, podem alcançar resultados significativos e
de grande relevância.
MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi desenvolvido com a turma do Berçário II, turma composta por 13
crianças com idades entre 1 e 2 anos, sendo aplicado durante os meses de abril a novembro de
2016. Observou-se já nos primeiros dias no Centro de Educação Infantil o grande e comum
interesse das crianças por insetos e especialmente por “formigas”. Ficavam admirados vendo
as formigas passarem ao lado do solário e tentavam pegá-las. Passou-se então a instigá-los,
levando-os a observarem o que as formigas faziam, para onde iam, se estavam ou não
sozinhas, entre outras situações.
Durante a escrita do projeto foi pensado e elencado as possíveis atividades a serem
desenvolvidas. No início de cada semana era decidido e registrado no planejamento semanal,
as atividades que seriam aplicadas, sendo apenas uma ou duas relacionadas ao projeto. Ao
final de cada dia as práticas eram descritas no caderno de registros do professor. Uma
pesquisa científica dos tipos de formigas e suas funções na natureza foi realizada e
apresentada para as crianças em uma linguagem objetiva.
Para dar início ao projeto as professoras construíram imagens de formigas dentro da
sala, utilizando materiais diversificados, onde algumas imagens eram prontas e outras foram
elaboradas com a ajuda das crianças. No chão da sala foram coladas imagens de formigas
confeccionadas em papel cartão preto em três tamanhos (pequena, média e grande), servindo
para as crianças se apropriarem dos conceitos de tamanhos, medidas e proporções. As
professoras disponibilizaram pratos e panos nos três tamanhos, para as crianças esconderem
as formigas, brincadeiras como: sentar na formiga média, esconder com os pés as formigas
pequenas e deitar sobre a grande, também foram realizadas.
Com bolas de isopor pintadas, uma mascote (formiga), foi construída e fixada no teto
da sala, assim as crianças puderam criar laços afetivos com o inseto.
Em um canto da sala um formigueiro com papel pardo amassado foi construído.
Histórias foram contadas utilizando o recurso das formigas de E.V.A preto, que foram
confeccionadas conforme número de crianças da turma. Nesse momento conforme a
professora interpretava a história se colavam as formigas na parede, sendo que se uma ficasse
sozinha fora do formigueiro, em outro canto fora do mesmo, um grupo com algumas formigas
era formado. O restante das formigas (número bem maior), permanecia no formigueiro, para
que conceitos como pouco (sozinha), médio (algumas) e muito (formigueiro), fossem
trabalhados.
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Imagens de formigas foram confeccionadas, onde a criança classificava e colava
objetos conforme a imagem e solicitação das professoras, assim os conceitos de pouco, médio
e muito, foram reforçados.
Um formigueiro com tecidos foi construído no solário e após ele pronto, as crianças
precisavam escalar colchões e de dentro da sala, passando pela janela, (como se fossem as
formigas entrando no formigueiro, carregando a folhinha nas costas) saiam no solário. Com
isso trabalharam aspectos como organização, tempo, alinhamento, velocidade, equilíbrio e
força. Chegando ao solário saborearam um banquete das formigas com guloseimas.
Uma tabela com a escrita, pequeno médio e grande e com colagens de imagens de
formigas com os tamanhos correspondentes foi criada, sendo que as professoras trouxeram
objetos nos três tamanhos e as crianças classificavam, para serem colados na tabela que ficou
exposta na sala durante os dois últimos meses. Um boliche de garrafa PET com três tamanhos
diferentes foi confeccionado e formigas coloridas pelas crianças foram coladas. As crianças
jogavam uma bolinha em direção as garrafas e o resultado era registrado na mesma tabela
com pedaços de E.V.A coloridos.
Potes de diferentes tamanhos e formigas confeccionadas em papel cartão de tamanhos
variados, foram disponibilizados para as crianças classificarem, desenvolvendo conceitos de
proporção.
Outras atividades foram desenvolvidas como: observação de um formigueiro de
verdade; construção de um formigueiro e de formigas com argila; montagem de um labirinto
com caixas de papelão de tamanhos variados, representando o caminho das formigas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observar as crianças tão envolvidas e empolgadas com o trabalho foi com certeza o
melhor resultado, assim como percebê-las inseridas no mundo das formigas em tudo que
faziam no cotidiano.
Figura 1 – Formigas na sala.

Fonte: As autoras (2016)

A tabela feita com tamanhos (pequeno, médio e grande) exposta na sala, foi
diariamente apontada pelas crianças e comentada. Muito interessante vê-las tentando falar os
tamanhos, mesmo aquelas que ainda estavam em processo de construção da oralidade.
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Figura 2- Tabela com os tamanhos pequeno, médio e grande, para colagem de objetos e imagens.

Fonte: As autoras (2016)

A apresentação gráfica dos resultados da aprendizagem alcançada por criança, quanto
ao tamanho das formigas, mostra que cada uma aprendeu no seu tempo, que a aprendizagem
não é global e linear, que vários fatores interferem no desenvolvimento do indivíduo.
Os pais interagiram com o trabalho e houve até quem pediu para levar as formigas
coladas na sala para casa. Percebeu-se então a dimensão e proporção que o trabalho tinha
ganhado, pois chegou um momento em que ele não era mais só da turma do Berçário II, já
fazia parte das famílias.
Após cada criança jogar boliche, os resultados foram registrados com pedaços de
E.V.A na tabela e realizado a contagem. Nas atividades de quantidade, onde conjuntos com
pouco, médio e grande eram formados, as crianças também contavam os objetos que eram
classificados. Ainda não reconheciam números, mas já estavam tentando com auxílio das
professoras contar os resultados, então durante as atividades livres observou-se que falavam
de forma alternada os números, demonstrando já terem noções numéricas. Mesmo assim, o
processo de aprendizagem quanto à quantidade ainda está em construção, algumas crianças
demonstram dificuldades, por conta disso outros recursos foram apresentados, visando
melhorar a aprendizagem deste conceito matemático.
Figura 4- Marcação do resultado: jogo de boliche e formação de conjuntos relacionado a objetos.

Fonte: As autoras (2016)

Quando o conceito de proporção foi trabalhado, através de um jogo com potes e
formigas de tamanhos diferentes, as crianças que já haviam compreendido os conceitos
anteriormente, não precisaram de muitas explicações, logo entenderam qual era o objetivo e
auxiliavam quem ainda demonstrava alguma dificuldade.
Segundo Filho (2016), existe a “[..]necessidade de uma educação envolvente desde a
mais tenra idade [...]” para efetivamente fazer mudar a vida cotidiana dos bebês e das crianças
pequenas em espaços de vida coletiva.
CONCLUSÕES
Com o desenvolvimento deste trabalho, conseguimos estimular as crianças a entrarem
no mundo encantador das formigas, trazendo a compreensão de que ela é um ser vivo que
precisa de cuidados, um ser organizado e amigo, assim como deve ser a relação da turma do
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Berçário II. Além disso, conceitos matemáticos foram adquiridos, a grande maioria das
crianças já compreendia o conceito de pequeno, médio e grande, reconhecendo os tamanhos
das formigas e relacionando a outros objetos.
Os conceitos de quantidade (pouco, médio e muito), estão em construção, mas três
crianças já conseguiram compreender e incentivam os demais colegas. Proporção foi o último
conceito abordado e o melhor compreendido pelas crianças.
Acreditamos que o resultado desta prática com as crianças virá principalmente no
decorrer dos próximos anos, onde este conhecimento prévio servirá de base para a aquisição e
formação de conceitos com maior grau de complexidade, pois estes, foram, com certeza,
bebês estimulados matematicamente.
REFERÊNCIAS
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AMAVI/SENAC, Rio do Sul, Santa Catarina, 2016.
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MERGULHANDO NA MATEMÁTICA1
TOMASELLI, Aparecida Dolores2 ; CAETANO, Jordana Aparecida Sandri3 ;
LORENZ. Fabiana Dalsasso4 .
RESUMO: O projeto “Mergulhando na Matemática”, está sendo desenvolvido com a turma do Pré I, devido à
curiosidade e aos questionamentos referentes à animais e ambientes aquáticos, após ouvirem um relato de uma
criança que havia ido à aula de natação. Foram realizadas diversas propostas, como a aquisição e observa ção de
um peixe, pesquisas sobre o sistema respiratório e visita à uma piscicultura. Situações matemáticas foram criadas
para que as crianças tivessem oportunidade de pensar hipóteses para explicar o que não entendem; observar,
medir, quantificar, estabelecer comparações e fazer registros, ampliando suas possibilidades de compreender e
transformar a realidade. Por meio deste projeto, está sendo p roporcionando vivências, descobertas e de forma
lúdica aquisição de conhecimentos quanto à aspectos históricos/sociais; culturais e ambientais, envolvendo as
várias linguagens e trabalhando vários conceitos.
Palavras-chave: Animais aquáticos. Água. Matemática.

INTRODUÇÃO
Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, às noções
matemáticas abordadas na educação infantil correspondem uma variedade de brincadeiras e
jogos em que a matemática se faz presente em diversas atividades realizadas pelas crianças,
proporcionando assim, situações que permitam o desenvolvimento do raciocínio lógico, da
criatividade e a capacidade de resolver problemas.
O projeto “Mergulhando na Matemática”, está sendo desenvolvido com a turma do Pré
I, devido à curiosidade demonstrada por eles, referente à animais e ambientes aquáticos. Certo
dia quando uma criança chegou ao Centro de Educação Infantil, após uma aula de natação,
começou a contar aos colegas o que fizera: “Fui só um pouquinho embaixo da água, porque
fiquei com medo de me afogar se entrasse água no meu nariz”.
Após muita conversa, outra criança perguntou: “Por que os peixes podem respirar
embaixo da água e a gente não”? Surgindo então, vários questionamentos a respeito. Diante
disto, teve início o presente projeto, objetivando propor situações em que as crianças
pudessem fazer descobertas, pensar hipóteses para explicar o que não entendem; observar,
medir, quantificar, estabelecer comparações, criar explicações e fazer registros, ampliando
suas possibilidades de compreender e transformar a realidade, e de forma lúdica adquirir
conhecimentos quanto à aspectos históricos/sociais; culturais e ambientais, envolvendo as
várias linguagens e conceitos, com foco na linguagem matemática.
O trabalho do professor, não consiste em resolver problemas e tomar decisões
sozinho. Ele anima e mantém as redes de conversas e coordena ações. Sobretudo, ele
tenta discernir, durante as atividades, as novas possibilidades que poderiam abrir-se
à comunidade da classe [...] (SMOLE, 2000, p.136)
1

Categoria: Professor; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou inter-relações com outras Disciplinas; Instituição:
Centro de Educação Infantil Municipal Nora K. Dallmann.
2 Professora, cidatomaselli@yahoo.com.br
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MATERIAL E MÉTODOS
Através de uma observação enquanto as crianças conversavam, percebeu-se o quão
grande é a curiosidade delas sobre o mundo subaquático. Quando viam imagens em livros ou
internet as crianças falavam também de questões sobre o meio ambiente; caça de animais;
água doce e água salgada e coisas que podem ser encontradas nesses ambientes.
A partir daí, foram realizadas diversas propostas, como a aquisição de um peixe para
ficar na sala, onde todo final de semana uma criança o levava para casa. Foram construídos
vários jogos; brincadeiras e desafios matemáticos, bem como o trabalho com coleções: de
conchas, pedras de rio e bichos aquáticos, sempre de acordo com a curiosidade e com os
questionamentos realizados pelas crianças. Tais propostas serão descritas no decorrer deste
projeto. Para Smole, Diniz e Cândido:
De fato, enquanto brinca a criança pode ser incentivada a realizar contagens,
comparar quantidades, identificar algarismos, adicionar pontos que fez durante a
brincadeira, perceber intervalos numéricos, isto é, iniciar a aprendizagem dos
conteúdos relacionados ao desenvolvimento do pensar aritmético. Por outro lado,
brincar é uma oportunidade para perceber distancias, desenvolver noções de
velocidade, duração, tempo, força, altura e fazer estimativas envolvendo todas essas
grandezas (2000, p.16)

