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APRESENTAÇÃO

Este caderno de atividades é resultado da consolidação de sequências didáticas, elaboradas pelos estudantes matri-
culados nos componentes curriculares “Trabalho Final de Curso” do curso de Matemática (presencial) e “Trabalho de
Conclusão de Curso” do curso de Matemática EAD, do Instituto de Matemática e Tecnologia (IMTec), da Universidade
Federal de Catalão (UFCAT), no ano letivo de 2021.

As sete sequências didáticas compartilhadas neste caderno trazem possibilidades de práticas para serem adotadas por
professores de matemática, em suas aulas, ou para colaborar na formação de estudantes de licenciatura em matemática.
Em ordem, apresentamos as habilidades almejadas em cada sequência didática contida neste caderno.

1. Um Desfile de Moda na Aula de Matemática: o ensino de medidas - Resolver e elaborar problemas que en-
volvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do con-
hecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada.

2. Uma Sequência Didática para o Ensino de Estatística Usando Modelagem Matemática - Analisar tabelas,
gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comu-
nicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas
e amostras não apropriadas. Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados cole-
tados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e
interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão (amplitude e desvio padrão), utilizando
ou não recursos tecnológicos. Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e
interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude,
variância e desvio padrão). Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados obtidos em
pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que interrelacionem estatística, geometria
e álgebra.

3. Existe Injustiça nas Corridas de Curta Distância? - Identificar os elementos básicos de uma circunferência,
tais como raio, diâmetro, arco, flecha e corda, e suas diversas aplicações em resoluções de problemas. Estabelecer
o número p como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver
problemas, inclusive os de natureza histórica. Resolver situações problema envolvendo o cálculo das medidas do
comprimento da circunferência e da área do círculo.

4. Abordando a Análise Combinatória no Ensino Fundamental: resolução de problemas e outros recursos

didáticos - Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplica-
tivo.

5. Construção de Conhecimentos Estatísticos por meio da Gamificação - Obter os valores de medidas de tendência
central (média, moda e mediana) de uma pesquisa estatística com a compreensão de seus significados e relacioná-
los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude.

6. Matemática Financeira: uma sequência didática para a Educação de Jovens e Adultos - Aplicar conceitos
matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação
de planilhas (para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre
outros), para tomar decisões. Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de desenvolvimento
humano, taxas de inflação, entre outros), investigando os processos de cálculo desses números, para analisar critica-
mente a realidade e produzir argumentos. Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais seja
necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como o da Matemática
Financeira, entre outros.

7. Equações do 1� Grau: uma proposta para o ensino de equações no 7� ano do ensino fundamental - Com-
preender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas,
diferenciando-a da ideia de incógnita, com ou sem uso de jogos e materiais manipuláveis. Resolver e elaborar
problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1� grau, redutíveis à forma ax + b = c,
fazendo uso das propriedades da igualdade.
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(VWUDWpJLDV�GH�HQVLQR�H�UHFXUVRV�HGXFDFLRQDLV

Ɣ (VWUDWpJLDV�GH�HQVLQR
$ 0RGHODJHP 0DWHPiWLFD YHP JDQKDQGR GHVWDTXH QR HQVLQR DSUHQGL]DJHP�

SRUpP HOD VXUJLX D PDLV GH XP VpFXOR� VHJXQGR %LHPEHQJXW ������ R WHUPR FRPR XPD
IRUPD GH IRUPXODU H UHVROYHU SUREOHPDV VXUJH QR VpFXOR ;;� 3DUD %LHPEHQJXW H +HLQ�
³D PRGHODJHP p WmR DQWLJD TXDQWR D SUySULD PDWHPiWLFD� VXUJLQGR GH DSOLFDo}HV QD
URWLQD�GLiULD�GRV�SRYRV�DQWLJRV´��%,(0%(1*87���+(,1��������S�����

3RU PHLR GD PRGHODJHP R DOXQR JDQKD PDLV DXWRQRPLD� XWLOL]D R UDFLRFtQLR
OyJLFR��DOpP�GH�XWLOL]DU�GD�LQWXLomR�H��FULDWLYLGDGH��ORJR�

3RGH VHU FRQVLGHUDGR XP SURFHVVR DUWtVWLFR� YLVWR TXH� SDUD VH HODERUDU XPD
PRGHOR� DOpP GH FRQKHFLPHQWR GH PDWHPiWLFD� R PRGHODGRU SUHFLVD WHU XPD GRVH
VLJQLILFDWLYD GH LQWXLomR H FULDWLYLGDGH SDUD LQWHUSUHWDU R FRQWH[WR� VDEHU GLVFHUQLU TXH
FRQWH~GR PDWHPiWLFR PHOKRU VH DGDSWD H WDPEpP WHU VHQVR O~GLFR SDUD MRJDU FRP DV
YDULiYHLV�HQYROYLGDV���%,(0%(1*87��������S�����

6HJXQGR %LHPEHQJXW ������ GXUDQWH R SURFHVVR GH 0RGHODJHP� GHYH�VH
HVFROKHU SULPHLUDPHQWH R WHPD FHQWUDO� UHFROKHU RV GDGRV JHUDLV H GHSRLV VHOHFLRQDU DV
YDULiYHLV SDUD IRUPXODU KLSyWHVHV H VLVWHPDWL]DU R SUREOHPD� %LHPEHQJXW WUD] D
0RGHODJHP�0DWHPiWLFD�GLYLGLGD�HP�WUrV�HWDSDV��D�VDEHU�

�� HWDSD � ,QWHUDomR� e R UHFRQKHFLPHQWR GD VLWXDomR SUREOHPD� D IDPLOLDUL]DomR FRP R
DVVXQWR D VHU PRGHODGR� e D HWDSD GH SHVTXLVD HP OLYURV� VLWHV� IRQWHV� R DOXQR GHYH
LQYHVWLJDU�SDUD�XPD�PDLRU�FRPSUHHQVmR�FRP�R��WHPD�D�VHU�HVWXGDGR�

�� HWDSD � 0DWHPDWL]DomR� e D IRUPXODomR GR SUREOHPD� GR PRGHOR PDWHPiWLFR� e D
HWDSD RQGH LUmR VHU IHLWDV SHUJXQWDV HP UHODomR DRV GDGRV FROHWDGRV QDV SHVTXLVDV H
GHVHQYROYHU�D�DWLYLGDGH�SURSRVWD�

�� HWDSD � 0RGHOR 0DWHPiWLFR� e D YDOLGDomR GR PRGHOR� e D HWDSD GD FRQFOXVmR GD
DWLYLGDGH��RQGH�RV�DOXQRV�LUmR�YHU�D�VROXomR�HQFRQWUDGD�SDUD�R�SUREOHPD�SURSRVWR�

$ SDUWLU GLVWR� D 0RGHODJHP 0DWHPiWLFD UHVSRQGH DV QRVVDV G~YLGDV HP UHODomR
D FRPR H GH TXH IRUPD D PDWHPiWLFD SRGH VHU OHYDGD SDUD IRUD GD VDOD GH DXOD� 3DUD
%LHPEHQJXW H +HLQ ������ S� ��� ³$ 0RGHODJHP 0DWHPiWLFD FRQVLVWH QD DUWH GH
WUDQVIRUPDU SUREOHPDV GD UHDOLGDGH HP SUREOHPDV PDWHPiWLFRV H UHVROYr�ORV
LQWHUSUHWDQGR�VXDV�VROXo}HV�QD�OLQJXDJHP�GR�PXQGR�UHDO´�

Ɣ 5HFXUVRV�(GXFDFLRQDLV

� ,QWHUQHW�

� 6PDUWSKRQH�RX�FRPSXWDGRU�

� )LWD�PpWULFD�
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'HVFULomR�GD�6HTXrQFLD�GH�$WLYLGDGHV

���HWDSD � $SUHVHQWDomR�H�GHEDWH�VREUH�PRGD

,QLFLDOPHQWH� R SURIHVVRU DFROKHUi D WXUPD H HP VHJXLGD VROLFLWDUi TXH RV DOXQRV
VH RUJDQL]HP HP JUXSRV SDUD D UHDOL]DomR GDV DWLYLGDGHV HQYROYHQGR 0RGHODJHP
0DWHPiWLFD�

$SyV D RUJDQL]DomR GRV JUXSRV� R SURIHVVRU GHYHUi ID]HU D VHJXLQWH SHUJXQWD�
³2�TXH�p�PRGD�SDUD�YRFr"

8P D XP RV DOXQRV LUmR H[SRU VXDV RSLQL}HV H R SURIHVVRU LUi FROHWDU H
UHJLVWUi�ODV QR TXDGUR QHJUR SDUD TXH ILTXH YLVtYHO SDUD WRGRV RV HVWXGDQWHV� FRPR
H[HPSOR�R�4XDGUR���

4XDGUR����3RVVtYHLV�UHVSRVWDV

2�TXH�p�PRGD�SDUD�YRFr"

&RPELQDo}HV�GH�FRUHV��DFHVVyULRV�

$OJR�TXH�DV�SHVVRDV�HVWmR�XVDQGR�PXLWR�

6mR YiULRV HVWLORV TXH DV SHVVRDV XVDP HP GHWHUPLQDGR
WHPSR�

(VWLOR GH URXSD GH GHWHUPLQDGD pSRFD� FRPR URXSDV GRV
DQRV�������DQRV����

e FRPR VHJXLPRV� SRU H[HPSOR� XP HVWLOR GH URXSD� RX XP
FRVWXPH� R TXH D JHQWH VHJXH GH DFRUGR FRP R TXH
JRVWDPRV�

0RGD WHP PXLWRV VLJQLILFDGRV� SRGH VHU XP FRQMXQWR GH
YiULDV FRLVDV TXH DV SHVVRDV VHJXHP� XP FRQMXQWR GH
RSLQL}HV�WDOYH]�

0RGD p TXDQGR R SRYR Yr XPD FRLVD H WRGRV TXHUHP WHU
DTXHOD�FRLVD�

)RQWH��'D�DXWRUD
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$SyV D FROHWD GD SHUFHSomR GRV HVWXGDQWHV VREUH PRGD� R SURIHVVRU H[LELUi R
YtGHR GR UDSSHU 5LQFRQ 6DSLrQFLD � RQGH HOH GHILQH D PRGD FRPR XPD WHQGrQFLD� D�

UHSUHVHQWDomR GD VXD SHUVRQDOLGDGH� p R UHIOH[R H[WHULRU GR PRPHQWR LQWHULRU GH FDGD
SHVVRD� 2 YtGHR� )LJXUD �� p XPD SURGXomR GH %RLD )ULDV 3URGXo}HV� $JrQFLD QD /DWD H
3RUTXHHX )LOPHV� WrP GXUDomR GH � PLQXWR H �� VHJXQGRV H HVWi GLVSRQtYHO QR OLQN
KWWSV���\RXWX�EH�X2]-�'M4I7J�

� )LJXUD����2�TXH�p�PRGD"

)RQWH� KWWSV���\RXWX�EH�X2]-�'M4I7J

2 SURIHVVRU SRGHUi DSUHVHQWDU D UHSRUWDJHP ³&RPR D PDWHPiWLFD H D PRGD
SRGHP VH HQFRQWUDU´ GH 'LDUUD %RXVVRð� GLVSRQtYHO QR VLWH 0HQWDOLGDGHV 0DWHPiWLFDV�
GH GRPtQLR GR ,QVWLWXWR 6LGDUWD� RQGH FRQWDP H PRVWUDP SRU PHLR GH IRWRV XP SRXFR GD
VXD KLVWyULD H FRPR HOD ID] R XVR GH JUiILFRV GH HTXDo}HV PDWHPiWLFDV SDUD FRQVWUXLU DV
HVWDPSDV GH VXDV SHoDV GH URXSDV� $ UHSRUWDJHP SRGH VHU HQFRQWUDGD QR OLQN
KWWSV���PHQWDOLGDGHVPDWHPDWLFDV�RUJ�EU�FRPR�D�PDWHPDWLFD�H�D�PRGD�SRGHP�VH�HQFRQW
UDU��

$SyV R UHJLVWUR GD FROHWD GDV RSLQL}HV H DSUHVHQWDomR GR YtGHR ³2 TXH p PRGD"´
H GD UHSRUWDJHP� R SURIHVVRU GHYHUi LQVWLJDU RV DOXQRV SDUD TXH HOHV SHUFHEDP RQGH D
PDWHPiWLFD�VH�ID]�SUHVHQWH�QD�PRGD�

6HJXLQGR� R SURIHVVRU GHYHUi ID]HU D VHJXLQWH SHUJXQWD� 2 TXH p H FRPR VmR
FULDGRV RV PROGHV GH URXSDV" 2V PROGHV DOWHUDP FRQIRUPH DV PHGLGDV GDV
SHVVRDV"�4XH�PHGLGDV�VmR�LPSRUWDQWHV�SDUD�GHILQLU�XP�PROGH"

(VSHUD�VH TXH QHVVH PRPHQWR GD DXOD RV DOXQRV WHQKDP SHUFHSomR GH FRPR D
PDWHPiWLFD VH ID] SUHVHQWH QD PRGD� HP HVSHFLDO� TXH HQ[HUJXHP D PDWHPiWLFD QD
HODERUDomR�GRV�PROGHV��GHVGH�D�ULVFDJHP�DWp�R�FRUWH�H�D�FRQVWUXomR�GD�SHoD�

2 SURIHVVRU HQFHUUDUi D DXOD FRP DV SHUJXQWDV GHVWDFDGDV DFLPD� H TXH VHUmR
GHVHQYROYLGDV QD SUy[LPD DXOD� 6H R SURIHVVRU MXOJDU QHFHVViULR SRGHUi ID]HU R
GHVHQYROYLPHQWR�GH�RXWUD�SHUJXQWD�

� 5LQFRQ�6DSLrQFLD�p�R�QRPH�DUWtVWLFR�GH�'DQLOR�$OEHUW $PEUyVLR��SRHWD�H�UDSSHU�EUDVLOHLUR�
ð�'LDUUD�%RXVVR�p�XPD�HVWLOLVWD�VHQHJDOHVD�IRUPDGD�HP�PDWHPiWLFD��WRGDV�DV�VXDV�FULDo}HV�WrP�FRPR�EDVH
D�PDWHPiWLFD�
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3DUD D FRQWLQXLGDGH GD DWLYLGDGH VHUi QHFHVViULR TXH R SURIHVVRU GLJD DRV DOXQRV
SDUD�WHUHP�HP�PmRV�QD�SUy[LPD�DXOD�XPD�ILWD�PpWULFD�

3URIHVVRU� SHoD TXH RV DOXQRV IDoDP SHVTXLVDV H WUDJDP UHVSRVWDV GDV SHUJXQWDV
IHLWDV�SDUD�VHUHP�GLVFXWLGDV�QD�SUy[LPD�DXOD�

���HWDSD �0ROGH�H�PHGLGD

$XOD��
2 SURIHVVRU DFROKHUi D WXUPD H SHGLUi TXH RV JUXSRV VH RUJDQL]HP SDUD D

FRQWLQXLGDGH�GD�DWLYLGDGH�
1D�VHTXrQFLD�R�SURIHVVRU�UHVJDWDUi�DV�SHUJXQWDV�GHVWDFDGDV�QR�ILQDO�GD�DXOD�DQWHULRU�
&RP DV SHUJXQWDV IHLWDV QD DXOD SDVVDGD� HVWD VH LQLFLDOL]DUi FRP DV UHVSRVWDV GRV

DOXQRV� TXH GHYHUmR WHU SHVTXLVDGR D UHVSHLWR� e QHFHVViULR TXH VH GHWHUPLQH XP WHPSR
GD DXOD SDUD TXH RV DOXQRV SRVVDP H[SRU VXDV RSLQL}HV� 'XUDQWH D FRQYHUVD R SURIHVVRU
GHYH�GHL[DU�UHJLVWUDGR�QR�TXDGUR�DV�UHVSRVWDV�GRV�DOXQRV�

$SyV R WHPSR GH GLiORJR� VHUi QHFHVViULR TXH R SURIHVVRU DSUHVHQWH SDUD RV DOXQRV
FRPR�VmR�IHLWDV�DV�PHGLo}HV�SDUD�D�FULDomR�GH�SHoDV�GH�URXSDV�

)LJXUD����0HGLo}HV�FRUSRUDLV

)RQWH��'U��-DOHFR�������

3URIHVVRU IDoD R XVR GD )LJXUD � SDUD TXH D WXUPD GH DOXQRV VDLED RV OXJDUHV
HVSHFtILFRV SDUD WLUDUHP DV PHGLGDV� e IXQGDPHQWDO TXH VHMD H[SOLFDGR FRPR VmR IHLWDV
DV�PHGLo}HV��TXH�p�D�SDUWH�IXQGDPHQWDO�SDUD�D�FRQVWUXomR�GRV�PROGHV�

(VFODUHFLGR VREUH DV PHGLGDV� R SURIHVVRU GDUi LQtFLR DR SUy[LPR SDVVR� D FRQVWUXomR
GD�ILFKD�GH�PHGLGDV�

2 SURIHVVRU GLVSRQLELOL]DUi H SHGLUi TXH DV DOXQDV SUHHQFKDP DV ILFKDV PRVWUDGDV QDV
)LJXUDV � H � H RV DOXQRV DV ILFKDV PRVWUDGDV QDV )LJXUDV � H �� FRP VXDV UHVSHFWLYDV
PHGLGDV� 2V LQWHJUDQWHV GRV JUXSRV LUmR VH DMXGDU SDUD TXH WRGRV FRQVLJDP PRQWDU DV
ILFKDV� 1DV ILFKDV RV DOXQRV LUmR LQVHULU VXDV PHGLGDV H FRPSDUi�ODV FRP DV PHGLGDV GD
)LJXUD���H�)LJXUD����SDUD�VDEHUHP�HP�TXDO�WDPDQKR�VH�HQTXDGUDP�
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2 SDSHO GR SURIHVVRU QHVWD HWDSD VHUi GH RULHQWDGRU� HOH DMXGDUi D VDQDU G~YLGDV
TXH KRXYHUHP PDV VHPSUH OHPEUDQGR TXH WRGR R SURFHVVR GD FRQVWUXomR GD ILFKD
GHYHUi�VHU�IHLWR�SHOR�DOXQR�

)LJXUD����7DEHOD�GH�PHGLGDV��IHPLQLQR�

)RQWH��1LQR�'DQLHOL�������

)LJXUD����7DEHOD�GH�PHGLGDV��PDVFXOLQR�

)RQWH��1LQR�'DQLHOL��������
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)LJXUD����)LFKD�SDUD�FROHWD�GH�PHGLGDV�IHPLQLQDV��EOXVDV�

3DUWH�D�VHU�PHGLGD 0HGLGDV��FP� 7DPDQKR

%XVWR

3������0������*������**����
4XDGULO

&LQWXUD

&RPSULPHQWR

)RQWH��'D�DXWRUD

)LJXUD����)LFKD�SDUD�FROHWD�GH�PHGLGDV�IHPLQLQDV��VDLDV��FDOoDV�H�VKRUWV�

3DUWH�D�VHU�PHGLGD 0HGLGDV��FP� 7DPDQKR

%XVWR

3������0������*������**����
4XDGULO

&LQWXUD

&RPSULPHQWR

)RQWH��'D�DXWRUD

)LJXUD��� )LFKD�SDUD�FROHWD�GH�PHGLGDV�PDVFXOLQDV �EOXVDV�

3DUWH�D�VHU�PHGLGD 0HGLGDV��FP� 7DPDQKR

7yUD[

3������0������*������**����0DQJD

&RODULQKR

)RQWH��'D�DXWRUD

)LJXUD��� )LFKD�SDUD�FROHWD�GH�PHGLGDV�PDVFXOLQDV �FDOoDV�H�VKRUWV�

3DUWH�D�VHU�PHGLGD 0HGLGDV��FP� 7DPDQKR

&LQWXUD

3������0������*������**����&R[D

&RPSULPHQWR

)RQWH��'D�DXWRUD

2��SURIHVVRU�LUi�ILQDOL]DU�D�DXOD�FRQIHULQGR�VH�WRGRV�RV�DOXQRV�FRPSOHWDUDP�DV
ILFKDV�FRP�VXDV�PHGLGDV�
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$XOD��
2�SURIHVVRU�DFROKHUi�D�WXUPD�H�SHGLUi�TXH�RV�JUXSRV VH�RUJDQL]HP�
(VWD DXOD VHUi GHVWLQDGD SDUD D FRQWLQXDomR GDV FROHWDV GH PHGLGDV� 2V JUXSRV

GHYHUmR FROHWDU PHGLGDV GH VHXV FROHJDV UHJLVWUDUHP H DSUHVHQWDUHP GH IRUPD
TXDQWLWDWLYD RV GDGRV REWLGRV� 5HFRPHQGDPRV TXH PHQLQRV UHWLUHP PHGLGDV GH RXWURV
PHQLQRV H TXH PHQLQDV� GH RXWUDV PHQLQDV� 2V JUXSRV SUHFLVDP FROHWDU DV PHGLGDV GH
SHOR PHQRV �� DOXQRV SDUD D FRQVWUXomR GDV ILFKDV� H DSyV D FROHWD GH GDGRV GHYHUmR
SUHHQFKHU D ILFKD PRVWUDGD QD )LJXUD � FRP R QRPH H R WDPDQKR GD URXSD GH VHXV
FROHJDV�

)LJXUD����)LFKD�GH�DQRWDo}HV�GDV�PHGLGDV�GRV�DOXQRV

$OXQR�D� 7DPDQKR

)RQWH��'D�DXWRUD

'XUDQWH�WRGR�R�SURFHVVR�R�SURIHVVRU�GHYHUi�VXSHUYLVLRQDU�RV�DOXQRV�
([HPSOR� &ROHWDGDV DV PHGLGDV SDUD D FRQVWUXomR GH XPD GHWHUPLQDGD SHoD

IHPLQLQD H FRPSDUDQGR�DV FRP DV GD )LJXUD �� REWHYH�VH R VHJXLQWH UHVXOWDGR QD )LJXUD
���

)LJXUD�����0HGLGDV�GRV�DOXQRV

$OXQR 7DPDQKR

$OXQD�� 0

$OXQD�� 3

$OXQD�� 3

$OXQD�� 0

$OXQD�� *
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$OXQD�� *

$OXQD�� 3

$OXQD�� 3

$OXQD�� 0

$OXQD��� 3

)RQWH��'D�DXWRUD

$QDOLVDQGR R UHVXOWDGR� R WDPDQKR TXH PDLV DSDUHFH p R 3� ORJR R WDPDQKR GR
PROGH�D�VHU�VHJXLGR�VHUi�HVWH�

2 PHVPR RFRUUH SDUD D SHoD PDVFXOLQD� VHUmR FROHWDGRV RV GDGRV� FRPSDUDGRV
FRP D )LJXUD �� H RV WDPDQKRV REWLGRV GHYHP VHU GHVFULWRV HP XPD ILFKD DQiORJD j
PRVWUDGD QD )LJXUD ��� )HLWR LVVR� R SUy[LPR SDVVR VHUi DQDOLVDU DV PHGLGDV HQFRQWUDGDV
H�D�TXH�PDLV�DSDUHFHU�GHYHUi�VHU�D�PHGLGD�XWLOL]DGD�QD�FRQVWUXomR�GR�PROGH�

���HWDSD � &RQVWUXomR�GR�PROGH

$XOD��
3URIHVVRU VH DSUHVHQWH H SHoD TXH FRP FDOPD RV JUXSRV VH RUJDQL]HP SDUD R

GHVHQYROYLPHQWR�GD�DWLYLGDGH�
&RP DV PHGLGDV HP PmRV H RV GDGRV REWLGRV� RV DOXQRV GHYHUmR HODERUDU RV VHXV

SUySULRV PROGHV� 2 SURIHVVRU GHYHUi RULHQWDU RV DOXQRV QDV HVFROKDV GDV SHoDV D VHUHP
HODERUDGDV� &DGD JUXSR ILFDUi UHVSRQViYHO SHOD FULDomR GH XPD GHWHUPLQDGD SHoD GH
URXSD�GR�YHVWXiULR�IHPLQLQR�H�XPD�GR�YHVWXiULR�PDVFXOLQR�

1HVVD IDVH GD DWLYLGDGH RV DOXQRV Mi VDEHUmR R TXH p PROGH H Mi HVWmR FRP DV
PHGLGDV WLUDGDV� SDUD D FRQVWUXomR GR PROGH IDOWDUi DSHQDV VDEHUHP FRPR ULVFDU QD
FDUWROLQD�RX�SDSHO�SDUGR�H�FRUWDU�DV�PDUFDo}HV�IHLWDV��(VVH�VHUi�R�GHVDILR�

&RP DV SHoDV GH URXSDV GHILQLGDV� R SURIHVVRU GHYHUi RULHQWDU RV DOXQRV D
SHVTXLVDUHP R SDVVR D SDVVR GD FULDomR� e LPSRUWDQWH TXH RV DOXQRV IDoDP VXDV SUySULDV
SHVTXLVDV��TXH�WHQKDP�DXWRQRPLD�GH�FULDU�VXDV�SUySULDV�SHoDV�

([HPSOR� 6HUi IHLWD D FRQVWUXomR GH XPD EOXVD IHPLQLQD WDPDQKR 3 VHJXLQGR DV
PHGLGDV�GLVSRVWDV�QD�)LJXUD���

&RP D FDUWROLQD RX R SDSHO SDUGR GREUDGR DR PHLR� R SULPHLUR SDVVR VHUi ID]HU
DV�PDUFDo}HV�H�R�WUDoDGR�GR�PROGH�D�VHU�VHJXLGR�FRQIRUPH�D�)LJXUD����
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)LJXUD�����0DUFDomR�GDV�PHGLGDV

)RQWH��'D�DXWRUD

&RP R SULPHLUR SDVVR FRQFOXtGR R SUy[LPR VHUi ID]HU R FRUWH VHJXLQGR R
FRQWRUQR IHLWR� $SyV� VHUi REWLGR R PROGH GD SDUWH GD IUHQWH GD EOXVD� TXH SRGH VHU
REVHUYDGR�SHOD�)LJXUD����

)LJXUD�����3DUWH�GD�IUHQWH�GD�EOXVD

)RQWH��'D�DXWRUD

1D SDUWH GH WUiV GD SHoD RFRUUH XP SURFHVVR VHPHOKDQWH� ORJR� R SULPHLUR SDVVR
VHUi UHIHLWR� 4XDQGR LVVR DFRQWHFHU� DR GHVGREUDUPRV R SDSHO RX D FDUWROLQD REWHUHPRV
RV�PROGHV�GD�SDUWH�GD�IUHQWH�H�GDV�FRVWDV��FKHJDQGR�DR�UHVXOWDGR�GD�)LJXUD����
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)LJXUD�����0ROGH�FRUWDGR��IUHQWH�H�FRVWDV�

)RQWH��'D�DXWRUD

6H�MXOJDU�QHFHVViULR��R�SURIHVVRU�SRGHUi�VXJHULU�DOJXQV�YtGHRV�SDUD�RV�DOXQRV�

2�REMHWLYR�GHVWD�DXOD�p�TXH�RV�DOXQRV�FULHP�RV�PROGHV�
2XWUDV RSo}HV GH SHoDV D VHUHP FRQIHFFLRQDGDV SHORV DOXQRV VmR D FDOoD� FDPLVD

PDVFXOLQD�H�RXWURV�
2V PROGHV SRU H[HPSOR GD FDOoD H FDPLVD VmR VHPHOKDQWHV DRV GDV )LJXUDV �� H

���UHVSHFWLYDPHQWH�

)LJXUD�����0ROGH�GD�FDOoD

)RQWH��0DUOHQH�0XNDL�������

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Agosto - 2022 · 11



�

)LJXUD�����0ROGH�GH�&DPLVD�PDVFXOLQD

)RQWH��0DUOHQH�0XNDL�������

$XOD��
2�SURIHVVRU�IDUi�R�DFROKLPHQWR�GRV�DOXQRV�SDUD�R�LQtFLR�GD�DXOD�
2 PDWHULDO XWLOL]DGR VHUi R IDOVR WHFLGR �717�� YHOFUR RX VH RV DOXQRV SUHIHULUHP

D��FROD�GH�WHFLGR�
(VVD�DXOD�VHUi�GHVWLQDGD�SDUD�D�FRQVWUXomR�GDV�SHoDV�PROGDGDV�
$V�URXSDV�VHUmR�FULDGDV�H�GHFRUDGDV�SHORV�SUySULRV�DOXQRV�
([HPSOR� &RP R PROGH GD EOXVD GHYLGDPHQWH SURQWR� R SUy[LPR SDVVR VHUi

ULVFi�OR�QR�IDOVR�WHFLGR��717��FRPR�QD�)LJXUD����

)LJXUD�����3HoD�QR�717

)RQWH��'D�DXWRUD

$SyV WRGR HVVH SURFHVVR XP GRV SDVVRV ILQDLV VHUi R UHFRUWH GDV PDUFDo}HV
IHLWDV� &RP HVVH SDVVR FRQFOXtGR� D EOXVD Mi FRPHoD D JDQKDU IRUPD H WHUi VXD DSDUrQFLD
FRPR�QD�)LJXUD����
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)LJXUD�����3HoD�FRUWDGD

)RQWH��'D�DXWRUD

2 SDSHO GR SURIHVVRU QHVVD HWDSD VHUi GH REVHUYDU R GHVHQYROYLPHQWR GRV DOXQRV
H��DV�GLILFXOGDGHV��DOpP�GR�WUDEDOKR�HP�HTXLSH�GRV�DOXQRV�

$XOD��
2�SURIHVVRU�IDUi�R�DFROKLPHQWR�GRV�DOXQRV�SDUD�R�LQtFLR�GD�DXOD�
1HVWD DXOD RV DOXQRV WHUmR D UHVSRQVDELOLGDGH GH ILQDOL]DU DV URXSDV SRU HOHV

FULDGDV�
([HPSOR� 2 ~OWLPR SDVVR D VHU H[HFXWDGR VHUi FRVWXUDU DV SDUWHV GD IUHQWH H GDV

FRVWDV�GD�EOXVD�XWLOL]DQGR�R�YHOFUR�RX�D�FROD�GH�WHFLGR�
/RJR� VHJXLQGR WRGRV RV SDVVRV� RV DOXQRV REWHUmR R UHVXOWDGR ILQDO GD EOXVD�

FRPR�SRGH�VHU�YLVWR�QD�)LJXUD����

)LJXUD�����%OXVD�SURQWD

)RQWH��'D�DXWRUD

&RP WRGDV DV HWDSDV FRQFOXtGDV RV DOXQRV Mi WHUmR VXDV SHoDV GH URXSDV SURQWDV
TXH�IDUmR�D�GHFRUDomR�H�R�DFDEDPHQWR�TXH�MXOJDUHP�QHFHVViULRV�
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���HWDSD � 'HVILOH

3URIHVVRU�IDoD�R�DFROKLPHQWR�GRV�DOXQRV�SDUD�R�LQtFLR�GD�DXOD�
(VWD VHUi D ~OWLPD HWDSD GD DWLYLGDGH SURSRVWD� RQGH RV DOXQRV YHUmR R UHVXOWDGR

GRV�VHXV�HVIRUoRV�
6HUi SURSRVWR TXH RV DOXQRV RUJDQL]HP XP GHVILOH� FDGD JUXSR GHVILODUi H

DSUHVHQWDUi�D�VXD�SHoD�GH�URXSD�FULDGD�SDUD�RV�GHPDLV�FROHJDV�GH�WXUPD�
2 GHVILOH SRGHUi VHU IHLWR GHQWUR GH VDOD GH DXOD RX QR SiWLR GD HVFROD� R ORFDO

VHUi�GHILQLGR�SHOR�SURIHVVRU�GH�DFRUGR�FRP�D�GLVSRQLELOLGDGH�GD�HVFROD�

$YDOLDomR
$ DYDOLDomR GD DWLYLGDGH SURSRVWD VHUi IHLWD GH PDQHLUD TXDOLWDWLYD H VHUmR

DYDOLDGRV�RV�FULWpULRV��HVIRUoR��GLVFLSOLQD�H�R�WUDEDOKR�HP�HTXLSH�
3DUD REWHU D QRWD ILQDO GR HVWXGDQWH VHUi IHLWD D PpGLD GD VRPDWyULD GRV WUrV

IDWRUHV�FLWDGRV�DFLPD��FRPR�H[HPSOR�R�4XDGUR���
&DGD�FULWpULR�GH�DYDOLDomR�WHUi�QRWD�GH���D�����

4XDGUR����4XDGUR�GH�QRWDV

$OXQR 1RWD�HVIRUoR
�1��

1RWD�GLVFLSOLQD
�1��

1RWD�WUDEDOKR
HP�HTXLSH
�1��

1RWD�)LQDO
ԼɘԼəԼɚ

ɚ

$OXQR�$ �� �� �� �����

$OXQR�% �� �� ��� ��

$OXQR�& ��� ��� ��� ���

)RQWH��'D�DXWRUD

5HIHUrQFLD�H�%LEOLRJUDILD�FRQVXOWDGD
$&$'(0<��)UDQ�0LVWLFRQL���0RGD�0ROGH�EDVH�FDOoD�IHPLQLQD� 'LVSRQtYHO�HP�
KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y �88*%40TRDF��$FHVVR�HP�����DEU�������
%,(0%(1*87� 0DULD 6DOHWW� 0RGHODJHP 0DWHPiWLFD 	 ,PSOLFDo}HV QR

(QVLQR�$SUHQGL]DJHP�GH�0DWHPiWLFD��(GLWRUD�GD�)85%��%OXPHQDX�������

%,(0%(1*87��0DULD�6DOHWW��+(,1��1��0RGHODJHP�PDWHPiWLFD�QR�HQVLQR�����HG�

6mR�3DXOR��&RQWH[WR�������

%,(0%(1*87� 0DULD 6DOHWW� 0$57,16� 5RVDQH� 0DSHDPHQWR GRV SURJUDPDV

FXUULFXODUHV GH 0RGHODJHP 0DWHPiWLFD GRV &XUVRV GH )RUPDomR GH (GXFDGRUHV GH
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0DWHPiWLFD �OLFHQFLDWXUDV� GR %UDVLO� 5HODWyULR )LQDO GH ,QLFLDomR &LHQWtILFD� 3URJUDPD

,QVWLWXFLRQDO�GH�%ROVDV�GH�,QLFLDomR�&LHQWtILFD���3,%,&�)85%�������

&202 7LUDU VXDV 0HGLGDV H (VFROKHU R 7DPDQKR GR VHX -DOHFR� 'LVSRQtYHO HP�

KWWSV���ZZZ�GUMDOHFR�FRP�EU�VLQJOH�SRVW������������FRPR�WLUDU�VXDV�PHGLGDV�H�HVFROKH

U�R�WDPDQKR�GR�VHX�MDOHFR��$FHVVR�HP�����MDQ�������

&26785$� 'D\VH &RVWD 0RGHODJHP H� 0ROGH EDVH GD EOXVD IHPLQLQD � 0pWRGR

VLPSOHV_'D\VH &RVWD� 'LVSRQtYHO HP�

KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y [4(5(6�G6�4��$FHVVR�HP�����DEU�������

'$1,(/,� 1LQR� *XLD GH WDPDQKRV� 'LVSRQtYHO HP�

KWWSV���ZZZ�QLQRGDQLHOL�FRP�EU�JXLD�GH�WDPDQKRV��$FHVVR HP�����IHY�������

/285(1d2� ,QJU\G� 0RGHODQGR FDPLVD PDVFXOLQD� 'LVSRQtYHO HP�

KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y ;�SQ)���5�V	W ���V��$FHVVR�HP�����DEU�������

08.$,� 0DUOHQH� &DOoD MHDQV FyV PpGLR� 'LVSRQtYHO HP�

KWWS���PDUOHQHPXNDL�FRP�EU�FDOFD�MHDQV�FRV�PHGLR���$FHVVR�HP�����DEU�������

08.$,� 0DUOHQH� &DPLVD VRFLDO DOIDLDWDULD PDVFXOLQD� 'LVSRQtYHO HP�

KWWSV���PDUOHQHPXNDL�FRP�EU�FDPLVD�VRFLDO�DOIDLDWDULD�PDVFXOLQD�� $FHVVR HP� �� DEU�

�����

2 48( p D PRGD�"� 3URGXomR GH 5LQFRQ 6DSLrQFLD� 6mR 3DXOR� %RLD )ULD 3URGXo}HV�

$JrQFLD QD /DWD H 3RUTXHHX )LOPHV� ����� 3	%� 'LVSRQtYHO HP�

KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y X2]-�'M4I7J��$FHVVR HP�����MDQ������

6,'$57$� ,QVWLWXWR�&RPR D PDWHPiWLFD H D PRGD SRGHP VH HQFRQWUDU� 'LVSRQtYHO

HP�KWWSV���PHQWDOLGDGHVPDWHPDWLFDV�RUJ�EU�FRPR�D�PDWHPDWLFD�H�D�PRGD�SRGHP�VH�HQ

FRQWUDU���$FHVVR�HP�����MDQ�������
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UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE ESTATÍSTICA USANDO 
MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Helber Ribeiro Miranda 
Orientadora: Profa. Dra. Luciana Vale Silva Rabelo 

Universidade Federal de Catalão - UFCAT 

 

Estrutura Curricular 

 

Etapa de Ensino/Ano ou Série 

Ensino Médio/3º Ano 

 

Área de Conhecimento 

Matemática e suas Tecnologias 

 

Unidade Temática (BNCC) 

Probabilidade e Estatística 

 

Objetos de Conhecimento 

Tabelas de Frequência, Representação gráfica, Medidas de Tendência Central 

 

Competências Específicas/Habilidades (BNCC) 

(EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas 

em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o 

caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não 

apropriadas.  
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(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando 

dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por meio de 

relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de 

dispersão (amplitude e desvio padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos. 

(EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem 

cálculo e interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das medidas 

de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão). 

(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados 

obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que inter-

relacionem estatística, geometria e álgebra. 

 

Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 

1. Despertar o interesse dos alunos pela Estatística. 

2. Promover o raciocínio crítico dos alunos. 

3. Estimular a criatividade. 

4. Promover a compreensão da importância da matemática na vida real. 

5. Promover o trabalho em equipe. 

6. Capacitar os alunos a representar dados através de diferentes tipos de gráficos. 

7. Capacitar os alunos a calcular e interpretar as medidas de tendência central. 

8. Conscientizar os alunos quanto à importância de consultar fontes de informação confiáveis. 

9. Conscientizar os alunos em relação à gravidade da pandemia da Covid-19. 

 

Duração das Atividades 

Sugestão de cinco aulas de 50 minutos, duração que poderá variar de acordo com o nível de 

conhecimento dos alunos da turma entre outras variáveis.

 

Conhecimentos Prévios Trabalhados pelo Professor 

O papel da Estatística, pesquisas estatísticas, etapas da pesquisa estatística, amostragem, 

variável qualitativa e quantitativa, tabelas de frequência, representação gráfica: gráfico de 
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barras, histograma, gráfico de setores, gráfico de linhas, pictograma, medidas de tendência 

central: média aritmética, mediana e moda. 

 

Estratégias de Ensino e Recursos Educacionais 

Em termos gerais, a modelagem matemática é o processo que consiste em formular um 

modelo matemático para representar um objeto de estudo, usar ferramentas matemáticas para 

estudar o modelo e transpor os resultados obtidos para a linguagem da área de conhecimento 

do objeto investigado. 

De acordo com Biembengut e Hein (2018, p. 15), “a  modelagem matemática não é 

uma ideia nova. Sua essência sempre esteve presente na criação das teorias científicas e, em 

especial, na criação das teorias matemáticas”. Os mesmos autores afirmam que 

A modelagem matemática, atualmente usada em toda ciência, tem contribuído 

sobremaneira para a evolução do conhecimento humano seja nos fenômenos 

microscópicos, em tecnobiologia, seja nos macroscópios, com a pretensão de 

conquistar o universo (BIEMBENGUT; HEIN, 2018, p. 17). 

Como estratégia de ensino-aprendizagem, originalmente, a modelagem matemática 

começa a partir de uma situação/tema, então sobre ela são formuladas questões a serem 

resolvidas mediante o uso de ferramental matemático e da pesquisa sobre o tema 

(BIEMBENGUT; HEIN, 2018, p. 28). Ainda de acordo com os autores, 

[...] devem ser feitas algumas adaptações que tornem possível a utilização da 

modelagem matemática com metodologia de ensino-aprendizagem sem, contudo, 

perder a linha mestra que é o favorecimento à pesquisa e posterior criação de modelos 

pelos alunos, e sem desrespeitar as regras educacionais vigentes. É o que 

denominamos modelação matemática (BIEMBENGUT; HEIN, 2018, p. 28-29). 

Bassanezi (2019, p. 36, grifo do autor) afirma que “no processo evolutivo da Educação 

Matemática, a inclusão de aspectos de aplicações e mais recentemente, resolução de problemas 

e modelagem, têm sido defendida por várias pessoas envolvidas com o ensino de matemática.” 

Segundo Blum (apud Bassanezi, 2019, p. 36-37), os principais argumentos para a 

inclusão de aspectos de aplicações, resolução de problemas e modelagem no ensino de 

matemática são: 

(a) desenvolvimento da capacidade e atitude dos estudantes, no sentido de torná-los 

explorativos, criativos e habilidosos na resolução de problemas; 

(b) desenvolvimento do pensamento crítico por parte dos alunos;  
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(c) compreensão da utilidade da matemática; 

(d) a modelagem, resolução de problemas e aplicações fornecem ao estudante um 

ferramental útil para entender e interpretar a própria matemática em todos os seus 

aspectos; 

(e) melhor compreensão dos argumentos matemáticos, fixação de conceitos e resultados, 

valorização da matemática. 

 

Descrição da Sequência de Atividades 

1ª Etapa: Covid-19, uma ameaça invisível 

 

A primeira etapa, nomeada de interação por Biembengut e Hein (2018), é designada 

neste projeto de Covid-19, uma ameaça invisível. Nesta etapa, será apresentada a imagem 

abaixo aos alunos. 

 

 Na sequência, os professor questionará os alunos sobre: 

1. O que a figura representa? 

2. Quando começamos a falar desse tipo de vírus? 

3. O que é Covid-19? 

Figura 1 - O inimigo invisível que assusta o mundo  

Fonte: 
https://www.brasildefato.com.br/2020/03/22/o-inimigo-invisivel-que-assusta-o-mundo 
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4. Como ocorre a contaminação e quais medidas devemos tomar para evitá-la? 

Durante a discussão sobre a Figura 1, os alunos serão levados a compreender que a 

imagem representa um tipo de vírus chamado coronavírus, em virtude do seu formato. Os 

alunos serão informados que apesar do grande interesse e divulgação sobre o assunto desde 

2019, a família coronavírus é conhecida desde meados da década de 1960 e que a Covid-19 é 

a doença causada por um novo coronavírus, descoberto em 2019. Além disso, o professor 

guiará os alunos para que estes compreendam como ocorre a contaminação e quais são as 

medidas de prevenção. Para isso, o professor distribuirá textos aos alunos, como por exemplos 

os materiais encontrados nos seguintes links: 

l https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/wp-content/uploads/2020/03/haoc-info-

coronavirus-leigos.pdf 

l https://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/doenca.html 

l https://coronavirus.saude.mg.gov.br/blog/71-como-se-prevenir-do-coronavirus 

l https://www.saude.go.gov.br/coronavirus 

Em seguida, o professor informará os alunos sobre algumas áreas que estudam a 

pandemia da Covid-19: 

1. Medicina: Estudar a contaminação, produzir e validar vacinas capazes de diminuírem 

a propagação do vírus; 

2. Psicologia e Sociologia: Entender as novas relações interpessoais após confinamentos 

e decretos de isolamento. 

3. Matemática: Permitir o desenvolvimento de modelos de previsão e fluxos da 

disseminação auxiliando na criação de novas políticas públicas como os decretos. 

 Dessa forma, ficará evidente aos alunos a aplicabilidade da Matemática ao tema. O 

professor poderá ressaltar a utilidade da Matemática para comparar dados e perceber o aumento 

ou diminuição dos casos positivos e óbitos. Para familiarizar ainda mais os alunos com o tema 

Covid-19, será proposto um ambiente acolhedor em que o professor utilizará Datashow em um 

local com pouca iluminação, respeitando as medidas de prevenção sanitárias. Serão 

reproduzidas para os alunos as seguintes manchetes: 
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Através da primeira reportagem, os alunos perceberão a mudança de padrões de vidas 

e de relacionamentos interpessoais e a esperança de dias melhores causada pela Covid-19. De 

acordo com o Painel Coronavírus 1, atualizado em 11/02/2022 às 18:00, os óbitos chegam a 

637.152, os casos confirmados 27.285.509 e os casos recuperados chegam a 23.568.213. Por 

meio da segunda reportagem, os alunos serão informados sobre casos verificados e a ampliação 

da vacinação no estado de Goiás. 

Figura 2 - Uma ameaça invisível do Covid-19 - Diário do Comércio  

Fonte: https://diariodocomercio.com.br/opiniao/uma-ameaca-invisivel-do-covid-

19 
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 Ainda sobre os números de casos positivos e de óbitos agora em relação à população 

catalana, os alunos serão instruídos a analisar a seguinte notícia: 

Figura 3 - Atualização sobre a Covid-19 em Goiás e doses da vacina já aplicadas – 

02/02/2022 – Secretária de Estado de Saúde – Governo do Estado de Goiás 

Fonte: https://www.saude.go.gov.br/coronavirus/noticias-coronavirus/14673-atualizacao-

sobre-a-covid-19-em-goias-e-doses-da-vacina-ja-aplicadas-02-02-2022 
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Resumidamente, os alunos serão levados a observar que a Covid-19 é uma ameaça 

invisível e que ainda temos casos presentes em todo o território brasileiro. Porém, há um grande 

avanço da vacinação em todo território. Sendo o Brasil o quinto país mais populoso do mundo 

de acordo com o IBGE e com uma extensão de 8.547.403 km, a presente sequência didática 

restringe a análise ao município de Catalão e ao Estado de Goiás, ao qual o município pertence, 

a fim de adequar as atividades a uma carga horária compatível a um curso regular. 

 

2ª Etapa: A Covid-19 em Catalão 

 

 Nessa etapa, será proposta aos alunos a seguinte questão: Qual foi a situação de 

Catalão e de Goiás quanto à Covid-19 nos últimos 7 dias? Para responder a pergunta 

proposta será necessário responder outros questionamentos como: qual é o número de casos 

positivos em cada um dos dias da última semana em Catalão? E em Goiás? 

Figura 4 - Atualização COVID-19 Catalão – Prefeitura de Catalão 

Fonte: https://www.catalao.go.gov.br/site/atualizaaao-covid-19-

catalao,NTV,MTE0MzQ4MQ.html 
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Neste momento, o professor chamará a atenção dos alunos para a questão de obter 

informações em fontes confiáveis, pensando na formação crítica de cidadãos conscientes. Por 

exemplo, para obter informações confiáveis sobre a Covid-19, o professor recomendará 

consultar sites de centros de referência, como a Fiocruz e o Butantã, especialistas sobre o 

assunto (infectologistas, acadêmicos da área de microbiologia, entre outros) e governos. O 

professor deverá alertar sobre o fato de que informações enviadas por redes sociais podem não 

ser confiáveis. Para obter os dados para a execução da atividade, o professor deverá optar por 

sites ligados à Organização Mundial da Saúde (OMS) e às instituições competentes de cada 

município ou estado. Logo, nesta sequência didática a sugestão é consultar os seguintes sites: 

1. OMS - <https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/> 

2. Prefeitura de Catalão - <http://www.catalao.go.gov.br/site/> 

3. Secretária de Saúde do Governo do Estado de Goiás - 
<https://www.saude.go.gov.br/> 

4. Painel  Covid-19 do Governo de Goiás - <http://covid19.saude.go.gov.br/> 

A segunda etapa será desenvolvida no laboratório de informática e com acesso à 

internet, pois a Estatística é responsável pela coleta, organização, análise e interpretação de 

dados numéricos relacionados aos mais variados assuntos. Desse modo, por meio da Estatística 

podemos descrever e analisar a situação de Catalão- GO em relação à Covid-19. O tema 

proposto permite estabelecer relações com outras áreas do conhecimento como a biologia, 

envolvendo conceitos sobre microbiologia, ou com a geografia para discussões sobre as 

características da população, distribuição de faixa etária e/ou distribuição populacional. Caberá 

ao professor optar por essa inter-relação com outras ciências a partir da participação de outros 

professores. 