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Já que as crianças queriam saber o porquê os peixes ficam embaixo d’água sem se
afogar e as pessoas não podem fazer isso, foi lançada a pergunta: Como eles respiram? Como
os seres humanos respiram? Para isso foi realizada uma proposta, onde as crianças
visualizaram imagens de pulmões e em seguida receberam um desenho para recortar, pintar e
depois colocar dois balões, os quais as crianças encheram e esvaziaram, representando os
pulmões. Durante a proposta as crianças eram indagadas: E, se colocarmos água nesses
balões? O que aconteceria? E os peixes, tem pulmões?
Diante destas constatações, pesquisamos na internet e descobrimos que os peixes
possuem guelras ou brânquias, o que lhes possibilita respirar dentro da água. Também
adquirimos um peixe Beta, para observarmos suas características e para ser o animal de
estimação da turma. O primeiro passo assim que o peixe chegou à sala, foi preparar sua casa.
O que ele precisa para viver bem e saudável? Quantas bolinhas de ração precisa fornecer por
dia? Quantas vezes ao dia? Foi feita uma votação para a escolha do nome, onde as crianças
puderam fazer a contagem dos votos, representando através de tampinhas e outros objetos,
fazendo em seguida o registro no caderno e a montagem do gráfico num cartaz.
O nome vencedor foi Aderbal. Todos os finais de semana, ia para a casa de uma
criança, a qual juntamente com a família, cuidava, alimentava e fazia o registro através de
fotos, desenhos ou escrita, também levavam uma lupa e dois livros para lerem para o Aderbal
e depois, na sala relatavam à turma, como foi o fim de semana com o peixinho.
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Também foi realizado um passeio à Peixinhos Lange de Timbó, onde as crianças
puderam observar mais de perto como são as guelras num peixe maior. Conheceram várias
espécies e como é feita a criação de peixes para comercialização.
Muitas perguntas continuaram a surgir, como:
- “A baleia é um peixe”? (Bruno Daniel)
- “Eu engoli água lá na praia e era ruim, parecia que tinha sal. Por que profe”? (Elizabeth)
- “E o polvo? ” (Jorge)
-”O que faz um submarino”? (Bruno Rodrigues)
- “É verdade que o tubarão pode comer pessoas? O que ele come, profe”? (Rogério)
Realizamos várias pesquisas em livros, revistas e internet para responder à essas
questões e cada criança escolheu um animal para confeccionar em casa com a família,
juntamente com a realização de uma pesquisa, para ser conversado posteriormente na sala. As
crianças recortaram diversos animais e colaram em cartazes, classificando de acordo com o
ambiente em que vivem: na água doce, salgada e animais que vivem tanto na água como na
terra. Também puderam experimentar água doce (que tem esse nome somente para se
diferenciar da água do mar) e água salgada – colando no caderno imagens de ambientes de
água doce/salgada e conversamos sobre a importância de se utilizar pouco sal nas refeições
devido aos danos que pode causar ao organismo.
- “Nem é doce essa água, não tem gosto de nada”. (Elizabeth)
- “Ui, não gostei dessa água salgada. Como os peixes podem gostar disso”? (Isabelle)
Simultaneamente a todas essas descobertas, foram construídos vários jogos,
brincadeiras e desafios matemáticos; trabalho com coleções: de conchas, pedras de rio e
bichos aquáticos. Estudamos sobre baleias; polvo; tubarão e submarinos. Fizemos também um
jogo de trilha que levava ao fundo do mar (já que as crianças sempre brincavam de viajar até
lá) e jogos da memória; quebra-cabeças; estimativas; tabuleiros com numerais para
representar utilizando as coleções; sequencias; pescaria com pesagem do que era pescado em
balança artesanal e em balança numérica; jogo sobre o que o tubarão come e resolução de
situações-problemas.
Através destas propostas, as crianças puderam descobrir possibilidades, pensar
hipóteses; observar,
medir,
realizar contagens; quantificar,
classificar, estabelecer
comparações, criar explicações e fazer registros.
Também no decorrer do projeto, através das conversas e pesquisas realizadas,
percebeu-se o interesse das crianças pelas questões ambientais, principalmente no que se
referia ao lixo nos rios, mares e na natureza em geral. Então, surgiu a pergunta:
- Como podemos avisar as pessoas para não maltratarem o meio ambiente e não jogar
lixo nos rios e mares?
Thales: “- Vamos fazer uma pipa e escrever bem grande para não poluir os rios? ”
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Professora: - “Mas como as pessoas vão ler lá no alto”?
Thales: - “Com um binóculo”.
Professora: “E quem não tiver binóculo”?
Thales: “Ih, então temos que escrever uma cartinha”.
Mediante as conversas e opiniões das crianças, decidimos fazer panfletos, para serem
distribuídos na escola, no bairro e pela cidade, utilizando papel reciclado, frases e ilustrações,
com a participação direta delas.
Conceitos matemáticos foram explorados e ampliados e as crianças em todos os
momentos tiveram oportunidade de opinar, levantar hipóteses, propor soluções, explorar
possibilidades, ampliando seus conhecimentos.
CONCLUSÕES
O desenvolvimento do projeto, foi e está sendo um estudo significativo, onde as
crianças tiveram e tem oportunidade de construir, reconstruir e ampliar conceitos
matemáticos, proporcionando novas experiências, muitas descobertas sobre as propriedades
físicas dos objetos, a nossa relação com o meio ambiente, o trabalho em grupo nos momentos
de elaboração dos brinquedos, na hora de utilizar os jogos, aprendendo a respeitar as regras,
esperar sua vez e trocar experiências, ajudando umas às outras.
Não era raro estar brincando na sala ou no parque e perceber as crianças utilizando
algo sobre o que estão estudando, como medir os colegas ou realizar contagens para dividir os
brinquedos.
Acreditamos que estamos contribuindo para que hoje e no futuro a curiosidade
matemática, bem como a confiança em suas potencialidades, motivem as crianças a explorar
novos mundos e experiências, podendo propor soluções, levantando hipóteses e com isso,
contribuindo para mudar a realidade.
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MATERIAIS MANIPULATIVOS E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA
APLICADA AO ENSINO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL1
PEREIRA, Daniela Roxo2 ; OLIVEIRA, Sabrina Vicente de3 ;
RIBEIRO, Elizete Maria Possamai4 .
RESUMO: Elaborou-se uma sequência didática utilizando metodologias de ensino e a tendência em Educação
Matemática: Resolução de problemas e história da Matemática, e ainda materiais manipulativos como recurso
didático. Os objetivos deste trabalho fundamentam em compreender os sistemas de numeração como uma
construção histórica de acordo com a evolução da humanidade. A metodologia utilizada foi a utilização de jogos,
materiais manipulativos e resolução de problemas, que proporciona aos alunos a capacidade de organização,
análise, reflexão, argumentação e interação social. Pode-se afirmar que ao abordar os conceitos do conjunto dos
números naturais em sala de aula de forma significativa, criativa e dinâmica, os participantes conseguiram
apresentar o raciocínio lógico e visualizar por meio do jogo, ao manipular suas peças, as formas de sua
representação.
Palavras-chave: Materiais Manipulativos. História da Matemática. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Ponderando sobre as políticas públicas, percebe-se que as mesmas apontam para a
necessidade de contextualizar os conteúdos programáticos de cada disciplina, possibilitando
ao aluno a relação entre seu contexto e os conceitos formais. Partindo desse pressuposto,
apresentamos neste artigo uma sequência didática, que será aplicada aos professores das séries
iniciais do ensino fundamental, cuja temática é uma análise sobre o sistema de numeração
hindu arábico.
Elaborou-se uma sequência didática utilizando metodologias de ensino e a tendência
em Educação Matemática: Resolução de problemas e história da Matemática, e ainda
materiais manipulativos como recurso didático.
Pelo fato desses números aparecerem em inúmeras situações dentro e fora da escola,
planejou-se um conjunto de atividades que possibilitem o estudo dos números naturais,
envolvendo valor posicional, história, sucessor e antecessor, de forma dinâmica e instigante,
utilizando materiais manipulativos e jogos.
De acordo com os PCN (Brasil, 2014), o uso dos jogos pode propiciar tanto o contato
com novos conhecimentos, como aprofundar o que já foi estudado ou ainda a revisão dos
conceitos que já foram trabalhados, promovendo a avaliação processual pelo professor e a
auto avaliação pelo estudante.
Trabalhando de forma adequada, o jogo proporciona aos alunos a capacidade de
organização, análise, reflexão, argumentação e interação social. Os jogos e materiais
manipulativos podem ser utilizados em aulas de matemática, uma vez que o mesmo estimula
a criatividade dos alunos e o raciocínio lógico, habilidades essenciais no estudo desta
Categoria: Professor; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos ; Instituição: IFC – Campus Avançado
Sombrio.
2 Acadêmica do Curso de Licenciatura de Matemática, drpereira6@gmail.co m
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disciplina. Os objetivos deste trabalho fundamentam-se em compreender os sistemas de
numeração como uma construção histórica de acordo com a evolução da humanidade;
identificar as características do sistema de numeração decimal; entender as regras de
construções do sistema de numeração decimal; apresentar atividades lúdicas para a construção
dos conceitos de sistema de numeração.
MATERIAL E MÉTODOS
Com o objetivo de tornar a aprendizagem de modo mais significativa organizou-se um
conjunto de atividades em uma sequência didática. Primeiramente aborda-se a evolução da
escrita matemática.
Figura 1 – A evolução da escrita Matemática.

Fonte: Os autores (2016).
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Figura 2 – A evolução da escrita Matemática.

Fonte: Os autores (2016).

Sistema de Numeração Decimal: Utilizamos dez símbolos, chamados de algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7,8, 9, para fazer a contagem agrupamos de 10 em 10 e ainda obedecemos ao princípio da posição
decimal.

Para demonstrar a representação de um número decimal, um dos recursos disponíveis
é o Material Dourado que pode ser usado como uma metodologia de ensino aprendizagem.
Este material auxilia na organização posicional, pois está organizado conforme o princípio da
posição decimal. Além disso, a manipulação de suas peças proporciona ao discente a
visualização de diversas situações. No Quadro 1, as peças foram agrupadas de 10 em 10. A
situação ainda permite a exploração das potências de base 10.
Quadro 1: Usando o material dourado para fazer o agrupamento de 10 em 10

1 unidade de milhar é equivalente a 100 dezenas.
Pode-se representar por

,

Ou ainda,

1 centena é equivalente a 10 dezenas.
Pode-se representar por:
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1 dezena é equivalente a 10 unidades e
pode ser representado pela multiplicação de:

1 unidade.
A representação de uma unidade por ser do seguinte modo:

Fonte: As autoras, 2016.

Ordens e Classes: Cada algarismo corresponde uma ordem e, para entender o significado do
número e facilitar a leitura, nós o separamos em ordens e classes.
As ordens são numeradas da direita para a esquerda. Cada grupo de três ordens forma
uma classe, conforme Quadro 2.
Quadro 2: Ordens e classes dos números naturais
3ª classe ou classe dos milhões
2ª classe ou classe dos milhares
1ª classe ou classe das unidades
simples
9ª ordem

8ª ordem

7ª ordem

6ª ordem

5ª ordem

4ª ordem

3ª ordem

2ª ordem

1ª ordem

Centenas

Dezenas

Unidades

Centenas

Dezenas

Unidades

centenas

dezenas

unidades

de milhão

de milhão

de milhão

de milhar

de milhar

de milhar

Fonte: Compilado pelos autores, 2016.

Com o valor posicional estabelecemos a relação biunívoca dos números que consiste na
habilidade de combinar números à quantidade que eles representam, e é necessária para
instruções matemáticas. Nela se estabelece a relação um a um, chamamos ainda de
correspondência biunívoca. Ainda destacamos a importância dos conceitos de antecessor e
sucessor dos números, para isso utilizar-se-á da reta numérica (Figura 1) definido as relações
de maior que (>) e menor que (<) e seus respectivos símbolos.
Figura 1 – Reta Numérica

Fonte: (Google imagens, 2016)

Jogo cubra o anterior
Aprendizagem: Identificar o antecessor de um número.
Material necessário:
2 dados comuns

4 tabuleiros individuais com números de 1 a 11 (um laranja, um azul, um lilás e um vermelho
44 cartões coloridos (11 cartões laranjas, 11 azuis, 11 lilás e 11 vermelhos)
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Número de jogadores: 4 participantes
Para brincar seguem as regras:
1. Cada criança escolhe uma cor: laranja, azul lilá ou vermelho.
2. Assim que escolher a cor, a criança pega o seu tabuleiro e os 11 cartões da mesma cor.
3. Os 4 tabuleiros individuais devem ser organizados para o jogo, conforme mostra a
figura 2
4. Cada jogador lança, na sua vez, os dois dados simultaneamente e calcula a soma das
duas quantidades que saíram nos dados.
5. O jogador cobre com um dos cartões, no seu tabuleiro, o número antecessor ao
resultado da soma obtida.
6. O próximo jogador procede da mesma forma assim sucessivamente.
7. Caso o antecessor do número obtido na soma já esteja coberto, o jogador passa a vez
para o próximo.
8. Vence o jogo quem cobrir primeiro todos os números do seu tabuleiro.
Segundo Brasil (2014), o uso de jogos didáticos pode propiciar tanto a construção de
conhecimentos novos, como aprofundar o que já foi estudado ou ainda a revisão dos conceitos
que já foram aprendidos, promovendo a avaliação processual pelo professor e a auto avaliação
pelo estudante.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A elaboração deste conjunto de atividades permite-nos concluir que a utilização de
diferentes metodologias para um mesmo conteúdo se faz necessária uma vez que proporciona
ao aluno aprender de forma significativa.
A utilização de materiais manipulativos como recurso didático oportunizou-nos
visualizar os conceitos de sistema de numeração decimal, bem como as operações básicas de
Matemática e ainda estabelecer alguns aspectos em relação à mesma.
A tendência resolução de problemas facilita a visualização da aplicabilidade dos
conceitos dentro e fora da sala de aula, e a abordagem histórica permite que seja feito uma
relação entre as necessidades do homem antigamente e os dias atuais.
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CONCLUSÕES
Ao concluir esta proposta de atividade espera-se que realmente seja assimilado o
significado de alguns conceitos básicos de Matemática, principalmente em relação às
operações com números naturais por meio de jogos e materiais manipulativos.
Esta atividade proposta será aplicada em uma oficina ministrada pelas autoras, pode-se
afirmar que ao abordar os conceitos do conjunto dos números naturais em sala de aula de
forma significativa, criativa e dinâmica, os participantes conseguiram apresentar o raciocínio
lógico e visualizar por meio do jogo, ao manipular suas peças, as formas de sua representação.
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HISTORIANDO E POETIZANDO A MATEMÁTICA1
GRUTZMANN, Marlene de Lima 2 ; MENDES, Geane Cristina Ferreira3
RESUMO: Ensinar os educandos através de sequências didáticas lhes dá a oportunidade de aprender cada vez
mais e também sabemos que as histórias e poesias são excelentes fontes de aprendizado, pois despertam o
interesse pelo conteúdo que são trabalhados de uma forma interdisciplinar, criando pontes para a matemática e
outras disciplinas, estabelecendo relações entre as linguagens e facilitando a aprendizagem de ambas tornando
mais significativas e prazerosa. As histórias e poesias podem aproximar a escrita do cálculo, significando
números soltos e favorecendo o processo de ensino e uma aprendizagem motivadora. São alternativas
significativas para tornar a matemática instigante e prazerosa por meio de atividades práticas e concretas.
Palavras-chave: Matemática. História. Poesias. Aprendizagem. Prazerosa.

INTRODUÇÃO
Hoje os estabelecimentos de ensino têm passado por várias avaliações de larga escala,
começa com a Provinha Brasil no 2º ano que é diagnóstica, também a prova ANA (Avaliação
Nacional da Alfabetização) e a Prova Brasil que é avaliativa. Os objetivos são aferir o nível de
alfabetização e letramento em língua portuguesa e alfabetização em matemática das crianças
regularmente matriculadas.
Com o resultado dessas avaliações foi possível traçar metas educacionais, com isso
promover melhorias na qualidade de ensino da Escola de Educação Básica Inspetor Eurico
Rauen.
Seja para tomar decisões empresariais, políticas ou mesmo pessoais, necessitamos
da Matemática, o que nos leva a imaginar que a população domina os conceitos
matemáticos. No entanto, “existe uma preocupação crescente nos países ocidentais
pelo fato de que a maioria das pessoas não alcança o nível de ‘alfabetização
funcional’ mínimo para desenvolver-se numa sociedade moderna (GÓMEZGRANELL, 1996, p. 258).

Nossa turma 2º ano passou por uma avaliação da Provinha Brasil onde diagnosticou
que necessitava de intervenções com práticas pedagógicas dentro de geometria e sistema
monetário. Por isso houve a necessidade de desenvolver sequências didáticas dando ênfase a
matemática.
Tanto a geometria quanto o sistema monetário quando trabalhado com alunos de 2º
ano, há necessidade de usar metodologias concretas para se apropriarem da aprendizagem e
fazerem relações com o cotidiano.
A grande influência que a matemática exerce em nossas vidas e na sociedade também
está presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em sua parte introdutória.

1
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[...] a Matemática desempenha papel decisivo, pois permite resolver problemas da
vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho e funciona como
instrumento essencial para a construção de conhecimentos em outras áreas
curriculares. Do mesmo modo, interfere fortemente na formação de capacidades
intelectuais, na estruturação do pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo
do aluno (BRASIL, 1997a, p.15)

Podemos encontrar em todos os lugares, a matemática ela está na ciência até mesmo
na história é impossível falar de qualquer assunto sem mencionar a matemática ela
desempenha um papel fundamental em nossa vida.
Na sequência didática utilizou-se “História das Figuras Geométricas” trabalhadas de
forma ampla e com atividades diferenciadas.
O gênero literário poesia pode ser explorado na rotina pedagógica do professor.
Escolhendo com critério, poderá ser trabalhado de forma interdisciplinar, abordando
conteúdos de ciências, matemática, língua portuguesa, entre outros.
Poesia é um gênero literário caracterizado pela composição em versos estruturados de
forma harmoniosa. É uma manifestação de beleza e estética retratada pelo poeta em forma de
palavras.
No sentido figurado, poesia é tudo aquilo que comove, que sensibiliza e desperta
sentimentos. É qualquer forma de arte que inspira e encanta, que é sublime e bela. Existem
determinados elementos formais que caracterizam um texto poético - como por exemplo, o
ritmo, os versos e as estrofes.
A poesia tem sido usada como forma de expressar os mais variados sentimentos, como
o amor, amizade, tristeza, saudade, etc. Alguns dos poetas mais famosos da língua portuguesa
são: Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Luís de Camões, Vinicius de Moraes.
Os alunos trabalharam a poesia Cecília Meirelles: Leilão de Jardim.
Ao desenvolver esse projeto as professoras estarão oportunizando aos alunos do
segundo ano uma aprendizagem motivadora e significativa, pois eles estarão relacionando
com o seu cotidiano. Portanto nosso objetivo é desenvolver sequências didáticas para
trabalhar de uma forma interdisciplinar enfatizando a matemática tornando mais significativa
e prazerosa.
MATERIAL E MÉTODOS
Como já diagnosticado a turma precisava reforçar o seu aprendizado em geometria e
sistema monetário e por isso foi desenvolvido duas sequências didáticas a primeira foi
geometria que iniciou com a história das formas geométricas.
Em seguida os alunos recontam a história. Logo, em sequência identificam através das
quadrinhas as formas geométricas: círculo, quadrado, retângulo e triângulo com o auxílio de
figuras geométricas gigantes para dramatização.
Trabalhou-se ainda mural expositivos com várias formas geométricas, fazendo a
seriação do material que eles mesmo trouxeram de casa e identificando as imagens presentes
em seu cotidiano como: casa, janelas, portas, pratos, telhados, placas de trânsito entre outros.
Utilizou-se materiais recicláveis usados no dia-a-dia dos educandos como: caixa de pasta de
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dente, gelatina, fósforo, tampas, bolachas e através deste material transformando figuras
espaciais em figuras planas. Também se utilizou pintura e recorte de várias figuras
geométricas para formar paisagens e pessoas.
Foi elaborado coletivamente situações problemas envolvendo formas geométricas,
jogos (fazendo a seriação das formas quanto o tamanho, a forma e as cores), noção de fração
com material concreto (peças cortadas em EVA colorido), construção de figuras espaciais
com palitos e massinha para identificar vértice e arestas. Para encerrar esta sequência cada
criança confeccionou um boneco, usando o gênero textual Manual de Instrução e utilizando
quadrados, círculos, retângulos e triângulos, trabalhando assim de forma lúdica.
A segunda sequência didática foi mostrada a poesia em um painel e realizado a leitura
com os alunos. Em seguida os educandos foram questionados sobre os assuntos que serão
abordados nesta aula, como: O que é leilão? Palavras desconhecidas, personagens e autora.
Após, a conversa realizou-se no laboratório de informática uma pesquisa sobre a vida
e algumas obras de Cecília Meireles como: Tanta Tinta, A Flor Amarela, O Colar de Carolina,
entre outros. Também neste momento é aproveitado para que os educandos conheçam a
estrutura de uma poesia, as rimas que encontraram no texto e as interpretem.
Em seguida, os educandos receberam uma folha de papel A4 com uma poesia. Essa
folha foi recortada em tiras. Assim, é trabalhado o texto fatiado, ensinado ordem, quantidade e
sequência da história, também é confeccionado caça palavras com os animais citados na
poesia.
A interpretação e resolução de situações problemas envolvendo adição, subtração,
dezena, meia dezena, dúzia e meia dúzia e noção de multiplicação também é trabalhado.
Foi elaborado uma tabela com os alunos onde citaram as características dos animais,
vertebrados, invertebrados, voam, rastejam, pulam e andam.
Também foi criado um gráfico coletivo com os desenhos de animais pintados pelos
educandos. Ao final desta atividade os alunos observam o gráfico e respondem algumas
perguntas oralmente, como: o animal preferido da turma, as características e hábitos, entre
outros. Em seguida, é realizada uma pesquisa e no caderno os alunos fazem um acróstico
sobre este animal e assistido um vídeo sobre a metamorfose da borboleta.
Explora-se também outro gênero textual o calendário, suas características e
informações contidas. Também é realizado um trabalho com os números na ordem crescente
dentro de um caracol e no caderno os alunos copiaram a ordem decrescente.
A sequência didática Leilão de Jardim possibilitou ainda o estudo do sistema
monetário. Para isso, utilizou-se cédulas fictícias de dinheiro recortada do encarte no final do
livro didático de Matemática e no caso das moedas foi desenvolvida a técnica da textura em
papel. Após a confecção do “dinheiro” atribuiu-se preço aos animais do leilão do jardim por
tamanho, beleza e realizou-se uma interpretação de situações problemas envolvendo o sistema
monetário.
Para finalizar a sequência organizou-se o leilão. Cada aluno pode fazer suas compras
com o dinheiro que dispunha. As crianças conversam, analisam as mercadorias expostas,
compram e fazem o troco. E assim trabalhamos de forma interdisciplinar.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através das sequências didáticas desenvolvidas observamos a motivação dos alunos
em cada atividade. Trabalhar geometria com material que eles trouxeram de suas casas deu
mais significado a aprendizagem. Observamos que os alunos interagiam e relacionavam com
a realidade deles e conforme ocorria a compreensão do conteúdo os educandos passavam a
observar, a descobrir, figuras geométricas que fazem parte do seu cotidiano.
Na outra sequência mostraram-se curiosos e interessados, não queriam perder aula
pois sabiam que continuava. Levamos moedas verdadeiras para fazer a textura e cada uma que
se formava era interpretada pelos educandos como uma mágica.
Outra atividade criou-se situações problemas envolvendo os animais da poesia, onde
atribuíam preços e motivou discussão e despertou a importância do respeito das ideias
diferentes de cada um.
A última atividade foi a realização de um leilão onde eles tinham que saber quanto de
dinheiro tinham, quanto valia o objeto de compra e o que podia comprar e por fim contar o
que sobrou. Desta forma, conseguiram entender que não podiam adquirir todos os produtos
que desejavam ou seja, aprenderam que precisavam fazer escolhas. Assim, os educandos
tornaram-se mais crítico e reflexivo nas suas tomadas de decisões.
CONCLUSÕES
Com este trabalho concluiu-se que os alunos aprenderam de forma interdisciplinar os
conteúdos de matemática de uma forma lúdica e prazerosa e que trabalhar
interdisciplinarmente é possível desde que seja diversificada e planejada e percebeu-se a
ligação que existe na matemática e as outras matérias como português, ciências, história, entre
outras. Na verdade, elas estão interligadas, pois não há matemática sem uma história e nem a
história sem a matemática e assim acontece também nas outras disciplinas, encontramos
matemática por todo o lado, no ambiente, no nosso corpo e aproveitando isso descobrimos de
uma forma prazerosa um novo método de ensino aprendizagem que parte daquilo em que a
criança deseja, ou de seu conhecimento prévio, onde desperta curiosidade e interesse. Enfim
percebemos que a turma alcançou o objetivo proposto, indo além do esperado, pois para eles
tornou-se mais significativo aprender brincando e vivenciando os conteúdos e é possível
ensinar utilizando métodos diferenciados, com estratégias simples de maneira interdisciplinar
e que levam o aluno ao pensar.
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ESTUDO DA FUNÇÃO DE SEGUNDO GRAU SOB A PERSPECTIVA
DO OBJETIVO-OBSTÁCULO1
HENSCHEL, Christian James2 ; SANT’ANNA, Aline Cristina de3
RESUMO: O presente trabalho pretende evidenciar uma proposta de estudo da função polinomial do segundo
grau, a ser aplicada a uma turma de 1º ano do ensino médio, sob a perspectiva do Objetivo -Obstáculo. Esta teoria
que foi desenvolvida por Jean-Louis Martinand e citada na obra de Jean-Pierre Astolfi será utilizada neste
projeto para tratar dos obstáculos que poderão aparecer na aplicação desta sequência didática. Nesta proposta
será utilizado o auxílio de um jogo eletrônico, chamado AngryBirds™, desenvolvido pela empresa Rovio
Entertainment, onde os jogadores usam um estilingue para lançar pássaros em porcos localizados em torno de
várias estruturas, com o objetivo de eliminar todos os porcos do nível; e será utilizado, também, o auxílio do
GeoGebra® onde serão estudadas as trajetórias dos lançamentos dos p ássaros.
Palavras-chave: Função do 2º grau. Objetivo-Obstáculo. Jogo eletrônico.

INTRODUÇÃO
Cada vez mais professores de todas as áreas buscam alternativas didáticas no que se
refere à contextualização. Esta atitude ocorre em contrapartida aos problemas que a educação
vem enfrentado, uma vez que se fala de alunos que perdem o interesse em estudar, sobretudo
nas disciplinas de matemática, física e química, onde não conseguem visualizar as aplicações
dos conteúdos passados. Neste sentido, é possível utilizar as recentes tecnologias a favor do
professor.
Não podemos ignorar o fato de que o estudante de hoje tem acesso à informação,
jogos, redes sociais e que neste mundo tecnológico a escola vem deixando de ser de grande
interesse. Desta feita, é importante que a escola acompanhe o crescimento tecnológico que
transborda na sociedade, utilizando-o para que o estudante possa aprender mais e
significativamente sobre algum objeto de estudo.
Além da questão do interesse e metodologia existem outras situações que podem
dificultar o aprendizado. Por isso, durante a elaboração desta proposta buscou-se como aporte
teórico a teoria do objetivo-obstáculo, que surgiu pela primeira vez com Jean-Louis
Martinand, mas foi abordado e estudado profundamente por Jean-Pierre Astolfi.
Pelos motivos expostos acima, o objetivo deste projeto é, utilizando o jogo
AngryBirds™ e o software matemático GeoGebra®, apresentar uma proposta de sequência
didática que promova o estudo da função polinomial do segundo grau e que possa auxiliar na
identificação e superação de obstáculos que os estudantes trazem consigo os quais podem
dificultar ou impossibilitar a aprendizagem de forma significativa.

1
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2 Mestrando
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi elaborada a partir de consultas bibliográficas, principalmente do autor
Jean-Pierre Astolfi (1999). A partir dela está sendo redigido um artigo científico, que já está
em fase final de desenvolvimento. A ideia inicial da proposta foi utilizada como cumprimento
parcial da disciplina de “Didática das Ciências Naturais e Matemática”, do Mestrado
Profissional em Ensino das Ciências Naturais e Matemática, da FURB, e o artigo será
posteriormente submetido para algum evento ou revista científica em ensino após as devidas
correções e implementações.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para alcançar o objetivo desta proposta nos fundamentamos na teoria do ObjetivoObstáculo. Jean-Pierre Astolfi nos traz nesta perspectiva o obstáculo, que não é visto
negativamente, como algo que “barra” a evolução cognitiva, mas sim como constituição de
um desafio conceitual, pois são possíveis de discussão e superação. Apresenta também o
conceito de objetivo o qual não tem a função de se chegar a comportamentos observáveis,
mas são baseados nos processos de transformação intelectual posteriores (Astolfi; Peterfalvi;
Vérin, 1998).
Ao fim de qualquer sequência didática espera-se o progresso intelectual e este,
segundo Astolfi et al. (1997), corresponde à transposição de obstáculos epistemológicos,
psicológicos ou metodológicos, onde o pensamento avança com os conflitos gerados pondo
em cheque o saber anterior de cada um.
Segundo Astolfi (1999), nas situações didáticas é preciso seguir as etapas:
 Identificação: localização dos obstáculos perceptíveis através da representação
dos estudantes;
 Fissuração: desestabilização das representações que os estudantes trazem de
experiências anteriores. Neste processo caracteriza-se um conflito
sociocognitivo, que seria o conflito que surge durante a busca pela
convergência de ideias quando os estudantes têm diferentes representações e
posturas epistemológicas (FARIAS, SIMÕES, TRINDADE, 2013);
 Superação: Após a desestabilização ou conflito inicial sofrido, o indivíduo se
depara com um novo modelo representativo, permitindo resolver o problema
que estava em aberto e aplicar esse modelo a novas situações, superando o
obstáculo. (FARIAS, SIMÕES, TRINDADE, 2013);
 Automatização do modelo: etapa em que ocorre o processo de transformar o
novo modelo representativo absorvido pelo aluno em ferramenta para
resolução de novas situações.
É possível prever alguns obstáculos de cunho epistemológico mais comuns, os quais
são naturais durante os processos de ensino. São eles: Experiência Primeira, Conhecimento
Unitário e Pragmático, Obstáculo Substancialista, Conhecimento Realista, Obstáculo
Animista.
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A descrição da sequência didática a seguir leva em conta estes obstáculos, e o caminho
para a sua superação.
Para a aplicação da sequência proposta inicialmente sugerimos que a turma seja
dividida em duplas ou trios, já visando uma discussão de pontos de vista. Num primeiro
contato o professor pode pedir para que os alunos identifiquem elementos matemáticos em
uma determinada cena do jogo AngryBirds™, ficando atento às representações dos
estudantes.
Figura 1 – Cena do jogo AngryBirds TM

Fonte: Os autores (2016).

Depois de identificada a parábola como um desses elementos, pode-se associá-la
também, com a ideia da balística, ou lançamento oblíquo, ambos estudados na física, que
utilizam da mesma base teórica para fundamentar suas propriedades. Como uma forma de
reforçar esse pensamento o professor pode solicitar mais exemplos em que ocorrem este tipo
de trajetória.
Em seguida o professor pedirá que os estudantes encontrem, com o material didático
em mãos, a lei de formação e o nome dado ao objeto de estudo definido. Conhecendo a lei de
formação é possível associar o conteúdo de função quadrática com a equação do segundo
grau, assunto já visto no ano anterior (9º ano).
Esta atividade pode ser realizada com o auxílio do programa/aplicativo GeoGebra®,
que permite a construção de elementos geométricos e funções. O programa é disponibilizado
gratuitamente pela própria empresa e é voltado para a utilização em sala de aulas. Neste
programa primeiramente serão trabalhados a importância dos coeficientes a, b e c na função
. Assim, utiliza-se de uma imagem retirada de um momento do jogo, e
insere-se no GeoGebra® para facilitar a visualização da relação do que se quer trabalhar com
o plano cartesiano ao fundo. Na atividade cada equipe pode receber uma imagem diferente,
relativa ao jogo e tentar encontrar a função, no GeoGebra, que descreva uma parábola que
deva atingir o alvo, todos iniciando suas tentativas a partir de uma função qualquer, PR
exemplo,
. A atividade pode ser realizada com a ajuda de um exemplo dado
pelo professor.
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Fig. 2 - Cena do jogo inserida da grade do GeoGebra®

Fonte: Os autores (2016).

Espera-se que poucos alunos consigam determinar a função exata ou até mesmo
próxima, já que o objetivo desta atividade é que os estudantes conheçam o programa, se
sintam à vontade para testar novas possibilidades sem ter medo de erro, assim, percebendo as
mudanças que ocorrem na parábola com as trocas dos valores dos coeficientes da função e
estabelecendo, de forma analítica, a etapa da fissuração para vencer obstáculos da experiência
primeira que aqui pode se manifestar.
Durante as tentativas as equipes devem fazer registros de suas conclusões, as quais
serão entregues e utilizadas para a formalização desta parte do conteúdo.
Posteriormente, segue-se para o estudo das raízes da função quadrática. Pode-se pedir
o cálculo das raízes da função encontrada no exercício anterior, mesmo que esta não seja
exatamente a função que descreve a trajetória do “Angry Bird”. O professor pode apresentar
outros exemplos já que as imagens do jogo só cobrem uma função com duas raízes reais.
Neste ponto é preciso tomar cuidado para não se criar um obstáculo unitário, onde os alunos
pensarão que toda parábola terá a forma que tem nesta atividade, ou seja, com a concavidade
voltada para baixo.
Passe-se então para o estudo das coordenadas do vértice da parábola. Nesta etapa,
depois de definir o que é o vértice e a “receita” para encontrá-lo, pode ser realizada a seguinte
atividade: no GeoGebra, cada equipe recebe a coordenada de um ponto, este ponto é o vértice
de uma parábola, revela-se também se esta parábola tem sua concavidade voltada para cima
ou para baixo. Com estas informações, os estudantes precisam definir a função que forma esta
parábola.
Finalizaremos esta proposta com a construção do gráfico da função quadrática,
utilizando os conceitos ensinados até então. Nesta última atividade optamos por retomar a
imagem disponibilizada no início desta proposta, acreditamos que neste momento o estudante
tenha adquirido os conhecimentos que possibilitem encontrar a parábola que descreve a
trajetória do “angry bird” até seu alvo. Para tanto ele deverá ressaltar os pontos na imagem
que representam vértice da parábola e as raízes da função, como demonstrado abaixo (pontos
E, A E B):
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Fig. 3 - A confecção da parábola no GeoGebra® para representar a trajetória do corpo

Fonte: Os autores (2016).