Nesta atividade os alunos serão orientados a trabalhar com dados provenientes de 

pesquisas já elaboradas. O professor deverá guiar os alunos na coleta de dados e na 

representação dos resultados por meio de uma tabela de frequências. Para tanto, primeiramente, 

o professor organizará a turma de modo que sejam formados grupos de aproximadamente 5 

integrantes. Então, o professor deverá orientar os grupos a efetuarem a coleta dos números de 

casos positivos nos últimos 7 dias úteis, pois a prefeitura de Catalão não lança boletim de 

ocorrência epidemiológica em dia não útil. Por exemplo, para o período entre 03 e 11/02, 

considerando apenas os dias úteis, a Tabela 1 consiste da tabela de frequências. 
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Tabela 1 - Casos positivos de Covid-19 

Datas/Território Catalão Goiás 

03/02/2022 107 7192 

04/02/2022 107 6874 

07/02/2022 234 6427 

08/02/2022 101 11564 

09/02/2022 141 8958 

10/02/2022 100 3282 

11/02/2022 127 7036 

Total 917 51333 

Fonte: Autor 

A partir da tabela de frequências, o professor perguntará aos alunos qual a média de 

casos positivos no estado de Goiás e no município de Catalão? Nesse momento, o professor 

auxiliará trazendo subsídios para que o aluno recorde/aprenda que a média aritmética é obtida 

somando os números de uma lista e dividindo o resultado pelo número de elementos da lista, 

ou seja, 

! = !"!" !#⁄ #!"!% !#⁄ #!"!& !#⁄ #!"!' !#⁄ #!"!( !#⁄ #!")! !#⁄ #!")) !#⁄
$ , 

onde #$%% &&⁄  denota o número de casos positivos no dia dd/mm/2022. Considerando o 

período selecionado, as médias são: 

!()*)+ã- =
107 + 107 + 234 + 101 + 141 + 100 + 127

7 = 131 

e 

!.-/á1 =
7192 + 6874 + 6427 + 11564 + 8958 + 3282 + 7036

7 ≃ 7333,3 

Os alunos serão levados a perceber que a média aritmética de casos positivos de Covid-

19 em Catalão no referido período é inferior à média aritmética referente ao estado de Goiás, 

o que ocorre porque Catalão é uma cidade de Goiás e, portanto, o número de casos positivos 

em Catalão é considerado no cálculo do número de casos positivos em Goiás. O professor 
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poderá observar também que a quantidade de casos de Catalão é correspondente a 

aproximadamente 56 vezes menor do que a do estado. 

Outra medida que poderá ser trabalhada com os alunos é a mediana. O professor deverá 

recordar/ensinar os alunos que a mediana se refere ao valor central de um dado numérico, ao 

centro da amostra. Então, os alunos serão orientados a calcular a mediana do número de casos 

positivos por dia. Para isso, os alunos serão instruídos a colocar os valores em ordem crescente 

em cada amostra. Se a quantidade de elementos da amostra for ímpar, a mediana é o termo 

central da amostra, agora se a quantidade de elementos da amostra for par, então é preciso 

calcular a média aritmética dos dois termos centrais. Considerando o período selecionado, 

temos: 

Tabela 2 - Dados em ordem crescente 

Catalão 100 101 107 107 127 141 234 

Goiás 3282 6427 6874 7036 7192 8958 11564 

Fonte: Autor 

23()*)+ã- = 107 

23.-/á1 = 7036 

É possível observar que a quantidade de casos nos dias 03/02/2022 e 04/02/2022 são 

iguais. O professor perguntará aos alunos se eles se lembram que na Estatística e sobretudo nas 

medidas de tendência central, existe uma definição associada à repetição de dados de uma 

amostra ou população. A expectativa é que os alunos possam identificar a definição de moda. 

Na Estatística, a moda se refere aos elementos com maior frequência. Quando não há repetição, 

a amostra ou população é denominada amodal. Se existe um único valor com maior frequência, 

a amostra possui moda. Por sua vez, se existem dois elementos com maior frequência de 

repetições, a amostra é bimodal. E assim sucessivamente. É importante salientar aos alunos 

que nem toda amostra deverá conter uma moda. No exemplo considerado, a amostra de Catalão 

possui moda igual a 107 e a amostra do estado de Goiás é amodal. 

Neste momento, o professor poderá sugerir uma análise quanto ao sexo das pessoas que 

testaram positivo em Catalão, para um panorama mais detalhado a respeito da situação da 

Covid-19 na cidade. Para isso, a partir do site da prefeitura de Catalão- GO, os alunos serão 

orientados a identificar o sexo das pessoas que testaram positivo, pois no bolem epidemiológico 
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consta a quantidade de casos diários classificados por idade e sexo. No período entre 03 e 11 

de fevereiro de 2022, considerando apenas dias úteis, os dados são os seguintes: 

Tabela 3 - Casos positivos de Covid-19 por sexo 

 03/02 04/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 Total 

Homem 45 49 116 49 73 44 63 439 

Mulher 59 58 118 52 68 56 64 475 

Fonte: Autor 

No caso da amostra acima, é possível inferir que a quantidade de homens que testaram 

positivo é inferior à quantidade de mulheres que testaram positivo. A média de casos por sexo 

é 

!2-&341 =
45 + 49 + 116 + 49 + 73 + 44 + 63

7 ≃ 62,71 

e 

!56+73831 =
59 + 58 + 118 + 52 + 68 + 56 + 64

7 ≃ 67,86 

 Portanto, a média de casos positivos de Covid-19 em homens é de 

aproximadamente 62,71 e em mulheres é de 67,86. É possível continuar a análise calculando a 

mediana. Como mencionado anteriormente, para o cálculo da mediana, os dados devem ser 

colocados em ordem crescente. 

Tabela 4 - Dados em ordem crescente 

Homem 44 45 49 49 63 73 116 

Mulher 52 56 58 59 64 68 118 

Fonte: Autor 

 

Como a amostra tem uma quantidade ímpar de elementos, o termo central é o elemento 

em que se encontra na quarta posição, ou seja, 232-&341 = 49 e 2356+73831 = 59. Por fim, 

é possível calcular a moda referente a cada sexo. Temos que a 242-&341 = 49 e a amostra das 

mulheres é amodal. 
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3ª Etapa: Enfim, qual a real situação? 

 

Neste momento, a partir dos conhecimentos estatísticos trabalhados na oficina, os 

alunos serão capazes de sintetizar um esquema designado de modelo matemático contendo uma 

análise estatística da real situação de Catalão e do Estado de Goiás. 

Para uma análise mais detalhada poderá ser proposto para os alunos a construção de 

gráficos e outras tabelas. A partir das análises referentes ao período de 03 a 11/02/2022, é 

possível observar que o pico de casos positivos de Covid-19 em Goiás ocorreu no dia 

08/02/2022 e que o pico em Catalão ocorreu no dia 07/02/2022. No caso de Catalão, é razoável 

supor que o aumento de casos no dia 07/02/2022 se deve ao fato de que esse dia foi uma 

segunda-feira e que em Catalão os boletins epidemiológicos não são divulgados em dia não 

útil. O dia com menor número de casos de Covid-19 foi o dia 10/02/2022, uma quinta-feira. 

 

Fonte: 
Autor 
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A análise sobre o sexo das pessoas que testarm positivo para a Covid-19 em Catalão 

mostra que as mulheres representam 52% e os homens 48% dos casos. Também, é possível 

observar uma constância dos casos positivos em mulheres acima dos casos positivos em 

homens no período estudado, sendo que somente no dia 09 de fevereiro de 2022, o quantitativo 

de homens foi maior do que o de mulheres. As informações fornecidas pelos sites poderão ser 

organizadas de forma bem clara e objetiva através de um gráfico de setor, conforme o modelo 

abaixo. 

 

Por fim, as análises não poderão ser estendidas. Para uma análise mais profunda, 

sugerimos que seja ministrada uma aula de Estatística sobre as medidas de dispersão 

(amplitude, desvio padrão, variância, dentre outras). Tais medidas ajudam a interpretar o grau 

de variação dos elementos presentes na amostra. 

 

 

Avaliação 

 A avaliação será consonante com a participação do aluno em todo o processo de 

construção e aperfeiçoamento dos conceitos estatísticos e terá como produto final a 

Fonte: Autor 
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apresentação do modelo matemático. Como forma de autoavaliação de todo o processo, o 

professor poderá fazer os seguintes questionamentos aos alunos: 

1. O que você estudou nesta unidade?  

2. Você considera que atingiu os objetivos propostos no início da sequência didática? Se 

não, o que fará para atingir os objetivos?  

3. Quais dos conteúdos estudados nesta sequência você considera que deve estudar um 

pouco mais? 

Além disso, o professor poderá questionar: 

1. O que é o Covid-19?  

2. Quais são as medidas de tendência central?  

3. O que são média, mediana e moda? 

Por fim, o professor poderá orientar os alunos a revisarem os conteúdos estudados nesta 

sequência e anotarem os pontos que julgarem mais relevantes e ainda a montar um rascunho 

ou um mapa conceitual para fechar as ideias. 
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Existe injustiça nas corridas de curta distância? 
 

Jaqueline Garcia Silva – Universidade Federal de Catalão  
Juliana Bernardes Borges da Cunha – Universidade Federal de Catalão 

 

Estrutura curricular  

Etapa de ensino/Ano ou Série 
9º ano do Ensino Fundamental  

Área 
Matemática 

Unidade Temática (BNCC) 
Grandezas e Medidas.  

Objetos de Conhecimento (BNCC) 
x Elementos básicos de uma circunferência;  
x Medidas de comprimento da circunferência; 
x A natureza histórica do número π. 

Habilidades (BNCC) 
(EF07MA22-B) Identificar os elementos básicos de uma circunferência, tais como raio, 

diâmetro, arco, flecha e corda, e suas diversas aplicações em resoluções de problemas.  

(EF07MA33) Estabelecer o número π como a razão entre a medida de uma circunferência 
e seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica. 

(GO-EF09MA24) Resolver situações problema envolvendo o cálculo das medidas do 
comprimento da circunferência e da área do círculo. 

Objetivos / Expectativas de Aprendizagem 
Esta sequência didática tem como base as habilidades e competências previstas na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) cujo principal objetivo é oferecer um passo-a-passo 
para o professor executar em sala de aula quando for trabalhar o conteúdo sobre 
comprimento de circunferências, mais especificamente para turmas de 9º ano do Ensino 
Fundamental.  
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Duração das atividades 
O trabalho será dividido em etapas, as quais poderão ser trabalhadas em até seis aulas de 
50 minutos. O tempo de execução poderá variar conforme a turma e cronograma da 
escola. 
 
Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com aluno 

x Diferença entre círculo e circunferência; 
x Reconhecer os elementos básicos em uma circunferência; 
x Saber manipular e entender as grandezas relacionadas com a equação do comprimento 

de uma circunferência. 
 
Estratégias de ensino e recursos educacionais 

Deborah Stipek (2011, p. 1481) em seu texto “Education Is Not a Race” publicado 
em 2011 na revista Science, relata sua visão acerca das escolas de segundo grau dos 
Estados Unidos da América. Para ela nota-se uma constante competição entre jovens na 
escola cujo aprendizado está voltado para a obtenção de boas notas no bimestre ou ser 
aprovado em uma prova de concurso/vestibular. Segundo a autora essa constante 
concorrência tira a alegria de aprender e afeta diretamente o futuro destes estudantes que 
poderia ser promissor, caso estivessem em outras condições. Tal fato pode ser comparado 
com o nosso país, Brasil, no qual é notório como o sistema de ensino atual tem voltado a 
atenção para o aprendizado de fórmulas e algoritmos, prevalecendo assim a aprendizagem 
mecânica que requer a memorização e pouca compressão dos conteúdos. Observa-se que 
a educação tem se desviado do verdadeiro legado que deveria deixar, o de ensinar a fim 
de se obter a real compreensão do que é estudado, podendo dessa forma, trazer ao aluno 
a capacidade em fazer comparações ou aplicações com o seu cotidiano, além de 
transformá-lo em um agente crítico diante das diferentes situações a ele impostas no dia-
a-dia. Essa realidade pode ser modificada, mas existe toda uma política envolvida em 
diversos âmbitos do ensino. O professor em seu exercício da profissão poderá trazer um 
ensino mais significativo para a sala de aula, para isso deverá abandonar os costumes do 
ensino tradicional e se atentar as metodologias de ensino compatíveis com seu ambiente 
escolar. Segundo Freire (2005, p. 16) “o educador que “castra” a curiosidade do educando 
em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos, tolhe a 
liberdade do educando, a sua capacidade de aventurar-se. Não forma, domestica”.  