CONCLUSÕES
Por fim, entendemos que a proposta pela mudança e adaptação da escola às novas
tecnologias como ferramenta para a melhor contextualização, observação das representações,
identificação dos obstáculos e sua superação só será possível com um melhor preparo do
professor em conjunto com outras ações externas, como o investimento na infraestrutura.
A teoria do Objetivo–Obstáculo nos convida a observarmos mais de perto aquelas
dificuldades que sempre se apresentam durante a aprendizagem de um novo conteúdo, as
quais resultam, muitas vezes, em uma rotulação dos alunos pelos professores, o que devemos
evitar. Os obstáculos epistemológicos, que são inerentes à aprendizagem, nos auxiliam na
formação de um ensino que caminhe para um pensamento cada vez mais científico, que é a
função do ensino escolar.
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EXPLORANDO CONCEITOS BÁSICOS DE ANÁLISE
COMBINATÓRIA NO SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL1
HODECKER, Anelise2 .
RESUMO: Apresentamos um projeto que tem como objetivo principal “explorar conceitos básicos da Análise
Combinatória no 6º ano do Ensino Fundamental, através da resolução de problemas e do uso de materiais
didáticos manipuláveis”. Como metodologia de trabalho, foi aplicada uma sequência didática contendo
atividades que abordam conceitos básicos de Análise Combinatória (princípio fundamental da contagem, ou seja,
o princípio multiplicativo, árvore de possibilidades, quadro de possibilidades e a descrição das possibilidades)
por meio de Resolução de Problemas, onde, para resolução dos mesmos foram utilizados materiais didáticos
manipuláveis desenvolvidos exclusivamente no contexto de cada problema. Ao termino do projeto, podemos
verificar que os resultados obtidos apontam para a compreensão dos conceitos básicos de Análise Combinató ria,
visando além do mais, preparar os estudantes para a vida em sociedade, através da capacidade de raciocinar de
maneira lógica perante as escolhas presentes no seu dia a dia.
Palavras-Chave: Análise Combinatória. Resolução de Problemas. Materiais Didáticos Manipuláveis.

INTRODUÇÃO
O Pensamento Combinatório está fortemente relacionado à arte de contar, e a
contagem está presente na vida da criança desde muito cedo. Na escola a relação da criança
com os números é muito forte, sendo que para muitos aprender a Matemática é simplesmente
aprender a contar e fazer operações.
A primeira técnica Matemática aprendida por uma criança é “contar”, ou seja,
enumerar os elementos de um conjunto de forma a determinar quantos são os seus
elementos. As operações aritméticas são também motivadas (e aprendidas pelas
crianças) através de sua aplicação e problemas de contagem (MORGADO et. al.
2006 p. 17)

Ao relacionarmos esse pressuposto ao significado do termo “Análise Combinatória”,
verificamos que a mesma é um ramo da Matemática que agrupa uma série de conceitos que
envolvem os números e os processos de contagem. Neste mesmo contexto, Borba (2010, p.1)
argumenta que:
A Combinatória é conhecida como a arte de contar, pois nas situações combinatórias
são enumeradas maneiras possíveis de combinar dados objetos. Dessa forma, a
Combinatória se constitui num ramo da Matemática que estuda técnicas de
contagem – direta e implícita – de agrupamentos possíveis, a partir de elementos
dados que satisfaçam a determinadas condições.

Entendemos que é de suma importância que os conceitos básicos que fazem parte da
Combinatória sejam explorados já no Ensino Fundamental. Desta forma eles servirão de base
para um estudo mais aprofundado deste conteúdo no Ensino Médio, o que pode facilitar o
Categoria: Professor; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição: E.E.F.P. Luiz Gonzaga Steiner –
Brusque.
2 Aluna Expositora, E. E. F. P. Luiz Gonzaga Steiner, lyzi_182@hotmail.co m.
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trabalho do professor que terá possibilidade de explorar o uso e aplicação das fórmulas que
envolvem todos os conceitos relacionados com base em algo já visto pelos estudantes. Tudo
isso deve ser feito para facilitar a compreensão, por parte dos estudantes, desses conceitos,
pois de acordo com Borba (2010, p.3): “O desenvolvimento do raciocínio combinatório [...] é
de extrema relevância e deve ser alvo do ensino formal na Educação Básica”
Nesse contexto, a maneira como a mesma é explorada em sala de aula por parte dos
professores, influência de forma direta no processo de aprendizagem dos mesmos. Ao
focarmos na aprendizagem dos conceitos básicos da Combinatória, Pinheiro e Abar (2013,
p.1) afirmam que “Os alunos sentem dificuldades ao se depararem com uma parte da
Matemática escolar que necessita de uma forma particular de pensamento, denominado
raciocínio combinatório. ” Deste modo, para que eles sejam mais facilmente entendidos e
possam contribuir para a compreensão das situações que os envolvem, a forma como são
explorados em sala de aula é muito importante.
Os objetivos específicos para o ensino dos conceitos básicos da Combinatória, no
componente curricular Matemática, aparecem apenas nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN e na Base Nacional Comum Curricular - BNCC e estão diretamente relacionados ao
processo de resolução de problemas. Nesse contexto, trazemos um dos objetivos citados na
BNCC (2015, p. 137) relacionado a este assunto: “Resolver e elaborar problemas de
contagem que envolvam o princípio multiplicativo, por meio de diagrama de árvore e
esquemas”. Já nos PCN (1998) encontramos, junto aos conceitos e procedimentos para o
terceiro ciclo do Ensino Fundamental que ao fim deste o estudante deve estar apto para
realizar a “Representação e contagem dos casos possíveis em situações combinatórias”
(BRASIL, 1998, p. 74).
Além do mais, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 137) ainda apresentam
que “A exploração dos problemas de contagem levará o aluno a compreender o princípio
multiplicativo[...]”. A experiência nos mostra que a compreensão do princípio multiplicativo,
por parte dos alunos, muitas vezes não é tão simples quanto parece, muitos estudantes
possuem dificuldades em entender o que está por trás dessas multiplicações, o seu sentido.
Sobre isso a Proposta Curricular de Santa Catarina (2014, p. 170) enfatiza que: “A
especificidade dos componentes desta área também se manifesta no plano da experimentação
didática, de forma que as práticas pedagógicas utilizem os materiais manipuláveis para o
ensino da Matemática, para exercícios de contagens, probabilidades, medidas ou
modelagens.”
Sendo assim, não podemos desprezar que o uso de material didático manipulável é de
fundamental importância para auxiliar os estudantes na hora de resolver e compreender
situações problema que envolvam a contagem
Nesse contexto, elaboramos o projeto que tem como objetivo geral: “explorar
conceitos básicos da Análise Combinatória no 6º ano do Ensino Fundamental, através da
resolução de problemas e do uso de materiais didáticos manipuláveis”. Para o alcance deste
objetivo geral, destacamos como objetivos específicos: (i) verificar se os estudantes são
capazes de resolver problemas que envolvem os conceitos básicos de análise combinatória;
(ii) analisar se os estudantes conseguem utilizar o material didático manipulável de forma a
facilitar a compreensão do problema proposto; (iii) apresentar três registros de representação
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que podem ser utilizados para resolver problemas de raciocínio combinatório; (iv) apresentar
o princípio multiplicativo e, por fim, (v) verificar, através das resoluções apresentadas aos
problemas propostos, se os estudantes compreenderam os processos de resolução
apresentados anteriormente.
METODOLOGIA DAS ATIVIDADES
As atividades foram resolvidas parcialmente de forma individual e parcialmente em
grupos formados por 3 ou 4 alunos. Foram aplicadas em uma turma do 6º ano do Ensino
Fundamental da Escola de Ensino Fundamental Padre Luiz Gonzaga Steiner do município de
Brusque - SC, em paralelo ao conteúdo das Operações com Números Naturais –
Multiplicação. O Princípio Multiplicativo foi apresentado aos alunos como sendo: 1ª ideia da
multiplicação – Número de Possibilidades. As atividades desenvolvidas foram as seguintes:
 Atividade 1: resolução, individual, sem nenhuma forma de explicação prévia.
 Atividade 2: resolução, em grupo, de problemas relacionados ao raciocínio
combinatório com o auxílio de materiais didáticos manipuláveis, desenvolvidos
especificamente para cada problema que iria ser explorado.
 Atividade 3: considerações dos alunos a respeito do uso dos materiais didáticos
manipuláveis.
 Atividade 4: apresentação de três registros de resolução: árvore de possibilidades,
quadro de possibilidades e descrição de possibilidades.
 Atividade 5: resolução, individual, de problemas através da utilização dos registros
apresentados.
 Atividade 6: apresentação do Princípio Multiplicativo.
 Atividade 7: resolução, individual, de problemas através de um registro apresentado
anteriormente e do princípio multiplicativo.
RESULTADOS ESPERADOS
Embasados pelo contexto apresentado referente aos conceitos básicos da Análise
Combinatória, e pela importância de proporcionar aos estudantes atividades que visem o
desenvolvimento do seu raciocínio lógico, acreditamos que os resultados obtidos apontam
para fatores como:
 Compreensão dos conceitos básicos da Análise Combinatória;
 Capacidade de interpretação e resolução de problemas relacionados ao raciocínio
combinatório, com e sem o auxílio do material didático manipulável;
 Conscientização da vivencia em sociedade, ao proporcionar exercícios que tem o
objetivo de desenvolver o raciocínio lógico perante as escolhas que ocorrem no seu
dia a dia;
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CONCLUSÕES
Através das atividades realizadas, observamos que muitos alunos mesmo estando no
sexto ano do Ensino Fundamental ainda necessitam do auxílio do material didático
manipulável para resolver problemas que envolvem conceitos básicos de Análise
Combinatória. O manuseio desses materiais didáticos manipuláveis, o poder de visualização
concreta dos resultados obtidos e a identificação dos erros através deste manuseio,
contribuíram para que os mesmos desenvolvessem autonomia para questionar a fim de
entender o processo realizado.
Após a compreensão, por parte dos estudantes, dos processos de resolução através dos
materiais didáticos manipuláveis, nas atividades posteriores muitos acabam por deixar esses
materiais de lado e passam a utilizar somente do abstrato para resolver os problemas,
utilizando os registros e processos apresentados.
Acreditamos que os caminhos aqui apresentados, possam contribuir de maneira
positiva com a compreensão dos novos conceitos que surgem através do avanço dos
estudantes em sua vida escolar.
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OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS NAS SÉRIES INICIAIS 1
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RESUMO: O presente relato é resultado do planejamento de um conjunto de atividades envolvendo operações
fundamentais utilizando como metodologias e recursos a resolução de problemas, os jogos e materiais
manipulativos. A escolha do tema permite-nos apresentar a seguinte problemática “O uso de materiais
manipulativos como um recurso didático auxilia na aprendizagem do aluno na construção do conhecimento
prévio? ” Esta problemática tem como objetivos identificar as ideias que estão relacionadas às operações básicas
matemáticas. Quanto aos resultados esperados pressupõe-se que ao utilizar tais recursos os participantes da
oficina compreendam os conceitos básicos de Matemática. Cabe ressaltar que estas atividades foram pensadas
em formato de oficina para professores de matemática e também das séries iniciais com o objetivo de dar a eles
uma formação continuada e suporte para utilizar diferentes metodologias em suas aulas.
Palavras-chave: Metodologia. Educação Matemática. Operações Fundamentais.

INTRODUÇÃO
Ponderando sobre as políticas públicas, percebe-se que as mesmas apontam para a
necessidade de contextualizar os conteúdos programáticos de cada disciplina, possibilitando
ao aluno a relação entre seu contexto e os conceitos formais. Partindo desse pressuposto,
apresentamos uma proposta para o ensino das operações fundamentais do nosso sistema de
numeração que é denominado hindu-arábico.
Segundo Musse e Luiz (2011, p. 17) “é necessário compreender os números como um
sistema simbólico criado pelo homem e que teve seu desenvolvimento com a necessidade de
representar quantidade pela humanidade. ” O estudo dos números inteiros e das operações
básicas da matemática, neste caso restringindo-se apenas a soma, subtração e multiplicação, é
relevante, pois permite que o aluno utilize seu raciocínio lógico, efetuando cálculos mentais.
De acordo com Brasil (1997), a utilização de jogos para trabalhar o tema é
interessante, uma vez que favorecem a criatividade, exigindo soluções vivas e imediatas. Os
jogos estimulam o planejamento das ações; possibilitando que o aluno desenvolva uma atitude
positiva perante os erros, tento em vista que as situações se sucedem rapidamente e podem ser
corrigidas de forma natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas.
Destacamos que de acordo com as orientações curriculares de Matemática do ensino
fundamental anos iniciais (Brasil, 1997), em relação ao sistema de numeração decimal têm-se
alguns objetivos assim identificados:
 Reconhecer os números no contexto diário;
 Utilizar diferentes estratégias para identificar números em situações que envolvem
contagens e medidas;
 Observar critérios que definem uma classificação de números (maior que, menor que)
e de regras usadas em seriações (mais 1, mais 2, dobro, metade);
1

Categoria: Professor; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição: IFC - Campus Avançado
Sombrio
2 Acadêmica do Curso de Licenciatura de Matemática, nicolaliliane@gmail.co m
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 Leitura, escrita, comparação e ordenação de notações numéricas pela compreensão das
características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional).
A partir das considerações anteriores, apresenta-se o problema a ser investigado: O
uso de materiais manipulativos como um recurso didático auxilia na aprendizagem do aluno
na construção do conhecimento prévio do sistema de numeração decimal?
Segundo Souza, Martins e Brigo (2012), o processo de ensino aprendizagem não
acontece por si só, ele depende da intervenção de professores e quanto mais adequadas forem
essas intervenções, elas irão despertar no aluno a autonomia e a criatividade, para a
construção dos conceitos abordados em aula.
Com o objetivo de apresentar matérias didáticos e lúdicos que permitam ensinar as
operações fundamentais com números naturais de forma a atender as orientações das
diretrizes curriculares nacionais, iniciou-se um estudo sobre as formas de abordar os conceitos
de sistemas de numeração desde as séries iniciais, a partir deste estudo elaborou-se uma
sequência didática utilizando como metodologias de ensino a tendência em Educação
Matemática: Resolução de problemas e materiais manipulativos envolvendo jogos como
recurso didático.
MATERIAIS E MÉTODOS
Utilizando como metodologia a resolução de problema, a proposta inicial deste
trabalho é apresentar exemplos, por meio de problemas e partindo deles definir cada operação,
e as ideia ligada a cada uma delas, além das propriedades matemáticas de comutatividade e
associatividade e do elemento neutro, utilizando para isso uma proposta diferenciada, um jogo
didático, que foi desenvolvido tomando como base as referências do livro do Pacto Nacional
de pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), Brasil, 2014. Além do jogo, para a
formalização dos conceitos da adição e da subtração utilizou-se uma máquina de contagem.
Ao abordar problemas envolvendo a adição utilizou-se em sua resolução a máquina de
contagem (figura 1) que consiste em um instrumento que permite que números sejam
somados. Para construir a máquina de contagem utilizou-se uma caixa de madeira (MDF),
dois joelhos e uma junta de cano (PVC), um pote em formato de tronco de cone ou de cilindro
transparente com altura de 5 cm e diâmetro de 11,5 cm e bolas de gude as quais serão
utilizadas para se efetuar a soma. Para utilizar a máquina para a operação da adição basta
colocar em um dos lados a quantidade de bolinhas que se deseja, e do outro a quantidade que
se deseja adicionar, no recipiente logo abaixo no centro obteremos o resultado desta soma.
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Figura 1: Máquina de contagem.

Fonte: Copilado pelos Autores, 2016.

Além da máquina utilizou-se um jogo como mencionado anteriormente cujo o objetivo
é resolver operações fundamentais envolvendo números naturais. Esse jogo foi utilizado para
trabalhar adição, subtração e multiplicação, junto com os problemas envolvendo cada
operação. Para sua execução utilizou-se um tabuleiro 4x4 com fundos de garrafas pet colados
em um E.V.A, um dado com símbolos de adição, subtração e multiplicação, uma bola
pequena e material para contagem (pode ser tampinhas de garrafa, madeiras, quadradinhos).
Esta atividade pode ser trabalhada ao longo da explicação sobre o sistema de numeração, de
modo a fixar os conceitos. Para sua realização é necessário dividir a turma em duas (ou mais,
sem generalizações) equipes (cada equipe deverá ter de 2 a 8 participantes, isso poderá variar
de acordo com o número de alunos).
O jogo consiste em: a cada rodada um representante da equipe irá arremessar a bola
em direção ao tabuleiro (Figura 2), procurando acertar dentro de um dos compartimentos. Em
seguida, irá retirar os objetos do compartimento. O dado dos símbolos (Figura 3) deverá ser
lançado para conhecer a operação que deve ser realizada e novamente a bola é lançada e
retira-se a quantidade de objetos contida no compartimento. O aluno deverá realizar a
operação que foi sorteada no dado. E colocar seu valor na lousa. Todos os alunos deverão
participar ao menos uma vez.
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Figura 2: Tabuleiro jogo das operações.

Fonte: Copilado pelos Autores, 2016.
Figura 3: Dados dos símbolos.

Fonte: Copilado pelos Autores, 2016.

Antes de utilizar a máquina da soma e o jogo das operações como já mencionado foi
abordado o conceito e alguns problemas conforme mencionados abaixo:
Adição: A adição é uma operação usada para representar as ideias de “juntar” ou
“reunir” e “acrescentar”.
Exemplo 1) Paulo possuía uma coleção de 21 selos e Antônio outra com 34. Os dois
resolveram juntar as duas coleções para formar uma única. Com quantos selos ficou a nova
coleção?

Exemplo 2) Pedrinho tinha 6 figurinhas e ganhou mais 4 de sua mãe. Com quantas ficou?
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Subtração: Discutir-se-á sobre a operação matemática da subtração que é utilizada
para representar ideias de “tirar”, “completar” e “comparar”.
Exemplo 3) Um time A de futebol possui 23 jogadores e o time B possui 17 jogadores.
Quantos jogadores a mais possui o time A?

Multiplicação: é uma operação associadas à ideias de: soma de parcelas iguais,
proporcionalidade, formação retangular e combinação.
Exemplo 4) Luiza precisa calcular quantas cadeiras tem no auditório de sua escola. Ela possui
os seguintes dados: o auditório possui 10 filas e cada fila tem 30 cadeiras. Quantas cadeiras
têm no auditório da escola de Luiza?
Divisão: Consiste numa operação que permite: “repartir em partes iguais” e “quantas
vezes cabe ou medir”.
Exemplo 5) Juliana precisa organizar as suas caixas de brinquedos em um armário dividido
em partes iguais. Sabendo que ela possui 30 caixas e o armário tem 5 partes, quantas caixas
serão colocadas em cada repartição do armário?

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao explorar os conceitos das operações fundamentais utilizando materiais
manipuláveis o professor permite que o aluno tenha a oportunidade de identificar e definir os
conceitos de cada operação. Ao alcançar esses objetivos, o educando se torna apto a empregar
esses conceitos em diversas situações do cotidiano.
Além disso, ao trabalhar cada problema utilizando os recursos mencionados além de
desenvolver conceitos matemáticos o educando entra em contado com objetos manipuláveis,
sendo que essa proposta pode ser utilizada com alunos que possuem alguma deficiência física
ou mental.
Os resultados desse trabalho são parciais, pois esta é uma proposta de atividade.
CONCLUSÕES
A tendência resolução de problemas utilizando materiais manipulativos facilita a
visualização da aplicabilidade dos conceitos dentro e fora da sala de aula. Ao elaborar essas
atividades conclui-se que a utilização de diferentes metodologias para um mesmo conteúdo se
faz necessária uma vez que proporciona ao aluno aprender de forma significativa. Além disso,
a utilização de materiais manipulativos como recurso didático é uma oportunidade de
visualizar as operações básicas de Matemática e ainda estabelecer alguns aspectos em relação
à mesma.
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REGIMENTO DA XXXII FEIRA CATARINENSE DE MATEMÁTICA

A Comissão Central Organizadora (CCO) em conjunto com a Secretaria de Estado de
Educação; Agência de Desenvolvimento Regional de Timbó; Prefeitura de Timbó;
Universidade Regional de Blumenau - FURB, Laboratório de Matemática; Instituto
Federal Catarinense – IFC, através da PROEX e do Projeto de Apoio à Organização de
Feiras; Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Criciúma – IFSC; Universidade
Federal De Santa Catarina – Campus de Blumenau - UFSC; Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC; Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina - FIESC/SENAI, Fundação Fritz Müller, UNIASSELVI,
UNIFIQUE, Fundação Cultural de Timbó, objetivam planejar e realizar a XXXII Feira
Catarinense de Matemática, regulamentada pelo presente.

CAPÍTULO I
Da Conceituação, Finalidades e Programação

Art.1° - Entende-se por Feira de Matemática, um processo educativo científicocultural, aliando vivências e experiências, da qual podem participar na condição de
expositores, alunos matriculados na Educação Básica (compreendendo Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e/ou Profissionalizante), Educação
Superior, Educação Especial e Professores das escolas das redes públicas e privadas,
bem como pessoas da comunidade, do Estado de Santa Catarina.
Art2° - A exposição dos trabalhos da Feira será nos dias 26, 27 e 28 de outubro de
2016, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina:
I. A XXXII Feira Catarinense de Matemática acontecerá nas dependências do

Pavilhão de Eventos Henry Paul, localizado na Rua Julius Scheidemantel, s/n
– Centro, Timbó, SC.

II. Programação:

DIA

26/10/2016

HORÁRIO
12h às 17h
17h às 18h
18h às 19h
19h às 21h
21h às 21h30min
20h às 21h
8h 30min às 9h 30min

27/10/2016

8h 30min às 11h 30min
9h 30min às 10h
11h 30min às 13h
13h 30min às 17h 30min

28/10/2016

16h às16h 30min
17h30min às 18h30min
08h 30min às 11h 30min
9h 30min às 10h
10h às 11h
11h 30min às 13h
11h 30min às 13h
13h30min às 15h30min
15h30min às 16h

ATIVIDADE
Montagem dos trabalhos
Jantar
Abertura
Exposição e visitação pública
Lanche
Reunião com coordenadores de
grupos de avaliação
Reunião
com
avaliadores
e
coordenadores de grupos de
avaliação
Exposição
Lanche
Almoço
Exposição e visitação pública
Lanche
Atividade Cultural
Exposição e visitação pública
Lanche
Assembleia Geral
Almoço
Desmontagem dos trabalhos
Encerramento/Premiação
Lanche

Art. 3° - Durante o período de organização e realização da XXXII Feira Catarinense
de Matemática, as atividades serão distribuídas respeitando rigorosamente o
cronograma de datas, horários e locais.

Art. 4° - A XXXII 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 a
inovação curricular, durante o ano letivo, nas instituições envolvidas.

Art. 5° - 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° - A XXXII Feira Catarinense de Matemática é um processo educativo
promovido pela Comissão Central Organizadora (CCO) em conjunto com a Secretaria
de Estado de Educação; Agência de Desenvolvimento Regional de Timbó; Prefeitura de
Timbó; Universidade Regional de Blumenau - FURB, Laboratório de Matemática;
Instituto Federal Catarinense – IFC, através da PROEX e do Projeto de Apoio à
Organização de Feiras; Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Criciúma – IFSC;
Universidade Federal De Santa Catarina – Campus de Blumenau - UFSC; Fundação de
Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC; Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC/SENAI, Fundação Fritz Müller,
UNIASSELVI, UNIFIQUE, Fundação Cultural de Timbó, objetivam planejar e realizar
a XXXII Feira Catarinense de Matemática, regulamentada pelo presente.
Art. 7° - A XXXII Feira Catarinense de Matemática conta com a seguinte estrutura
administrativa:

I. Comissão Central Organizadora;
II. Comissões Executivas.

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

§2°-Os Coordenadores das Comissões Executivas formarão suas equipes com
professores, estudantes e funcionários das instituições promotoras.
Art. 8° - As Comissões Executivas serão as seguintes:
I. Secretaria Geral;
II. Comissão de Alojamento;
III. Comissão de Transporte;
IV. Comissão de Alimentação;
V.

Comissão de Recepção;

VI.

Comissão de Segurança;

VII. Comissão de Limpeza;
VIII. Comissão de Finanças;
IX.

Comissão de Divulgação;

X.

Comissão de Ornamentação e Cerimonial;

XI.

Comissão de Saúde;

XII. Comissão de Avaliação;
XIII. Comissão de Infraestrutura e Montagem;
XIV. Comissão de Inscrições;
XV. Comitê Científico.

CAPÍTULO III
Das Atribuições
Art. 9° - A Comissão Central Organizadora é constituída por representantes da
Secretaria de Estado de Educação; Agência de Desenvolvimento Regional de Timbó;
Prefeitura de Timbó; Universidade Regional de Blumenau - FURB, Laboratório de
Matemática; Instituto Federal Catarinense – IFC, através da PROEX e do Projeto de
Apoio à Organização de Feiras; Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Criciúma
– IFSC; Universidade Federal De Santa Catarina – Campus de Blumenau - UFSC;
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC;
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC/SENAI, Fundação Fritz

Müller, UNIASSELVI, UNIFIQUE, Fundação Cultural de Timbó, objetivam planejar e
realizar a XXXII Feira Catarinense de Matemática, regulamentada pelo presente.
Parágrafo Único - Caberá à Comissão Central Organizadora junto com as Instituições
Promotoras, nomear professores, estudantes e servidores técnico-administrativos.
Art. 10° - São atribuições da Comissão Central Organizadora:
I.

Apoiar a busca de recursos necessários junto aos órgãos envolvidos;

II.

Contatar autoridades locais, clubes de serviço, indústria, comércio e escolas;

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;

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;

XII.

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,
escolas, 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;

Elaborar fichas de inscrição;

XX.
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. 11° - São atribuições da 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. Elaborar e emitir relatório final das atividades da Secretaria.

Art. 12° - 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 à Comissão Central Organizadora;
IV. Registrar o nome das escolas e o número de participantes, informando à

Secretaria Geral;
V.

Manter os alojamentos em perfeitas condições de uso durante a Feira;
VI. Manter um elemento da Comissão em constante contato com a Comissão de

Recepção para controle e recepção dos participantes de outros municípios;
VII. Elaborar relatório das atividades realizadas.

Art. 13° - 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 cadeiras e carteiras das escolas para o local da Feira;

III. Transportar o palco para montagem no Pavilhão.

IV. Elaborar relatório das atividades realizadas.

Art. 14° - 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. 15° - São atribuições da Comissão de Recepção:
I. Recepcionar os participantes e encaminhá-los para os locais de hospedagem e

para o local do evento;
II. Providenciar alunos que permaneçam no estande da Prefeitura para

recepcionar e encaminhar as autoridades para a solenidade de abertura da
Feira;
III. Elaborar croqui da localização da Feira e dos alojamentos;
IV. Encaminhar os trabalhos para o estande previsto;
V.

Receber telefonemas e dar recados;

VI. Manter plantão permanente na Secretaria Geral;
VII.

Receber e encaminhar avaliadores e visitantes, registrando a cidade de

origem e informando a Secretaria da Comissão Central Organizadora;
VIII.

Elaborar relatório das atividades realizadas.

Art. 16° - São atribuições da Comissão de Segurança:
I. Solicitar o apoio da Guarnição do Corpo de Bombeiros Voluntários e da Polícia
Militar de Timbó;
II. Esquematizar sistema de segurança no local da Feira e nos alojamentos;
III. Prever um local reservado de fácil acesso para equipe de segurança (Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros Voluntários) e local reservado para viatura;
IV. Comunicar à Secretaria Geral qualquer anormalidade.

Art. 17° - 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;

III. Comunicar à Secretaria Geral qualquer anormalidade.

Art. 18° - São atribuições da Comissão de Finanças:
I.

Organizar e responsabilizar-se pela documentação financeira;
II. Efetuar pagamentos oriundos de despesas previstas no projeto da XXXII 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. 19° - 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 divulgação do evento;
IV. Providenciar a instalação de um sistema de som no local de realização do evento;
V. Providenciar a filmagem do evento;
VI. Divulgar, de forma direta e através da imprensa, a realização do evento e o resultado

da premiação dos trabalhos.
Art. 20° - São atribuições da Comissão de Ornamentação e Cerimonial:
I. Providenciar a organização no local do evento (palco, som, mestre de cerimônias),

para a solenidade de abertura e encerramento;
II. Providenciar atividades culturais para a abertura do evento;
III. Providenciar, no local do evento, o hasteamento e o arriamento das bandeiras;
IV. Organizar o estande da Prefeitura;
V. Providenciar a decoração do local do evento, com temas alusivos à matemática e a

Timbó;
VI. Elaborar relatório final das atividades.

Art. 21° - São atribuições da Comissão de Saúde:
I.

Manter contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Timbó para eventuais
emergências;

Disponibilizar profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento

II.

no local do evento;
III. Elaborar relatório final das atividades.

Art. 22° - São atribuições da Comissão de Avaliação:
I.

Montar croqui dos trabalhos concorrentes;

II.

Convocar a equipe de avaliação dos trabalhos;

III. Elaborar fichas de avaliação;
IV. Convocar reunião com os avaliadores logo após a abertura da Feira;

Computar os resultados da avaliação;

V.

VI. Repassar os resultados processados à Comissão Central Organizadora para

homologação e divulgação;
VII. Providenciar juntamente com a Comissão Central Organizadora a premiação para

os trabalhos;
VIII. Aplicar questionários de avaliação com o propósito de avaliar a Feira como um

todo;
IX. Elaborar relatório final da avaliação.

Art. 23° - São atribuições da Comissão de Infraestrutura e Montagem:
Providenciar melhorias, se necessário, no Pavilhão de Eventos Henry Paul;

I.

II. Auxiliar na montagem dos estandes que servirão para apresentação dos trabalhos;
III. Locar e organizar a montagem da barraca de lona que servirá de local para a

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

Art. 24°- São atribuições da Comissão de Inscrição:
Dois

coordenadores,

representantes

da

FURB

(coordenadores),

que

estarão

encarregados de:
I.

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

II.

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

III.

Retornar aos professores orientadores as inscrições que não estiverem de
acordo, para eles poderem arrumá-las até o final do período de inscrição.

IV.

Montar tabelas com os dados dos trabalhos inscritos.



Um integrante do IFC e dois representantes da Secretaria Municipal de Educação de
Timbó, cidade sede da XXXII Feira Catarinense de Matemática. Estes, juntamente
com os coordenadores, estarão encarregados de:

V.

Verificar se as tabelas estão corretas.

VI.

Enviar um e-mail para cada representante de GERED, com os trabalhos
inscritos de sua gerência, para que o mesmo verifique se os dados conferem e se
os trabalhos inscritos foram realmente aprovados nas respectivas Feiras
Regionais.

VII.

Após a resposta das gerências, homologar as inscrições como: Deferidas ou
Deferidas com Restrições. Os dados da homologação deverão constar em um
quadro que terá os seguintes itens: título do trabalho, expositores, orientadores,
instituição, município e Gered, se o grupo necessita de alojamento grátis e se há
aluno com deficiência. É de responsabilidade do professor orientador a
verificação desses dados e solicitação de alteração dentro do prazo.

Observação: Inscrições Deferidas com Restrições são aquelas que ainda possuem algo
a ser arrumado. Neste caso será indicado um prazo para que o professor entre em
contato e arrume a mesma. Neste tipo de homologação deve constar que a inscrição está
aceita para participar da Feira, mas que a não correção da mesma pode comprometer a
avaliação e a publicação do trabalho.
VIII.

Publicação da Homologação Final (após o prazo dado aos professores com
homologação deferida com restrições para arrumarem suas inscrições).

IX.

Enviar todas as homologações aos representantes das GEREDs e também aos
professores orientadores.

Art. 25° - São atribuições do Comitê Científico:
I. Elaborar fichas de avaliação dos resumos estendidos visando à padronização da escrita;
II. Constituir um banco de avaliadores para a análise dos resumos estendidos;
III. Revisar os resumos estendidos;
IV. Orientar os autores quanto à escrita e formatação dos resumos estendidos;
V. Auxiliar a CCO na publicação dos Anais da Feira.