Dessa forma, a presente sequência didática busca introduzir questões cotidianas 
acerca do comprimento de uma circunferência como estratégia de ensino, a fim de 
estimular os alunos a buscarem exemplos visuais do dia a dia para auxílio de seu ensino-
aprendizagem. Durante as aulas, o professor poderá fazer uso de data show e materiais 
impressos. Além disso, fica a critério do professor o uso de calculadora pelos alunos. 

Descrição da Sequência de Atividades  
1ª etapa – Introdução do conteúdo de circunferência  

Materiais necessários: Quadro e caneta para quadro branco, data show. 
Objetivo: Retomar os conceitos preliminares sobre círculo e circunferência.  

Duração: Uma aula de 50 minutos 
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Nessa primeira aula, você fará uma introdução e ao mesmo tempo, uma revisão, 
acerca das definições de círculo e circunferência, essas definições poderão ser 
contextualizadas, relacionando-as com o cotidiano. Inicie a aula perguntando aos alunos 
o que é um círculo. Tome nota das respostas dadas, e caso queira coloque-as no quadro. 
Em seguida, pergunte o que é uma circunferência. Mesmo estando em uma turma que 
provavelmente, conhece os conceitos sobre círculo e circunferência, poderá acontecer de 
alguns alunos dizerem que circunferência e círculo são as mesmas coisas, o que não é. É 
nesse momento, que você irá retomar os conceitos de círculo e circunferência, 
diferenciando-os. Para auxiliar o entendimento dos alunos, você pode usar exemplos 
visuais comuns de circunferência e círculos, tal como um anel ou as bordas de uma pizza 
e o fundo de um prato ou um DVD de um filme, respectivamente. 

Em seguida, introduza e trabalhe os elementos e relações existentes acerca de 
circunferência, tais como as definições de centro, raio, corda e diâmetro.  

 

Figura 1 – Ilustrações de raio, corda e diâmetro. 

 
Fonte: Vecchi, 2015. 

 

 No livro Matemática Essencial 9º ano de Pataro e Balestri (2018, p. 234) define-
se: 

x Raio: segmento de reta que liga o centro O a um ponto qualquer da circunferência 
x Corda: segmento de reta que une dois pontos quaisquer de uma circunferência 
x Diâmetro: corda que passa pelo centro da circunferência. Além disso, a medida 

do comprimento do diâmetro é o dobro da medida do comprimento do raio. 
 

2ª etapa- Medir e relacionar o comprimento e diâmetro de uma circunferência. 

Materiais necessários: Quadro e caneta para quadro branco, três objetos de formato 
circular por aluno, barbante, folha de papel A4, régua, calculadora. 
Objetivo: Obter valores para o comprimento e diâmetro da circunferência de objetos 
circulares. 

Duração: Uma aula de 50 minutos 
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Nessa segunda etapa, os alunos irão realizar as medições dos comprimentos e 
diâmetros de objetos do cotidiano que possuam formas circulares, para isso, peça para 
que cada aluno traga de casa para a aula três objetos de formato circular e de tamanhos 
diferentes, de modo que, seja possível desenhar o contorno destes objetos em uma folha 
de papel A4. 

O primeiro passo será a obtenção do comprimento da circunferência, para isso 
peça que seus alunos envolvam o contorno do objeto circular com o barbante marcando 
o início e o fim desta volta no barbante. Feito isso, o barbante será esticado e seu 
comprimento medido com uma régua.  

O segundo passo consistirá em determinar o tamanho do diâmetro e raio do objeto 
em estudo. Dessa forma, peça aos seus alunos que desenhem o contorno dos objetos 
redondos em uma folha de papel e, em seguida, recorte-a (Figura 2). Feito o recorte, os 
estudantes irão realizar duas dobraduras bem marcadas, a primeira na vertical e, após abrir 
o papel, outra na horizontal. Os alunos perceberão duas linhas formadas internamente, o 
ponto de intersecção entre elas será o centro da circunferência. Tendo o centro, eles irão 
traçar o diâmetro e medir o seu tamanho (Figura 3).  

 

Figura 2 – Desenho e recorte do contorno dos objetos em um papel 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 3 – Dobraduras e medição do tamanho do diâmetro 

 
Fonte: O autor. 
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Você poderá estimular os alunos a pensarem em quais outros métodos você pode 
determinar o centro de uma circunferência sem necessitar desenhar o seu contorno em 
uma folha de papel, por exemplo. Mostre situações cotidianas em que é necessário obter 
o centro, como é o caso de posicionar a base no centro de uma mesa redonda. 

 

Tabela 1 – Exemplo de informações que deverão ser anotadas por seus alunos 

Objeto Medida do diâmetro Medida do raio Comprimento da 
circunferência 

DVD 12 cm 6 cm 37,7 cm 

Tampa de um 
recipiente  

10,2 cm 5,1 cm 32 cm 

Prato de vidro 19,2 cm 9,6 cm 60,4 cm 

 

Você poderá ainda, solicitar que os alunos meçam a circunferência de algumas 
partes do corpo humano, como por exemplo, do dedo, pescoço, canela. Você pode 
inclusive, relacionar o comprimento da circunferência do dedo com os tamanhos 
aproximados para o aro de anéis. 

 

Tabela 2 – Alguns tamanhos de anéis correspondente a medida do comprimento 
da circunferência do dedo 

Medida do dedo em centímetros Tamanho do anel correspondente 

5,5 cm Anel tamanho 15 

5,6 cm Anel tamanho 16 

5,9 cm Anel tamanho 19 

6,0 cm Anel tamanho 20 

6,2 cm Anel tamanho 22 

6,4 cm Anel tamanho 24 

6,6 cm Anel tamanho 26 
Fonte: Óptica Santa Luzia, sd. 

 

3ª etapa- Medir e relacionar o comprimento e diâmetro de uma circunferência. 

Materiais necessários: Quadro e caneta para quadro branco, calculadora, lista de 
exercícios. 
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Objetivo: Mostrar a relação entre o comprimento e diâmetro de uma circunferência. 

Duração: Uma aula de 50 minutos 

Com as medidas do comprimento da circunferência e diâmetro anotados assim 
como mostrado na Tabela 1, peça que seus alunos façam a divisão do comprimento e 
diâmetro das circunferências e, anote-as assim como foi ilustrado na Tabela 3. Nesse 
momento, fica a seu critério o uso da calculadora pelos alunos. 

 

Tabela 3 – Divisão entre o comprimento da circunferência e a medida do diâmetro 

Objeto Comprimento ÷  Diâmetro (aproximado) 

DVD 3,1416 

Tampa de um recipiente  3,1372 

Prato de vidro 3,1458 

 

Vocês irão perceber que os valores encontrados são aproximações do número 
irracional π (lê-se: pi). A partir desse momento, você poderá mostrar para os alunos o 
surgimento da fórmula utilizada no cálculo do comprimento da circunferência, em que: 

π =
comprimento da circunferência

medida do diâmetro
 

(1) 

E, portanto, têm-se a Equação (2) que permite calcular o comprimento de uma 
circunferência em função de seu raio. 

C = π . d = 2 . π . R (2) 

A partir da Equação 2, mostre a relação existente entre as grandezas de 
comprimento, raio e diâmetro, deixando claro que grandes circunferências possuem 
maiores valores para raio e diâmetro. Essa relação pode inicialmente ser pensada 
conforme situações cotidianas, como por exemplo, os comprimentos e diâmetro das 
circunferências de um pneu de bicicleta e de um caminhão com seus respectivos 
diâmetros. 

A fim de complementar o conteúdo trabalhado nas etapas anteriores, resolva 
exercícios com seus alunos (Apêndice A).  

 

4ª etapa- Resolução de situação problema 

Materiais necessários: Quadro e caneta para quadro branco, data show, calculadora. 
Objetivo: Resolver situações problema envolvendo o cálculo das medidas do 
comprimento da circunferência. 

Duração: Três aulas de 50 minutos 
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O atletismo é considerado um dos esportes mais antigos do mundo com origem 
na primeira edição dos Jogos Olímpicos em 776 a.C. em Olímpia. É composto por 
corridas, saltos e lançamentos. A pista de atletismo tem formato oval com duas retas e 
duas curvas, é delimitada por regiões denominada de raias, as quais são concêntricas e 
totalizam-se em oito (Figura 5). 

 

Figura 4 – Pista de atletismo 

 
Fonte: Confederação Brasileira de Atletismo – CBAT (2015) 

 

Figura 5 – Pista de atletismo ilustrando as regiões delimitadas pelos atletas, raias. 

 
Fonte: Wikimedia, 2012. 

 

As modalidades de corrida são classificadas em corridas de curta (100m, 200m e 
400m), média (800m, 1500m e três mil metros) e longa distância (5 km, 10 km e 
42,195km) (WEBRUN, 2007). Nas corridas de curta distância, os atletas devem 
permanecer nas raias a partir das quais foi dada a largada (Figura 6); assista ao vídeo do 
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Youtube, intitulado: “400M Masculino Mundial de Atletismo SUB20” do canal 
“Confederação Brasileira de Atletismo”. 

Já as corridas de média e longa distância, os corredores não são banalizados ao 
percorrer uma raia diferente daquela da largada, dessa forma, na maioria das vezes, eles 
optam por correrem em raias mais internas como pode-se perceber no vídeo do Youtube, 
intitulado: “Troféu Brasil de atletismo 2018 800 metros final” do canal “Matheus 
Americo”. Observe no vídeo que dada a largada os atletas, optaram por correr nas raias 
mais internas. 

Sabendo-se que o comprimento da pista da raia mais interna é menor do que o 
comprimento da raia mais externa, acredita-se que alguns telespectadores leigos podem 
vir a crer que exista alguma injustiça em corridas de curta distância, nas quais não há 
escolha quanto a mudança de raia. Pensando nisso, discuta a seguinte questão: 

x Os atletas da modalidade olímpica, curta distância, devem permanecer nas raias a 
partir das quais foi dada a largada. Após uma volta completa, os atletas percorrem 
a mesma distância? Justifique. 

Professor, nesse momento, você poderá fazer uso de exemplos cotidianos para 
ilustrar a relação entre o raio e comprimento da circunferência, por exemplo, a 
circunferência de um anel possui menor raio e, portanto, menor comprimento da 
circunferência se comparado com o comprimento da circunferência de um pneu de 
bicicleta. Você poderá ainda, mostrar a relação entre as grandezas presentes através da 
Equação 2. 

Com base no item anterior, nesse momento, os alunos irão determinar através de 
cálculos (vide Apêndice B) a distância percorrida pelos atletas em cada uma das raias. 
Para isso, leve em consideração os dados ilustrados na Figura 6, em que as medições da 
pista de atletismo são dadas. Observe que as retas da pista de atletismo possuem um 
comprimento de 84,39 m cada e cada curva possui um raio de 36,5 metros (Figura 6). 
Ademais, é importante pontuar que cada raia possui largura de 1,22 metros totalizando 
assim, uma pista com largura de no mínimo 10 metros. A raia mais interna (em azul na 
Figura 6) tem comprimento de 400 metros e a mais externa é mais longa com 449 metros 
(WEBRUN, 2007). 
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Figura 6 – Medições da pista de atletismo 

 
Fonte: Matemáticas 3º do ESO. 

 

Após respondida as questões, finalize ilustrando que os atletas de curta distância 
se posicionam em posições iniciais diferentes, utilize a Figura 7 para melhor ilustrar e 
explicar a situação. 

 

Figura 7 – Posições de largada diferentes em modalidade olímpica 

 
Fonte: Desciclopédia, 2020. 

 

Com base nisso, solicite aos seus alunos que façam as previsões das posições 
iniciais para os atletas de cada uma das raias, a fim de que todos possam percorrer a 
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mesma distância de 400 metros. Professor, para isso, basta subtrair o valor obtido para as 
distâncias das raias, vocês irão perceber que o atleta da raia mais externa posicionará 
aproximadamente 7,66 metros à frente do atleta da raia anterior, e assim, sucessivamente. 

Finalizado os cálculos, pergunte-os se nesse momento, é possível entender a 
escolha dos atletas de média e longa distância, os quais podem mudar de raia a partir das 
quais foi dada a largada e, na maioria das vezes, escolhem as raias mais internas.  

 

Avaliação 

A participação e envolvimento dos alunos no grupo contará com 2,0 pontos na 
média, em que será avaliada constantemente durante a aula através da observação do 
professor nos diálogos e análise das respostas das listas de exercícios entregues, além 
disso no caderno o aluno deverá constar todo o registro das aulas tais como teoria, 
observações e atividades referentes ao estudo. Ao final de cada aula, sugiro que você peça 
para os alunos um feedback das aulas, no qual eles apontarão as principais dificuldades 
encontradas e aprendizados adquiridos a fim de frisar, nas próximas aulas, os pontos que 
ainda não tenham sido totalmente esclarecidos. Com o mesmo intuito, você poderá ainda 
finalizar a aula com uma pergunta que resuma sua aula, a qual deverá ser respondida e 
entregue, assim como o feedback.  

O companheirismo e organização nas atividades serão avaliados, de modo a 
valorizar o trabalho em equipe. Como produto de avaliação quanto a esse critério, além 
das observações, um trabalho final em cartaz será realizado a fim de sintetizar os pontos 
principais aprendidos, principalmente a explicação do problema em questão. Esse 
trabalho pontuará 5,0 pontos. 

As listas de exercícios terão função de aplicar e fixar o conteúdo estudado e 
poderão ser validadas como atividade avaliativa, elas totalizarão 3,0 pontos. A metade 
dessa pontuação será atribuída para a entrega completa da lista organizada e no tempo 
estabelecido.  
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Apêndice  

 
APÊNDICE A – Exercícios de contextualização 

 
Colégio: 
Professor (a): 
Aluno (a):    Série: 9º ____ 
 

 
1) Qual a diferença entre circunferência e círculo? 
 

2) Tendo em vista os elementos de uma circunferência, assinale a alternativa correta e 
justifique as falsas. 

a) O raio de uma circunferência é igual a duas vezes seu diâmetro. 

b) Uma corda é um segmento de reta que liga o centro de uma circunferência a qualquer 
um de seus pontos. 

c) O raio de uma circunferência é uma corda que liga dois pontos quaisquer pertencentes 
a ela. 

d) Cordas e diâmetros são elementos totalmente independentes, ou seja, não têm nada em 
comum. 

e) O diâmetro de uma circunferência é uma de suas cordas. 

 

3)  Para cada caso, determine o raio, o diâmetro e o comprimento da circunferência. 

 
 
4) Para evitar possíveis vazamentos, Mário utilizou na instalação de uma torneira uma 
fita de vedação na parte que seria rosqueada. 
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Sabendo que Mário deu 12 voltas completas com a fita ao redor da rosca da torneira, 
calcule a quantidade mínima aproximada de fita utilizada.  

 

5) Dentro das cozinhas, é bastante comum que seja utilizada a panela de pressão, que 
possui em sua tampa um elástico, com objetivo de evitar a saída do vapor e acelerar o 
processo de cozimento. Suponha que uma panela possui uma tampa totalmente circular, 
com 6 cm de raio. Determine o comprimento do elástico dessa tampa. 

 

6) Um parque possui formato circular e será cercado para a realização de um evento. 
Sabendo que para cercar essa região será gasto um total de R$ 9,00 por metro e que o raio 
desse parque é de 14 metros, determine o valor gasto para cercá-lo.  
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APÊNDICE B – Distância percorrida em cada uma das raias 
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ABORDANDO A ANÁLISE COMBINATÓRIA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL: Resolução de Problemas e Outros 

Recursos Didáticos 
 

Mateus Alves da Silva – Universidade Federal de Catalão  
Porfírio Azevedo dos Santos Júnior - Universidade Federal de Catalão  

 

Estrutura curricular  

Etapa de ensino/Ano ou Série 
Ensino Fundamental/8º Ano 

Área 
Matemática 

Unidade Temática (BNCC) 
Números 

Objetos de Conhecimento (BNCC) 
O princípio multiplicativo da contagem 

Habilidades (BNCC) 
(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a 
aplicação do princípio multiplicativo. 

Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 
Essa sequência didática tem como principal objetivo: Propor uma abordagem do 

conteúdo de Análise Combinatória referente ao Princípio Fundamental da Contagem, 
utilizando a metodologia de resolução de problemas e alguns recursos didáticos que 
estimulem o aprendizado, de modo que possibilite aos alunos desenvolver o raciocínio 
combinatório e lógico esperados, bem como as habilidades e competências previstos na 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o tema. Desse modo espera-se que após 
trabalhar as atividades propostas o aluno desenvolva as seguintes habilidades: 

x Conhecer e aplicar técnicas de contagem em diferentes situações-problema, sabendo 
avaliar qual a melhor técnica a ser utilizada na situação em questão (listagem, 
diagramas, tabelas, princípio multiplicativo etc.); 

x Saber interpretar questões que envolvem contagem, identificando os dados e o 
contexto envolvidos, bem como o que se pede; 
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x Compreender o princípio multiplicativo e saber aplicá-lo em diferentes situações de 
contagem e em estudos que envolvem cálculo de probabilidade. 

 Duração das atividades 

Tempo médio estimado de 8 horas aula1 (Considerando 1 hora aula de 50 minutos).  
 
Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com aluno  

Caso o professor utilize as atividades desta sequência para introduzir o conteúdo 
de contagem desde o começo, basta que os alunos possuam conhecimentos matemáticos 
básicos como as operações fundamentais, pois as atividades propostas contemplam o 
conteúdo de contagem desde as noções mais básicas a serem iniciadas no 8º ano do ensino 
fundamental, de modo a ser o primeiro contato dos alunos com o tema. 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 
O aluno do 8º ano do ensino fundamental deve desenvolver técnicas e habilidades 

de contagem, para resolver e elaborar problemas diversos de combinatória e cálculo de 
probabilidades como destacam a BNCC (BRASIL, 2018) e o Documento Curricular para 
Goiás (GOIÁS, 2020). Esse conteúdo envolve uma parte mais conceitual e intuitiva, razão 
pela qual é motivo de dificuldades, tanto para os alunos compreenderem, quanto para os 
professores introduzirem e trabalharem em sala, como ressalta Souza (2010), já que 
possui muitos exercícios e aplicações que não são resolvidos simplesmente por aplicação 
de fórmulas.  

Desse modo nesta sequência didática será proposto trabalhar o conteúdo de 
princípio multiplicativo por meio de recursos didáticos e pedagógicos como a resolução 
de problemas, buscando assim abordar esse tema de forma mais intuitiva e conceitual 
com os alunos. Para Polya (1995) resolver um problema envolve 4 etapas básicas:  

Primeiro, temos de compreender o problema, temos de perceber claramente o 
que é necessário. Segundo, temos de ver como os diversos itens estão inter-
relacionados, como a incógnita está ligada aos dados, para termos a idéia da 
resolução, para estabelecermos um plano. Terceiro, executamos o nosso plano. 
Quarto, fazemos um retrospecto da resolução completa, revendo-a e 
discutindo-a. (POLYA, 1995, p. 3). 

Polya (1995) também ressalta que a forma como os problemas são apresentados e 
trabalhados, é de fundamental importância, o professor deve buscar abordar problemas 
que atraiam a atenção dos estudantes, mesmo que sejam problemas simples, os problemas 
não podem ser muito fáceis de resolver mas também não podem ser inalcançáveis para os 
alunos e sobretudo a maior parte da resolução de um problema deve ser deixada para o 
aluno, o professor deve assim assumir o papel de auxiliar e orientar quando necessário. 

O conteúdo de análise combinatória será abordado nesta sequência por meio de 
problemas que seguirão uma ordem gradativa de dificuldade, iniciando com problemas 

 
1 Esta é uma estimativa do tempo médio gasto para executar as atividades propostas nesta sequência, a 
depender da turma trabalhada o tempo de execução das atividades pode apresentar variações. 
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mais simples, os quais os estudantes poderão resolver apenas com conhecimentos 
matemáticos básicos, adquiridos até o momento em sua jornada escolar, até problemas 
mais complexos, onde terão que buscar fazer uso de técnicas de contagem mais 
específicas, como o diagrama da árvore e o princípio multiplicativo, que irão sendo 
apresentados sequencialmente ao decorrer da abordagem. Para a realização das atividades 
propostas serão utilizados os seguintes recursos educacionais: 

x Lousa; 

x Baralho; 

x Ilustrações e imagens impressas; 

x Copos plásticos descartáveis; 

x Potes descartáveis; 

x Tesoura sem ponta; 

x Mangás; 

x Histórias em quadrinhos de ação (Marvel, DC etc.); 

x Celular; 

x Internet; 

x Google Apresentações. 

Descrição da Sequência de Atividades  
1ª etapa – Introdução à contagem (Duração: 2 aulas) 

Objetivos: 

x Iniciar a abordagem do conteúdo de contagem, contextualizando o tema e resolver 
problemas relacionados; 

x Apresentar estratégias de contagem como o diagrama da árvore e o princípio 
multiplicativo. 

Organização da turma nesta etapa: Pode-se manter a organização de carteiras em filas. 

Aula 1: 

A primeira aula de princípio multiplicativo será o primeiro contato que os alunos 
do 8º ano terão com o conteúdo de contagem e combinatória de modo geral. Como é um 
conteúdo novo, é interessante fazer uma abordagem e contextualização geral a respeito 
do tema, relatando suas prováveis origens no cálculo de probabilidades de jogos de cartas 
e dados, destacando as aplicações das técnicas de contagem na matemática (na 
probabilidade, no raciocínio lógico etc.) e as contribuições dos estudos de combinatória, 
em campos como da tecnologia (criptografia, senhas, códigos etc.). Aqui é interessante 
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estabelecer um bate papo com os alunos, fazendo uso de uma apresentação de slides2 com 
essas curiosidades.  

Apresentaremos a seguir alguns problemas de contagem que podem ser 
trabalhados nesta aula, resolvendo-os segundo o método de Polya (1995). Destacamos 
que os problemas propostos são uma sugestão de exercícios que podem ser trabalhados, 
ficando à critério do professor utilizar esses problemas ou outros que sejam semelhantes, 
porém consideramos importante que o nível de dificuldade dos problemas siga a estrutura 
apresentada. 

Inicie a aula com esse bate papo com a turma, em seguida faça uma pequena 
dinâmica utilizando um baralho de 52 cartas. Comece com questões mais simples para 
testar o raciocínio lógico dos alunos e começar a desenvolver noções de combinatória. 

 Por exemplo, uma primeira pergunta que pode ser feita nesse ponto é: Tendo em 
mãos um Ás3 de copas e um Ás de paus, quantas trincas diferentes podemos fazer?  

Resolução do problema: Temos aqui um problema inicial de contagem, trazendo para a 
metodologia de Polya que estamos trabalhando nesta sequência, destacaremos as 4 fases 
de resolução aplicadas nesta situação: 

¾ Compreensão do problema: 

Para compreender esse problema o aluno precisa inicialmente conhecer o baralho 
tradicional de 52 cartas. Deixe que os alunos manipulem o baralho se for possível para 
que percebam por exemplo que existem 4 Ases, além disso os alunos precisam entender 
que uma trinca é formada por três cartas de mesmo valor.  

Esses são os dois pontos principais para a compreensão deste problema, para 
alcançá-los o professor poderá fazer alguns questionamentos para a turma como: “O que 
precisamos descobrir?”, “O que é uma trinca?” De modo que os alunos busquem tentar 
interpretar os dados no enunciado, o professor pode ainda fazer exemplos mostrando 
trincas de outros valores (Figura 1).  

Figura 1 – Exemplos de trincas do baralho de 52 cartas.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
2 Caso não disponha de recursos para construir a apresentação de slides faça a introdução do conteúdo pela 
lousa (quadro negro) ou oralmente com os alunos. 
3 Aqui utilizamos o exemplo com o Ás, mas o professor poderá escolher qualquer outra carta de sua 
preferência. 
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¾ Elaboração do plano de resolução: 

Se os alunos compreenderem os dois pontos destacados no tópico anterior, 
provavelmente conseguirão traçar o plano para responder essa questão, que basicamente 
será montar as trincas possíveis com os Ases restantes (Ás de ouros e Ás de espadas), o 
que possibilitará obter a resposta do problema. 

¾ Execução do plano de resolução: 

Como temos 4 Ases no Baralho (Figura 2) e no problema precisamos formar 
trincas, sendo que já temos dois Ases em mãos (Ás de copas e Ás de paus), então podemos 
formar duas trincas diferentes com os dois Ases restantes (Ás de ouro e Ás de espada), 
ver Figuras 3 e 4. 

Figura 2 – Ases de um baralho de 52 cartas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¾ Retrospecto: 

Revise com os alunos utilizando as cartas do baralho as ideias usadas para resolver 
essa questão. Destaque que o problema resolvido se trata de um caso de contagem e faça 
questionamentos aos alunos como: “E se fossem outras cartas?”; “E se tivéssemos apenas 
1 Ás em mãos e quiséssemos formar uma trinca, quantas trincas diferentes poderíamos 
formar?”; “E se ao invés de uma trinca quiséssemos formar um par, tendo apenas um Ás 
em mãos” entre outras perguntas nessa linha de pensamento.  