CAPÍTULO IV
Da Certificação

Art. 26º - 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; Coordenadores de Grupo
de Avaliação;

II.

Para estudantes expositores, os certificados serão emitidos com carga horária de
40h (quarenta horas).

III.

Serão emitidos certificados para os participantes em que a carga horária totalize
no mínimo 20 horas. Para os demais, serão emitidas uma declaração.

IV.

Os certificados serão disponibilizados on-line no site www.projeto-defeiras.ifcriodosul.edu.br.
CAPÍTULO V
Das Inscrições

Art. 27° - 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
penados dois trabalhos ter 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. A inscrição destes trabalhos
deverá ser realizada no período de 15 de Agosto a 30 de setembro de 2016
diretamente no site SOAC/FURB (http://www.furb.br/web/3337/feiras-dematematica/feira-catarinense); e o prazo para homologação das inscrições pela
GERED/SEMED deverá ser realizada até o dia 07 de outubro de 2016
IV. A inscrição dos trabalhos será coordenada pelos representantes de cada GERED
junto a CCO da XXXII Feira Catarinense de Matemática, juntamente com o
professor responsável pelo trabalho classificado na Feira Regional.
V. Os trabalhos das categorias: Educação Especial e Educação Infantil poderão ter
02 professores orientadores.

VI.
O resumo estendido do trabalho deverá seguir as normas estabelecidas
neste regimento. O resumo estendido do trabalho 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 e www.projeto-defeiras.ifc-riodosul.edu.br. O resumo estendido deverá estar no formato .doc e ser
inserido on-line, quando for efetuada a inscrição. O conteúdo e correção
gramatical do texto serão de responsabilidade do professor orientador.
VII.
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 e/ou
Profissionalizante, Educação Superior, Professor, Comunidade e nas
modalidades: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Matemática Aplicada e/ou Interrelação com Outras Disciplinas, Matemática Pura;
VIII.
A inscrição dos trabalhos deverá estar de acordo com o ano em que o
aluno está matriculado na instituição;
IX. Poderão se inscrever na categoria Educação Especial, alunos que frequentam o
atendimento educacional especializado no contraturno 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.
X. 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;
XI. O preenchimento incorreto da ficha de inscrição, bem como a falta de qualquer
documentação solicitada no presente regimento, poderá implicar no
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;
XII.
A apropriação indevida de trabalhos será passível de punição quando
caracterizado plágio.

Parágrafo único: O trabalho identificado como plágio no dia da Feira será
eliminado.
XIII.
Em hipótese alguma serão aceitos trabalhos entregues após a data
estabelecida. Não serão aceitas inscrições fora deste prazo, mesmo mediante
justificativas de problemas de ordem técnica nos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação e de outros fatores
que impossibilitem a transferência de dados.

CAPÍTULO VI
Da Seleção

Art. 28° - Será dada prioridade a trabalhos premiados como destaque nas Feiras
Regionais de Matemática e inscritos pelo professor responsável, sob a coordenação do
representante de sua GERED/SEMED junto a CCO da XXXII Feira Catarinense de
Matemática.
I. Entende-se por Feira Regional de Matemática uma Feira específica de
Matemática, organizada por uma Gerência de Educação ou grupo delas.
II. Comissão Permanente das Feiras de Matemática e a Comissão Central
Organizadora definiram na 2a Reunião da Comissão Permanente das Feiras de
Matemática com a CCO da XXXII Feira Catarinense de Matemática, realizada
nos dias 07 de julho de 2016 na cidade de Timbó, que o número de trabalhos a
serem expostos na XXXII Feira Catarinense de Matemática é de 165 trabalhos,
assim distribuídos: ADR - GERED de Blumenau (16 trabalhos), ADR - GERED
de Brusque (13 trabalhos), ADR - GERED de Concórdia (11 trabalhos), ADR GERED de Ibirama (09 trabalhos), ADR - GERED de Itajaí (10 trabalhos),
ADR - GERED de Ituporanga (13 trabalhos), ADR - SEMED de Jaraguá do Sul
(12 trabalhos), ADR - GERED de Joinville (13 trabalhos), ADR - GERED de
Rio do Sul (13 trabalhos), ADR - GERED de Seara (08 trabalhos), ADR GERED de Sombrio (06 trabalhos), ADR - GERED de Taió (09 trabalhos),
ADR - GERED de Timbó (13 trabalhos), ADR - GERED de Videira (12
trabalhos); ADR – GERED de Florianópolis (04 trabalho); ADR – GERED de
Criciúma (02 trabalho); ADR - GERED Itapiranga (01 trabalho).
III. A Seleção consiste na etapa em que a Comissão Permanente das Feiras de
Matemática analisará o material recebido e indicará, dentre os trabalhos
inscritos, os trabalhos selecionados para exposição;
IV. A Comissão Permanente das Feiras de Matemática e a Comissão Central
Organizadora divulgarão os trabalhos homologados no site do Laboratório de
Matemática da FURB(www.furb.br/lmf), na guia Feira Catarinense, no site da
Prefeitura de Timbó (http://www.timbo.sc.gov.br/) e no site do Instituto Federal
Catarinense (www.ifc.edu.br), até o dia 11 de outubro de 2016. No documento:
Relação de trabalhos, deverá constar as seguintes informações: Número do
trabalho, título do trabalho, instituição, cidade/GERED, modalidade, nome do
professor orientador, endereço eletrônico do professor orientador e nome dos
expositores.

CAPÍTULO VII
Dos Expositores

Art. 29° - Os expositores deverão ser estudantes e/ou professores dos Estabelecimentos
de Ensino da Rede Pública ou Privada matriculados da Educação Infantil à Educação
Superior dos municípios de Santa Catarina, assim como, Educação Especial,
professores e comunidade em geral.
Art. 30°-A cada expositor cabe um espaço com aproximadamente 3m de comprimento
e 1m de profundidade (será disponibilizado pela CCO, para cada estande, duas cadeiras
e duas carteiras escolares e uma saída de energia elétrica de acordo com o novo padrão
de tomadas brasileiro).
Art. 31° - 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. 32° - Os expositores ficarão alojados em escolas da rede municipal de ensino, sob
responsabilidade do professor orientador ou responsável pelo trabalho.
Art. 33° - São deveres dos alunos expositores e participantes da XXXII 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. Acatar o julgamento dos avaliadores;
IV. Aceitar o estande que lhe for designado e nele montar seu trabalho;
V.

Manter o local do estande e alojamento 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. Acatar decisões dos grupos de trabalho ou da Coordenação;
IX. Usar permanentemente o crachá de identificação nas atividades do evento;
X.

Durante o horário de visitação pública à Feira, manter pelo menos um aluno no
estande;

XI. Realizar com o devido cuidado o desmonte dos estandes após a autorização da

Comissão Central Organizadora, deixando o ambiente limpo;
XII. Zelar pela limpeza com o uso dos sanitários no local da Feira;
XIII.

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

eletrônicos, computador, vídeo, TV, DVD, etc.) para a apresentação do trabalho;
XIV.

O não cumprimento dos horários estabelecidos na programação do evento
implicará na automática desclassificação do trabalho, sem qualquer aviso prévio
e sem que haja qualquer direito a ressarcimento por perdas e danos, em razão
desta desclassificação;

XV.

Apresentar qualquer reclamação ou sugestão à Comissão Central Organizadora
ou Secretaria Geral, por intermédio do seu responsável sempre por escrito e com
justificativa.

Parágrafo Único - os interessados em participar da Feira deverão adequar-se a este
regimento.
CAPÍTULO VIII
Das Unidades Escolares Expositoras
Art. 34° - São responsabilidades de cada Unidade Escolar Expositora:
I. Designar um responsável para acompanhar seus alunos participantes durante a

realização do evento;
II. Enviar juntamente com a ficha de inscrição, o material solicitado nas instruções

da mesma;
III. Providenciar o transporte dos alunos participantes com respectivos trabalhos de

sua cidade até o município de Joinville, 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, Registro Geral ou Certidão de
Nascimento, Naturalidade, data de nascimento do expositor no ato de
credenciamento.
Parágrafo Único - O não comparecimento de trabalhos inscritos e homologados na
XXXII Feira Catarinense de Matemática implicará na redução de vagas da GERED em
igual número de ausências na XXXIII Feira Catarinense de Matemática.

CAPÍTULO IX
Dos Responsáveis/ Acompanhantes
Art. 35° - Aos responsáveis acompanhantes 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, 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. 36° - A avaliação será coordenada pela Comissão de Avaliação designada pela
Comissão Central Organizadora, a qual estará encarregada de avaliar os trabalhos
expostos.
Art. 37° - 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.

§1° - Todo trabalho deverá ter seu resumo estendido no local.
§2° - Os critérios serão aplicados de acordo com as respectivas categorias/modalidades.
Art. 38° - 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. 39° - 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. 40° - 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. 41° - Computados os dados da avaliação, será entregue 1 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. 42° - Não serão entregues troféus e medalhas para trabalhos desclassificados pela
Comissão de Avaliação.
Art. 43° - À Comissão Central Organizadora fica reservado o direito de conceder
premiação especial para autoridades presentes.

CAPÍTULO 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, mediante solicitação das partes interessadas, através de um
documento.
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 XXXII Feira Catarinense de Matemática.
Timbó, 7 de Julho de 2016.
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE TIMBÓ
Nome: Samira Braidi Valcanaia
Fone: (47) 8890-1099
Email: samira@tio.sdr.sc.gov.br

PREFEITURA DE TIMBÓ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ
Nome: Gladis Terezinha Longo Boaventura
Fone: (47) 3382-1262
Email: gladis.boaventura@timbo.sc.gov.br

FURB / LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA
Nome: Vilmar José Zermiani
Fone: (47) 3321-0463 (47) 9183-6021
E-mail: labmatfurb@gmail.com

FURB / LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA
Nome: Janaína Poffo Possamai
Fone: (47) 3321-0392
E-mail: janapoffo@gmail.com

FURB / LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA
Nome: Viviane Clotilde da Silva
Fone: (47) 3321-0392
E-mail: vivianeclotildesilva@gmail.com

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - IFC
Nome: Fátima Peres Zago de Oliveira
Fone: (47) 3531-3700
E-mail: fatperes@yahoo.com.br

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
Nome: Ruy Piehowiak

Fone: (47) 3525-8600
E-mail: ruymtm@ifc-riodosul.edu.br

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
Nome: Katia Siewert
Fone: (47) 3803-7252
Email: katia.siewert@ifc-araquari.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – Campus Blumenau
Nome: André Vanderlinde da Silva
Fone: (47) 3232 – 5184
Email: andre.vanderlinde@ufsc.br

Anexo 01
CERTIFICADO / DECLARAÇÃO FEIRA REGIONAL/ESTADUAL/NACIONAL DE
MATEMÁTICA
Atividade

Carga-Horária

Elaboração e Sistematização do Trabalho

28h

Montagem do estande e Exposição do Trabalho

12h

Elaboração e Orientação do Projeto

28h

Montagem dos Trabalhos

4h

Exposição e Acompanhamento dos Trabalhos

8h

Formação sobre Orientação de Trabalhos
(Presencial)

4h

Formação sobre Orientação de Trabalhos (à
distância)

6h

Formação sobre Avaliação dos Trabalhos (Presencial)

2h

Formação sobre Avaliação dos Trabalhos (à
distância)

20h

Avaliação dos Trabalhos

8h

Coordenador de Grupo

20h

Formação sobre Orientação de Trabalhos

12h

Formação sobre Avaliação de Trabalhos

12h

Comissão Organizadora e Equipe Técnica

40h

Equipe Técnica

20h

Expositor

Orientador

Geral

Formador

Comissões

1. Para emissão de certificado de Formação/Formador, é necessário que seja
apresentado o Planejamento e a Ementa, que deverá ser arquivada junto ao setor
responsável.
2. Serão emitidos certificados apenas para os participantes em que a CH totalize 20

horas. Para os demais, serão emitidas apenas uma declaração

OUTROS DOCUME NTOS

Ata 01/2016 – 1a Reunião para a organização da XXXII Feira Catarinense de1
Matemática/2016 – Aos dezessete e dezoito dias do mês de março de dois mil e
dezesseis, reuniram-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Timbó, Rua
Inglaterra, 750, Bairro das Nações, Timbó/SC, no horário das 10h às 12h, 13h30 min às
20h e das 8h às 12h, atendendo a convocação do Coordenador do Laboratório de
Matemática da FURB (LMF), o Professor Vilmar José Zermiani. Contou-se com a
presença dos seguintes professores: Vilmar José Zermiani – FURB(labmatfurb@gmail.com),
Viviane
Clotilde
da
Silva
–
FURB
(vivianeclotildesilva@gmail.com), Andre Vanderlinde – UFSC Campus Blumenau –
(andre.vanderlinde@ufsc.br), Andrea Marques Farias – SEMED de Blumenau –
(andreafarias@blumenau.sc.gov.br), Katlen Daniela Konell – SEFE Pomerode –
(ensino@pomerode.sc.gov.br), Eliane Maria Sunti – GERED de Concórdia –
(eliane@cda.sdr.sc.gov.br), Fernanda Medeiros Alves Besouchet Martins – UDESC
CEAD (femabm@gmail.com), Jussara Brigo - Prefeitura Municipal de Florianópolis –
(brigojussara@gmail.com), Carla Peres Souza – UDESC Florianópolis –
(cperessouza@yahoo.com.br),
Bruno
Loch
–
GERED
de
Ibirama
–
(brunoloch@hotmail.com), Melania Effting Pavanello - GERED de Ibirama –
(melaniapavanello@hotmail.com), Flávio de Carvalho – GERED de Videira –
(flaviocar2@hotmail.com),
Eliana
Santos
GERED
de
Itajaí
–
(santos.eliana25@gmail.com), Iraci Müller – SEMED de Jaraguá do Sul –
(id8271@jaraguadosul.sc.gov.br), Bazilicio Manoel de Andrade Filho - IFSC
Campus Criciúma – (bazilicio.andrade@ifsc.edu.br), Melissa Meier – IFC Camboriu –
(melissa@ifc-camboriu.edu.br), Ingrid Dias Belo – GERED de Joinville –
(ingrid@digitaldoor.com.br), Andreza Faria Malewschik – SEMED de Joinville –
(andrezafaria@terra.com.br), Paula A. G. Civiero – IFC de Rio do Sul –
(paulaciviero@ifc-riodosul.edu.br), Lourdes Costenaro Dall’Oglio – GERED Rio do
Sul (lourdes@sed.sc.gov.br), Ruy Piehowiak – IFC de Rio do Sul – (ruymtm@ifcriodosul.edu.br e feiramatematica@ifc-riodosul.edu.br), Fátima Peres Zago de Oliveira
– IFC de Rio do Sul – (fatperes@yahoo.com.br), Jadimar Carlos Frigeri - GERED de
Seara – (jadimar@sar.sdr.sc.gov.br), Edésio Marcos Slomp – SEMED de Timbó –
(edesio.slomp@timbo.sc.gov.br e edesiomarcos@gmail.com), Luiza Maria Felippi
Antônio - SEMED de Timbó – (luizamariaf@yahoo.com.br), Samira Braidi Valcanaia
– GERED de Timbó – (samira@tio.sdr.sc.gov.br), Gládis Teresinha Longo Boaventura
- SEMED de Timbó – (gladis.boaventura@timbo.sc.gov.br), Katia Hardt Siewert- IFC
de Araquari – (katia.siewert@ifc-araquari.edu.br), Gisele Gutstein Guttschow – IFC
Araquari (gisele.guttschow@ifc-araquari.edu.br) , Vanessa Neves Höpner – IFC
Araquari (vanessa.hopner@ifc-araquari.edu.br), Andriceli Richit – IFC Concórdia
(andriceli.richit@ifc-concordia.edu.br), Rafael Gonçalves de Souza – IFC Blumenau
(Rafael.souza@blumenau.ifc.edu.br. Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1)Informes; 2) Apresentação da Equipe Técnica de Timbó que irá atuar na
organização da XXXII Feira Catarinense – Timbó – 26, 27 e 28 de Outubro/2016;
3) Apresentação e definição da logomarca da XXXII Feira Catarinense de
Matemática (SEMED e GERED de Timbó); 4) Definição dos parceiros para a

organização da XXXII Feira Catarinense de Matemática; 5) Composição da2
Comissão de Inscrição de trabalhos; 6) Definição da Data limite para a
organização de Feiras Municipais e Regionais de Matemática 2016; 7)
Oficialização das Feiras Municipais e Regionais de Matemática de 2016 (28/05); 8)
V Feira Nacional de Matemática – 28, 29 e 30 de Setembro de 2016 – Salvador/BA
(IFC e FURB); 9) Apresentação da Programação da XXXII Feira Catarinense
(SEMED e GERED de Timbó); 10) Apresentação da planta baixa do local do
evento (SEMED e GERED de Timbó); 11) Definição do número de trabalhos da
XXXII Feira Catarinense de Matemática (SEMED e GERED de Timbó);
12)Visitação a um dos locais do alojamento (Colégio Ruy Barbosa) e ao local em
que será realizada a Feira Catarinense/2016 (SEMED e GERED de Timbó); 13)
XXXIII Feira Catarinense de Matemática/2017; 14) Comitê Científico: Publicação
dos Anais da XXVIII (Ibirama/2012), XXIX (Ituporanga/2013), XXX (Jaraguá do
Sul /2014) e XXXI (Joinville/2015), ISSN (Bazilicio e Katia); 15) Feira de
Matemática no XII ENEM (Julho/2016 – SP); 16) Revisão de alguns itens do
regulamento (Ruy e Bazilicio); 17) 20 artigos que serão publicados na Revista
Educação Matemática em Revista (critérios de escolha) (Araceli e Janaína); 18)
Boletim da SBEM (O que publicar, propostas para a comissão permanente
discutir) (Fátima); 19) Site da Feira de Matemática junto a SBEM (André,
Bazilicio e Melissa); 20) Elaboração do Regimento da Feira Estadual (FURB e
IFC); 21) Entrega dos Relatórios das Feiras de Matemática; 22) Assuntos Gerais.
Iniciando os trabalhos com o item “1” Informes: O professor Vilmar José Zermiani
informa que o material (projetos, relatórios, cartazes, troféus e medalhas, publicações,
pôsteres, etc.) dos projetos desenvolvidos pelo Laboratório de Matemática (desde
1984), dentre eles, o da Rede de Feiras de Matemática fará parte do Acervo do Centro
de Memória Universitária da Biblioteca Central da FURB. Este material irá passar
pelas seguintes fases: higienização, classificação, guarda no acervo museológico, e a
elaboração da ficha de acervo. Atualmente está na primeira fase (Anexo 1). “2”
Apresentação da Equipe Técnica de Timbó que irá atuar na organização da
XXXII Feira Catarinense – Timbó – 26, 27 e 28 de Outubro/2016: Foram
apresentados os profissionais da Prefeitura de Timbó e da Agência de
Desenvolvimento Regional de Timbó que irão atuar na organização da XXXII Feira
Catarinense de Matemática. “3” Apresentação e definição da logomarca da XXXII
Feira Catarinense de Matemática (SEMED e GERED de Timbó): A SEMED e
GERED de Timbó apresentaram duas propostas de Arte para a confecção do material
de divulgação da Feira Estadual. Foi aprovada por unanimidade a proposta 1 (Anexo
2). “4” Definição dos parceiros para a organização da XXXII Feira Catarinense
de Matemática: Foi apresentado o plano financeiro (Anexo 3). Serão parceiros na
organização da XXXII Feira Catarinense de Matemática as seguintes Instituições
Públicas e Privadas: Prefeitura de Timbó, através da Secretaria de Educação; Governo
do Estado de Santa Catarina, através da Agência do Desenvolvimento Regional de
Timbó/GERED; Fundação Universidade Regional de Blumenau, através do
Laboratório de Matemática; Instituto Federal Catarinense, através da PROEX e da

Equipe de Trabalho do IFC – Acordo de Cooperação Técnico-científico (Portaria Nº3
3249/2015); Fundação Fritz Müller; UNIASSELVI; FIESC/SENAI; Universidade
Federal de Santa Catarina – Campus de Blumenau; “5” Composição da Comissão de
Inscrição de trabalhos: O professor Vilmar José Zermiani recomenda que seja
constituída uma Comissão de Inscrição de Trabalhos. Foi aprovada. Esta Comissão de
Inscrição de trabalhos irá definir as suas atribuições, para constar no regimento. A
Comissão será constituída pelos seguintes servidores: Marcos Cardoso (FURB –
mcardoso@furb.br),
Viviane
Clotilde
da
Silva
(FURB
–
vivianeclotildesilva@gmail.com),
Janaína
Poffo
Possamai
(FURB
–
janapoffo@gmail.com), Kátia Hardt Siewert (IFC - katia.siewert@ifc-araquari.edu.br),
Luiza Maria Felippi Antonio (SEMED – luizamariaf@yahoo.com.br) , Edésio Marcos
Slomp (SEMED – edesio.slomp@timbo.sc.gov.br). A data para liberação de inscrição
de trabalhos será 15 de agosto no sistema SOAC, e a data limite para inscrição de
trabalhos será 30 de setembro de 2016. Foi definido que além da ficha de inscrição,
haverá uma tabela conforme anexo (Anexo 08). “6” Definição da Data limite para a
organização de Feiras Municipais e Regionais de Matemática 2016. Foi definida
que a data limite para a realização de Feiras Municipais e Regionais de Matemática
2016 será 16/09. “7” Oficialização das Feiras Municipais e Regionais de
Matemática de 2016. Foram oficializadas as Feiras Municipais de Massaranduba,
Joinville, Pomerode, Florianópolis e Timbó. Para Feiras Regionais oficializaram os
municípios de Florianópolis, Jaraguá do Sul, Concórdia, Seara, Joinville, Timbó e
Videira. A data limite para a oficialização das Feiras de Matemática/2016 será ate o dia
28/05 via correio. “8” V Feira Nacional de Matemática – 28, 29 e 30 de Setembro
de 2016 – Salvador/BA (IFC e FURB). A V Feira Nacional de Matemática que será
realizada nos dias 28, 29 e 30 de Setembro de 2016 não obteve aprovação junto ao
Edital de Eventos do CNPq. “9” Apresentação da Programação da XXXII Feira
Catarinense (SEMED e GERED de Timbó): Após apreciação da programação a
mesma foi aprovada e constará no regimento do evento. (Anexo 5). “10”
Apresentação da planta baixa do local do evento (SEMED e GERED de Timbó):
Foi apresentada e aprovada o layout da planta baixa do Pavilhão de Eventos Henry
Paul, local onde será realizada a XXXII Feira Catarinense de Matemática nos dias
26,27 e 28 de Outubro de 2016(Anexo 8). “11” Definição do número de trabalhos da
XXXII Feira Catarinense de Matemática (SEMED e GERED de Timbó): Serão
expostos na XXXII Feira Catarinense de Matemática 165 trabalhos (Anexo 6). “12”
Visitação a um dos locais do alojamento (Colégio Ruy Barbosa) e ao local em que
será realizada a Feira Catarinense/2016 (SEMED e GERED de Timbó): A
comissão permanente das Feiras de Matemática visitou o Colégio Ruy Barbosa que
servirá como um dos alojamentos e também o Pavilhão de Eventos Henry Paul local da
Feira. “13” XXXIII Feira Catarinense de Matemática/2017: A Professora Eliana
Santos representando a GERED de Itajaí informou que o Gerente Regional de
Educação e a supervisora Nádia Silva estão articulando a realização da XXXIII Feria
Catarinense de Matemática na cidade de Itajaí para o mês de Outubro/2017. “14”
Comitê Científico: os Anais da XXVIII Feira Catarinense (Ibirama/2012) e XXIX

Feira Catarinense (Ituporanga/2013), estão publicados no portal da Biblioteca Central4
da FURB – Sistema SOAC. Os anais da XXX Feira Catarinense (Jaraguá do Sul /2014)
e III Feira Nacional de Matemática (Salvador/BA /2014) estão na fase de revisão e
digitalização em CD (com ISSN). Os anais da XXXI Feira Catarinense de Matemática
(Joinville/2015) e IV Feira Nacional de Matemática (Jaraguá do Sul/2015) estão em
fase de elaboração. “15” Feira de Matemática no XII ENEM (Julho/2016 – SP):12
trabalhos e 26 pessoas terão alojamento e alimentação financiados pela organização do
evento. “16” Revisão de alguns itens do regulamento (Ruy e Bazilicio): Foi
realizada a revisão e a mesma será aprovada na próxima reunião. “17” 20 artigos que
serão publicados na Revista Educação Matemática em Revista: serão publicados na
Revista Educação Matemática em Revista 19 trabalhos que foram selecionados dentre
os indicados para outro evento na IV Feira Nacional de Matemática. Os professores
Iraci Müller, Vilmar José Zermiani, Carlos Efrain e a bolsista do LMF Juliana
Meneghelli irão submeter o artigo “AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA
EDUCACIONAL E SOCIAL DA IV FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA” para
a publicação no Boletim da Sociedade Brasileira de Educação Matemática na Edição
Especial da Revista. “18” Boletim da SBEM: Professora Paula Civiero apresentou a
proposta de construção de um boletim da SBEM sobre as Feiras de Matemática
expandindo o convite aos membros da Comissão Permanente para colaborarem com a
escrita do mesmo. Houve várias manifestações e interesse por parte de alguns membros
que comprometeram-se a colaborar na elaboração do texto. “19” Site da Feira de
Matemática junto a SBEM: Professor André fez uma explanação sobre a criação de
dois sites: um junto a SBEM com o objetivo de apresentar as Feiras. E outro em que
serão expostas informações tais como histórico, regimentos, publicações de anais, etc
das Feiras de Matemática. “20” Elaboração do Regimento da Feira Estadual
(FURB e IFC): Professor Bazilicio apresentou proposta para alteração no Regimento
das Feiras de Matemática no que diz respeito à emissão de Certificados para
Expositores, Avaliadores, CCO e Equipe Técnica pelo IFC. Da certificação para o
avaliador ter direito a 20 horas é necessário uma Formação com registro de Plano de
Trabalho. A emissão dos certificados será disponibilizada através de sistema on-line
(Anexo 7). Receberão Certificado de Comissão Organizadora os membros da
Comissão Permanente, aos demais envolvidos na organização será emitido Certificado
de Equipe Técnica. O Regimento da XXXII Feira Catarinense será aprovado na
próxima reunião. “21” Entrega dos Relatórios das Feiras de Matemática: Feiras
Municipais: entregaram os municípios de Joinville e Pomerode. Feiras Regionais:
Joinville e Videira. XXXI Feira Catarinense de Matemática - Joinville; “22” Assuntos
Gerais: As refeições e o alojamento para os motoristas será ofertada pela SEMED e
GERED de Timbó. A próxima reunião da Comissão Permanente para a organização da
XXXII Feira Catarinense de Matemática será no dia 07 de Julho em Timbó. Sem mais
para o momento eu, Edesio Marcos Slomp , lavrei a presente ata que, após lida,
aprovada, assinada será arquivada no Laboratório de Matemática da FURB.

Ata 02/2016 – 2a Reunião para a organização da XXXII Feira Catarinense de1
Matemática/2016 – Aos sete dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, reuniram-se
nas dependências da Câmara de Vereadores de Timbó, Rua Inglaterra, 750, Bairro das
Nações, Timbó/SC, no horário das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h, atendendo
a convocação do Coordenador do Laboratório de Matemática da FURB (LMF), o
Professor Vilmar José Zermiani, os seguintes professores: Viviane Clotilde da Silva –
FURB - (vivianeclotildesilva@gmail.com), Andrea Marques Farias – SEMED de
Blumenau – (andreafarias@blumenau.sc.gov.br), Solange Zancanaro – GERED de
Brusque (solangezancanaro@hotmail.com), Geovani Garcia – SEMED de Brusque
(profggmatic@gmail.com), Luciene Mara do N. Ribeiro – GERED de Brusque
(gereibrusqueens@sed.sc.gov.br), Katlen Daniela Konell – SEFE Pomerode –
(ensino@pomerode.sc.gov.br), Jussara Brigo - Prefeitura Municipal de Florianópolis –
(brigojussara@gmail.com), Josiane A. Y. Reis – SEMED de Brusque, Bruno Loch –
GERED de Ibirama – (brunoloch@hotmail.com), Flávio de Carvalho – GERED de
Videira – (flaviocar2@hotmail.com), Iraci Müller – SEMED de Jaraguá do Sul –
(id8271@jaraguadosul.sc.gov.br), Bazilicio Manoel de Andrade Filho - IFSC
Campus Criciúma – (bazilicio.andrade@ifsc.edu.br), Avanilton Antônio Rocha –
GERED de Blumenau (avanilton_5@yahoo.com.br), Tarcísio Israel – GERED de Taió
(tarcisioisrael@sed.sc.gov.br),
Araceli
Gonçalves
IFC
Ibirama
(araceli.goncalves@ibirama.ifc.edu.br), (Ruy Piehowiak – IFC de Rio do Sul –
(ruymtm@ifc-riodosul.edu.br e feiramatematica@ifc-riodosul.edu.br), Edésio Marcos
Slomp
–
SEMED
de
Timbó
–
(edesio.slomp@timbo.sc.gov.br
e
edesiomarcos@gmail.com), Márcia Wittoeft Mellies – SEMED de Timbó
(marcia.mellies@timbo.sc.gov.br), Luiza Maria Felippi Antônio - SEMED de Timbó –
(luizamariaf@yahoo.com.br), Gládis Teresinha Longo Boaventura - SEMED de Timbó
– (gladis.boaventura@timbo.sc.gov.br), Katia Hardt Siewert- IFC de Araquari –
(katia.siewert@ifc-araquari.edu.br), Juliana Moser Rothenburg – GERED de Timbó
(assistenciasocial@tio.sdr.sc.gov.br), Ana Paula Pereira – GERED de Ituporanga,
Maria Etelvina Zen Sant’Ana - GERED de Ituporanga (maria@iup.sdr.sc.gov.br),
Márcia Peters Busarello – GERED de Taió (marcia@tao.sdr.sc.gov.br), Adriano Stolf
– GERED de Taió (asstolf@hotmail.com), Juliana Meneghelli – Laboratório de
Matemática da FURB (juliana.meneghelli@hotmail.com), Bianca Rafaela da Silva –
Laboratório de Matemática da FURB (bianca.raafaela@gmail.com). Para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: 1)Informes; 2) Apresentação das GEREDs e
SEMEDs que oficializaram Feiras Regionais e Municipais/2016, respectivamente;
3) Definição dos parceiros da XXXII Feira Catarinense de Matemática; 4)
Apresentação do Cartaz da XXXII Feira Catarinense de Matemática; 5) Definição
do Número de trabalhos destaques das Feiras Regionais 2016; 6) Aprovação do
Regimento da XXXII Feira Catarinense de Matemática; 7) Processo de inscrição
de Trabalhos; 8) Curso de Aperfeiçoamento sobre Avaliação de trabalhos (online); 9)Definição da Comissão Geral de Avaliação da XXXII Feira Catarinense
de Matemática/2016; 10) XXXIII Feira Catarinense de Matemática/2017; 11) VI
Feira Nacional de Matemática; 12) Assuntos Gerais. Iniciando os trabalhos com o

item “1” Informes: Não teve informes. “2” Apresentação das GEREDs e SEMEDs2
que oficializaram Feiras Regionais e Municipais/2016, respectivamente: Foram
oficializadas as Feiras Municipais de Matemática/2016: XIV Feira Municipal de
Matemática - Timbó, XVIII Feira Municipal de Matemática - Joinville, XVI Feira
Municipal de Matemática - Pomerode, I Feira Massarandubense de Matemática Massaranduba, II Feira Municipal de Matemática - Florianópolis, I Feira Municipal de
Matemática - Vidal Ramos, XIII Feira Municipal de Matemática - Atalanta. Foram
Oficializadas as seguintes Feiras Regionais de Matemática: III Feira Regional de
Matemática da Grande - Florianópolis, VII Feira Regional de Matemática de Timbó –
Timbó, XIX Feira Regional de Matemática de Brusque – Brusque, XV Feira Regional
de Matemática de Joinville – Joinville, XVIII Feira Regional de Matemática de
Concórdia – Concórdia, XIV Feira Regional de Matemática de Videira – Videira, V
Feira Regional de Matemática de Jaraguá do Sul – Jaraguá do Sul, IX Feira Regional
de Matemática de Taió – Pouso Redondo, VIII Feira Regional de Matemática de Seara
– Seara, XX Feira Regional de Matemática de Rio do Sul – Rio do Sul, XI Feira
Regional de Matemática de Ibirama – Presidente Getúlio, III Feira Regional de
Matemática de Sombrio – Sombrio, XXXII Feira Regional de Matemática – Blumenau,
XXVIII Feira Regional de Matemática Ituporanga – Ituporanga, I Feira Regional de
Matemática de Criciúma – Criciúma, XV Feira Regional de Matemática de Itajaí –
Itajaí. “3” Definição dos parceiros da XXXII Feira Catarinense de Matemática:
São parceiros da organização da XXXII Feira Catarinense de Matemática as seguintes
Instituições Públicas e Privadas: Governo do Estado de Santa Catarina através da
Agência do Desenvolvimento Regional de Timbó/ Gerência de Educação, Prefeitura de
Timbó através da Secretaria de Educação, Universidade Regional de Blumenau,
Instituto Federal Catarinense, FAPESC, FIESC - SENAI, Unifique, Uniasselvi,
Universidade Federal de Santa Catarina, Fundação Fritz Muller, Fundação Cultural de
Timbó. “4” Apresentação do Cartaz da XXXII Feira Catarinense de Matemática:
A Comissão Organizadora da Feira Catarinense de Timbó fez a apresentação e
distribuição dos cartazes da XXXII Feira Catarinense de Matemática para os
representantes das GEREDs e SEMEDs presentes. “5” Definição do Número de
trabalhos destaques das Feiras Regionais 2016: A coordenação do Projeto de Rede
de Feiras de Matemática recebeu o Ofício 321/2016 solicitando uma vaga para um
trabalho na XXXII Feira Catarinense de Matemática da GERED de Itapiranga. Essa
vaga foi aprovada pelos participantes da Reunião. Foi definido pelos presentes que o
número de trabalhos a serem expostos nesta Feira é de, no máximo 165 trabalhos.
Foram homologados para as Feiras Regionais o número de trabalhos, como segue:
Blumenau (16), Brusque (13), Concórdia (11), Ibirama (9), Itajaí (10), Ituporanga (13),
Jaraguá do Sul (12), Joinville (13), Rio do Sul (13), Seara (8), Sombrio (6), Taió (9),
Timbó (13), Florianópolis (4), Criciúma (2), Videira (12) e Itapiranga (1). “6”
Aprovação do Regimento da XXXII Feira Catarinense de Matemática: O
regimento foi aprovado e será publicado nos sites: www.furb.br/lmf na guia Feira
Catarinense; no site do IFC: http://ifc.edu.br/ e http://projeto-de-feiras.ifcriodosul.edu.br; da Prefeitura de Timbó: www.timbo.sc.gov.br; e da 34ª ADR:

www.tio.sdr.gov.br. “7” Processo de inscrição de Trabalhos (FURB): A inscrição3
dos trabalhos será feita no Sistema SOAC através do Portal da Biblioteca Central da
FURB, no período de 15 de agosto a 30 de setembro de 2016. “8” Curso de
Aperfeiçoamento sobre Avaliação de trabalhos (on-line) (FURB): A Professora
Viviane da FURB apresentou a proposta do Curso On-Line: “Avaliação de Trabalhos
para as Feiras de Matemática” com carga horária de 40 horas a ser ofertado em parceria
FURB-IFC. “9” Definição da Comissão Geral de Avaliação da XXXII Feira
Catarinense de Matemática/2016 (FURB e IFC): Farão parte da Comissão de
Avaliação professores orientadores de trabalhos e professores convidados.
A
Comissão de Avaliação será composta pelos professores: Vilmar José Zermiani,
Viviane Clotilde da Silva, Janaína Poffo Possamai, Edésio Marcos Slomp, Luiza Maria
Felippi Antônio, Katia Siewert. Serão abertas inscrições para acadêmicos dos cursos de
Matemática e Pedagogia, como segue: Curso de Pedagogia (Educação Especial: 02
vagas; Educação Infantil: 02 vagas; Anos Iniciais: 08); Curso de Matemática (Anos
Finais: 14 vagas; Ensino Médio: 10 vagas). “10” XXXIII Feira Catarinense de
Matemática/2017: Ficou em aberto a definição do município sede. “11” VI Feira
Nacional de Matemática: A professora Jussara Brigo informou que está levantando
possibilidades junto ao Governo do Estado para a realização da VI Feira Nacional de
Matemática em Florianópolis. “12” Assuntos Gerais: O professor Ruy apresentou a
Revista Educação Matemática em Revista, com 19 trabalhos da Feira Nacional de
Matemática e o Boletim 53 da SBEM Especial sobre Feiras de Matemática. O mesmo
divulgou a Feira de Matemática que acontecerá no XII ENEM, no dia 15 de julho de
2016, com 11 trabalhos apresentados na IV Feira Nacional de Matemática; ainda
apresentou a logo das Feiras de Matemática, o site www.feirasdematematica.com.br
que está sendo desenvolvido. A professora Kátia Siewert informou que os Anais da III
feira Nacional e XXX Feira Catarinense estão prontos, faltando ainda os CD’s;
informou ainda que os Anais da IV Feira Nacional e XXXI Feira Catarinense estão na
fase de construção, e que pretendem até a realização da V Feira Nacional estar com
tudo pronto e realizar a distribuição dos DC’s. A próxima reunião da Comissão de
Avaliação para a organização da XXXII Feira Catarinense de Matemática será no mês
de Outubro de 2016. Sem mais para o momento eu, Juliana Meneghelli, lavrei a
presente ata que, após lida, aprovada, assinada será arquivada no Laboratório de
Matemática da FURB.

Anexos
Anexo 01- Tabelas de oficializações
Oficializações de Feiras Municipais

Gerência

Local

Data

Nº de
Trabalhos

Nº de
professores
orientadores

Timbó

Pavilhão da Escola
Municipal Profº Nestor
Margarida

10 de agosto
de 2016

60

60

Joinville

E. M. Profº Avelino
Marcante

18 de agosto
de 2016

80

71

Pomerode

Pavilhão de Eventos
(Festa Pomerana)

04 de agosto
de 2015

60

Massaranduba

Pavilhão B do Centro de
Eventos

21, 22 e 23
de julho de
2016

Florianópolis

Escola Básica Municipal
Herondina Medeiros
Zeferino

Vidal Ramos

Atalanta

Nº de Alunos
Expositores

4Nº de

Visitantes
previstos

120

1.750

160

2.500

63

120

2.000

40

38

80

500

29 de agosto
de 2016

43

86

40

3.000

Parque da Doce Festa

2º semestre
de 2016

29

58

25

650

Escola de Educação Básica
Dr. Frederico Rolla

06 de agosto
de 2016

35

36

70

1.200

TOTAL: 07
Oficializações de Feiras Regionais

Gerência

Local

Data

Nº de
Trabalhos

Nº de
professores
orientadores

Nº de Alunos
Expositores

Nº de
Visitantes
previstos

Timbó

EEB Profº Geovani
Trentini – Rio dos Cedros

26 de agosto
de 2015

53

53

106

1.350

Brusque

EEB Monsenhor Gregório
Locks

02 de
setembro de
2016

50

50

100

1.400

Joinville

EEB Giovani Pasqualini
Faraco

13 de
setembro de
2016

50

50

100

2.100

Concórdia

Local a confirmar

14 de
setembro de
2016

60

60

120

1.280

Videira

EEB Inspetor Eurico
Rauen - Videira

25 e 26 de
agosto de
2016

60

62

120

1.600

Jaraguá do Sul

Arena Jaraguá

01 e 02 de
setembro de
2016

60

61

120

2.100

Taió

Ginásio de Esportes da
EEB Professora Anair
Margarida Voltolini –
Pouso Redondo

26 de agosto
de 2016

37

35

74

950

Seara

Local a ser confirmado

16 de
setembro de
2016

35

37

70

900

Florianópolis

Escola Básica Municipal
Herondina Medeiros
Zeferino

29 de agosto
de 2016

30

60

28

3.000

Rio do Sul

EEB Hermann Blumenau –
Trombudo Central

12 de
setembro de
2016

55

56

110

1.250

Ibirama

EEB Orlando Bertoli

26 de agosto
de 2016

15

15

30

1.300

Sombrio

Instituto Federal
Catarinense – Campus de
Sombrio

02 de
setembro de
2016

30

28

60

1.100

Ituporanga

EEB Roberto Moritz

24 de agosto
de 2016

85

60

170

2.000

Blumenau

Ginásio de Esportes –
Fundação Universidade
Regional de Blumenau –
Blumenau/SC

31 de agosto
de 2016

60

60

120

2.500

Itajaí

Ginásio de Esportes da
Escola de Educação Básica
Nereu Ramos

1º de
setembro de
2016

60

60

120

1.100

Criciúma

CEDUP Abílio Paulo –
Ginásio Esportes

30 de agosto
de 2016

30

27

60

1.000

5

TOTAL: 16

OBS.: Florianópolis irá realizar a II Feira Municipal de Matemática juntamente com a
III Feira Regional de Matemática
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Anexo 03 – Tabela trabalhos/GERED (Anexo 5)

GERED
Blumenau
Brusque
Campos Novos
Concórdia

Edição
30ª
16ª
10ª
18ª

2010
15
11
10
11

2011
14
11
10
14

2012
15
12
10
11

2013
16
12
10
10

2014
16
12
11
10

Curitibanos

11ª

6

6

7

7

7

Ibirama
Itajaí

9ª
13ª

7
9

6
8

11
9

8
9

8
9

2015
15*
12
11
10
7

2016
16
13
-----11
------

8
9

9
10

Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Rio do Sul
Seara
Sombrio
Taió
Timbó
Videira
Florianópolis
Criciúma
Itapiranga
TOTAL

16ª
5ª
15ª
13ª
18ª
6ª
1ª
7ª
7ª
12ª

11
5
12
10
11
6
7
9
12

10
5
11
10
11
7
6
9
10

11
6
12
10
11
7
7
8
11

14
10
12
12
12
6
8
9
11

11
14
12
12
12
7
3
8
9
11

12*
11
12
15
12
7
4
8
9
11
2

162

158

162

166

172

175

137
12
-----13
13
8
6
9
13
12
4
2
1
165

Ata 03/2016 – 3a Reunião para a organização da XXXII Feira Catarinense de
Matemática/2016 – Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis,
reuniram-se nas dependências da Universidade Regional de Blumenau (FURB), Rua
Antônio da Veiga, Bairro Victor Konder, 140, Blumenau/SC, no horário das 13h30min
às 17h30min, atendendo a convocação do Coordenador do Laboratório de Matemática
da FURB (LMF), o Professor Vilmar José Zermiani, os seguintes professores: Viviane
Clotilde da Silva – FURB - (vivianeclotildesilva@gmail.com), Araceli Gonçalves IFC Ibirama (araceli.goncalves@ibirama.ifc.edu.br), Ruy Piehowiak – IFC de Rio do
Sul – (ruymtm@ifc-riodosul.edu.br e feiramatematica@ifc-riodosul.edu.br), Edésio
Marcos Slomp – SEMED de Timbó – (edesio.slomp@timbo.sc.gov.br e
edesiomarcos@gmail.com), Luiza Maria Felippi Antônio - SEMED de Timbó –
(luizamariaf@yahoo.com.br), Juliana Meneghelli – Laboratório de Matemática da
FURB (Juliana.meneghelli@hotmail.com), Bianca Rafaela da Silva – Laboratório de
Matemática da FURB (bianca.raafaela@gmail.com). Para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1) Informes; 2) Planejamento e preparação da avaliação de
trabalhos da XXXII Feira Catarinense de Matemática/2016; 3) Assuntos Gerais.
Iniciando os trabalhos com o item “1” Informes: A professora Viviane solicitou para
uma próxima Feira discutir quais os critérios para o caso de indeferir um trabalho que
está pré-indicado para participar da Feira. O professor Vilmar sugeriu de levantar esse
assunto na Assembleia Geral da XXXII Feira Catarinense de Matemática para deliberar
este item. Foi decidido que o trabalho “Brincando com a Matemática” da categoria
Educação Infantil será apresentado na XXXII Feira Catarinense, porém o mesmo não
terá seu resumo publicado nos Anais do evento e não poderá ser indicado para a Feira
Nacional. “2” Planejamento e preparação da avaliação de trabalhos da XXXII
Feira Catarinense de Matemática/2016: Foi aprovada a tabela “Relação de
trabalhos” separada por categoria, conforme segue: Educação Especial, Educação
Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino
Médio, Ensino Superior e Professor. Essa tabela será publicada no site
www.furb.br/lmf na guia Feira Catarinense. Foi aprovada a Comissão de Avaliação
contemplando: Coordenação Geral, Sistematização da avaliação, Apoio Logístico,
Comitê Científico (Coordenação geral) e Equipe Técnica (SEMED de Timbó) “3”
Assuntos Gerais: O professor Ruy informou que o VI Seminário de Avaliação e
Gestão de Feiras de Matemática irá acontecer nos dias 05, 06 e 07 de julho de 2017 no
IFC – Campus de Camboriú. Sem mais para o momento eu, Juliana Meneghelli, lavrei
a presente ata que, após lida, aprovada, assinada será arquivada no Laboratório de
Matemática da FURB.

FICHA DE AVALIAÇÃO

Nº
TÍTULO DO TRABALHO:
CATEGORIA:
MODALIDADE:
ÊNFASE DADA AO CONTEÚDO MATEMÁTICO, POR MODALIDADE:
Prezado Avaliador, observe a modalidade em que o trabalho está inscrito para avaliar e assinale-a
( ) Matemática Aplicada e/ou Inter-relações – clareza e objetividade nas definições e nos conceitos científicos essenciais,
bem como, a aplicabilidade do modelo matemático e/ou nível de inter-relação proposto.
( ) Matemática Pura – clareza e objetividade nas definições e nos conceitos científicos essenciais, bem como, nas operações e
propriedades matemáticas empregadas.
( ) Materiais Instrucionais e/ou Jogos Didáticos – clareza e objetividade nas definições e nos conceitos científicos
essenciais, bem como, a aplicabilidade dos Materiais Instrucionais e/ou Jogos Didáticos.

Considerações:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO
Comunicação (oral e escrita) do trabalho – clareza, domínio e desenvoltura na apresentação, adequação da linguagem,
objetividade, dinâmica e disposição dos expositores, coerência entre linguagem falada e escrita.

Considerações:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________
Conteúdo Matemático – domínio do conteúdo matemático desenvolvido no trabalho, de acordo com a categoria e ano escolar
(equivalente, no mínimo).

Considerações:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Qualidade Científica – apresentou resumo estendido, expos metodologia e conceitos científicos aplicados e resultados,
considerando o ano e a idade. Disposição dos elementos da apresentação no estande.

Considerações:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Relevância Científico-Social – contribui para a formação de conceitos específicos da área, de atitudes e de
procedimentos.
Considerações:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________
Assinale com “X” no quadro sua opinião a respeito do trabalho:
 Destaque
 Menção Honrosa
AVALIADOR:__________________________________________________________
TELEFONE: ___________ ENDEREÇO ELETRÔNICO: ______________________
ASSINATURA: _____________________________________ DATA:___/___/____