Figura 3 – Trinca com Ás de copas, 
Ás de paus e Ás de ouro. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 4 – Trinca com Ás de copas, 
Ás de paus e Ás de espada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tais perguntas podem ser deixadas como desafios que estimulem os alunos a 
buscar descobrir e contar as possibilidades envolvidas. Continuando a aula trabalhe uma 
segunda situação com a turma, enunciada a seguir:  

 
Problema do açaí: Em uma açaiteria, o açaí de 400 ml é servido de três modos: com 
acompanhamentos4 (morango, banana, leite em pó, paçoca e granola), com 
acompanhamentos e adicionais (granulado, confeitos, marshmallow e leite condensado) 
e puro, que podem ser servidos com duas opções de recipientes (copo ou tigela). De 
quantas maneiras diferentes, um cliente pode fazer um pedido desse açaí nessa açaiteria, 
escolhendo uma das três opções que são servidas e um dos dois tipos de recipientes? Você 
consegue me falar quais são essas maneiras? 

Esse é um problema de contagem que os alunos poderão solucionar apenas com 
os conhecimentos matemáticos prévios, de forma intuitiva, além disso possui elementos 
que contextualizam a situação, tornando possível aos alunos visualizarem e imaginarem 
a situação descrita na resolução do problema. O problema pode ser apresentado por meio 
da lousa, porém se houver a possibilidade é interessante apresentá-lo aos alunos por meio 
de slides (ver Apêndice A). 

Resolução do problema do açaí: 

 Uma sugestão para o professor na apresentação deste problema é trazer materiais 
que simulem os tipos de açaí e os recipientes. O contato visual, sobretudo nestes primeiros 
problemas de contagem pode ser um interessante facilitador para a compreensão dos 
alunos quanto ao problema abordado. 

 No Anexo A estão disponíveis algumas imagens para impressão dos tipos de açaí 
descritos neste problema, que os alunos poderão utilizar durante a resolução do problema, 
quanto aos recipientes poderão ser utilizados recipientes descartáveis (copos plásticos e 
potes de isopor por exemplo), ou alternativamente podem utilizar folhas de papel 
coloridas para a representação, de modo que visualizem as diferentes opções de escolhas 
nos dois tipos de recipientes. A seguir apresentamos um modelo da resolução do problema 
do açaí segundo o método de Polya: 

¾ Compreensão do problema: 

Compreender um problema não se resume somente a ler e entender seu enunciado, 
é preciso que o aluno consiga visualizar a situação descrita, extrair os dados expostos, de 
forma que consiga manipulá-los, desse modo o professor deve orientar os estudantes para 
atingir tais objetivos. Portanto, ao final dessa fase é fundamental que o aluno compreenda 
o que está sendo solicitado no enunciado e consiga identificar e trabalhar com os dados 
que são fornecidos. 

Nesse ponto ter o contato visual com a situação descrita pode ser de grande ajuda. 
Assim enquanto lê e/ou apresenta o enunciado do problema para a turma, o professor 

 
4 O açaí nesse caso é servido pronto em um dos 3 modos descritos no enunciado, por exemplo quando um 
cliente pede um açaí com acompanhamentos, o açaí será servido com todos os acompanhamentos descritos, 
sem a opção de escolher quais são os acompanhamentos. 
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pode utilizar as imagens e recipientes para ilustrar a situação descrita. Outro recurso 
importante nessa fase é fazer questionamentos aos alunos sobre as informações fornecidas 
no enunciado. Um dos primeiros questionamentos que o professor pode fazer nesse 
sentido é indagar: “O que o problema pede?”  

Ao ler o enunciado atentamente os alunos podem fornecer respostas como “o 
problema quer saber de quantas formas podemos pedir um açaí” ou “ele quer saber os 
jeitos diferentes de pedir o açaí”. Essa conclusão dos alunos pode não ser alcançada só 
com uma primeira leitura do enunciado, mas não é algo complexo de constatar após uma 
leitura atenta do problema, se for o caso o professor pode reler novamente o enunciado 
com a turma até que cheguem a respostas nesse sentido. 

Feito isso, outra parte importante da compreensão é extrair os dados fornecidos 
no enunciado, é preciso que os alunos consigam visualizar que o fato de haver diferentes 
tipos de açaí e recipientes são dados importantes a serem considerados para se obter as 
diferentes formas de fazer o pedido.  

O professor pode fazer uma pequena dinâmica com a turma nesse sentido, com 
algumas simulações, utilizando os recipientes e as imagens dos tipos de açaí para facilitar 
a compreensão dos alunos, para que percebam, por exemplo, que um açaí com 
acompanhamento no copo é diferente de um açaí com acompanhamento na tigela (ou 
pote), como ilustrado nas Figuras 5 e 6, ou seja, apesar de ambos serem o mesmo tipo de 
açaí o tipo de recipiente difere, logo são possibilidades de escolha de pedido diferentes. 
É interessante inclusive deixar os alunos manipularem e testarem essas combinações de 
escolhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¾ Elaboração do plano de resolução: 

Se o aluno conseguir compreender os dados do enunciado, a elaboração do plano 
de resolução não será uma tarefa complicada, fazendo uso dos materiais disponíveis os 
alunos conseguirão visualizar as diferentes possibilidades de escolha. Nesse sentido, o 
professor poderá direcionar os estudantes com alguns questionamentos como: “já 

Figura 5 – Açaí com 
acompanhamentos no copo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 6 – Açaí com 
acompanhamentos na tigela.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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conseguimos visualizar algumas possibilidades de escolha, mas será que são todas? Como 
podemos representar essas escolhas?”. 

Isso poderá estimular os alunos a pensarem em formas de organizarem os dados 
que analisaram até o momento, fazendo registros no caderno (listagens, desenhos, tabelas) 
ou expressando as ideias por meio de diálogos em sala, porém talvez ainda não seja um 
instrumento suficiente para traçar um plano de resolução para o problema.  

Uma forma de auxiliar nesse processo de traçar um plano de resolução é seguindo 
uma das técnicas apresentadas por Morgado (2005 apud MANENTI, 2016, p. 25), 
fazendo com que o aluno se imagine na situação do personagem da situação descrita no 
problema. O professor poderá direcionar os estudantes nesse sentido com 
questionamentos do tipo: “Se vocês fossem pedir esse açaí, quais escolhas poderiam 
fazer?”, desse modo os alunos podem pensar em fazer uma listagem dessas possibilidades 
como plano para resolver esse problema. 

¾ Execução do plano de resolução: 

Como destaca Polya (1995), se o aluno tiver conseguido traçar o plano de 
resolução com certa autonomia, ou seja, sem uma imposição direta do professor, ele deve 
conseguir executá-lo sem grandes contratempos, mas ainda assim podem ocorrer algumas 
dificuldades nos alunos, sobretudo na organização das possibilidades no processo de 
listagem, assim o professor deve estar atento em auxiliar nessas eventuais dificuldades.  

O uso dos materiais manipuláveis pode ajudar a fazer essa listagem, uma sugestão 
nesse ponto é pedir aos alunos que usem o celular para tirar fotos das combinações de 
açaí montadas e nomeiem ou ponham legendas nessas fotos para assim facilitar o processo 
de listar as possibilidades. 

Nas Figuras 7 e 8 constam mais dois exemplos das opções do açaí de 400 ml, 
ilustradas por meio das figuras e recipientes, que são açaí com acompanhamentos e 
adicionais e açaí puro, ambos no recipiente tigela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diferentes maneiras de escolher o açaí: 

x Açaí com acompanhamento no copo; 

Figura 7 – Açaí com acompanhamentos 
e adicionais na tigela. 

Figura 8 – Açaí puro na tigela.  

Fonte: Elaborado pelo autor. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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x Açaí com acompanhamento na tigela;  

x Açaí com acompanhamento e adicionais no copo;  

x Açaí com acompanhamento e adicionais na tigela;  

x Açaí puro no copo;  

x Açaí puro na tigela. 
Assim, existem 6 maneiras diferentes de um cliente fazer o pedido do açaí de 400 ml 
nessa açaiteria.  

¾ Retrospecto: 

Após a resolução do primeiro problema tente fazer com os alunos um breve 
retrospecto da resolução, observando os métodos que os alunos utilizaram para tal. É 
importante trazer tais revisões, não somente por conta da metodologia de resolução de 
problemas adotada, como também para que os alunos vejam a importância e as aplicações 
presentes em cada problema e que resolver um problema matemático não se trata de 
simplesmente solucioná-lo para se chegar a uma determinada resposta.  

Durante essa revisão do problema questione a turma se conseguem visualizar 
outras formas de resolver ou representar a situação descrita, de modo a gerar certa 
curiosidade quanto a isso. Traga questionamentos como:  

x “Quais foram as principais dificuldades nesse problema?”: É importante deixar os 
alunos listarem suas dificuldades ou dúvidas a respeito da situação trabalhada, 
expondo suas ideias e comparando-as com as dos demais colegas.  

x “A resposta que encontramos é condizente com o problema apresentado?”: Analise a 
solução encontrada junto aos alunos, observando se todas as possibilidades possíveis 
estão listadas, se haveria mais alguma outra possibilidade de escolha ou não e por que 
não haveria se for o caso, para isso volte a manipular as imagens e os recipientes com 
os alunos, contando as possibilidades encontradas, comparando-as com as opções de 
escolhas disponíveis. 

x “E se houvessem mais possibilidades de escolhas de açaí ou de recipientes? O que 
aconteceria?”: Tente acrescentar mais escolhas, por exemplo mais uma opção de 
recipiente (Taça por exemplo), ou acrescentar a escolha do cliente de consumir o açaí 
no local ou levar para a viagem e deixe como desafio aos alunos que tentem descobrir 
o que mudaria na resolução e no número total de possibilidades nesse caso. 

Aula 2: 

Inicie a aula fazendo uma breve revisão dos problemas e situações trabalhados na 
aula anterior, tirando eventuais dúvidas dos alunos, em seguida apresente o problema 
enunciado a seguir: 

Problema das histórias em quadrinhos: André coleciona dois tipos de histórias em 
quadrinhos (mangás e hqs5). Ele viu no instagram da revistaria da cidade que hoje de 
manhã chegaram 3 mangás e 3 hqs (Figura 9) que fazem parte de suas coleções. 

 
5 O termo “hq” é a abreviatura de história em quadrinhos, geralmente é utilizado para se referir a histórias 
voltadas para o público adolescente e/ou adulto, como por exemplo quadrinhos de ação e de heróis. 
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Infelizmente André está com pouco dinheiro e só tem o suficiente para comprar um 
mangá e uma hq, então ele tem que escolher entre esses mangás e hqs disponíveis. Quais 
são as escolhas possíveis que André pode fazer de modo a comprar um desses mangás e 
uma hq? Quantas são essas possibilidades? 

Figura 9 – Revistas disponíveis na revistaria6 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Resolução do problema das histórias em quadrinhos: 

Novamente sugerimos ao professor que faça uso de recursos ilustrativos para 
apresentar este problema, caso não disponha de mangás e hqs, basta utilizar outros 
materiais que sejam mais acessíveis em sala de aula, como cadernos e livros. Há ainda a 
possibilidade de solicitar aos alunos que tenham histórias em quadrinhos em casa, para 
levarem no dia da aula. 

¾ Compreensão do problema: 

Novamente é importante fazer uma leitura atenta do enunciado com os alunos, 
buscando identificar os dados propostos, o que se pede, qual o contexto apresentado. Se 
necessário destacar que embora mangás e hqs sejam ambas histórias em quadrinhos, são 
dois tipos diferentes, logo a situação se assemelha ao problema anterior. 

¾ Elaboração do plano de resolução: 

 Após uma análise dos dados fornecidos no enunciado e algumas simulações com 
as revistas disponíveis os alunos perceberão que esse é um problema semelhante ao 
problema açaí, portanto existe um problema correlato, assim os alunos provavelmente 
usarão o problema anterior como base para traçar um plano de resolução, ou seja listar as 
possibilidades.  

Se isso ocorrer ótimo, provavelmente a resolução ocorrerá sem grandes 
dificuldades, porém vale lembrar que este ainda é um dos problemas iniciais e pode ser 
que os alunos ainda não assimilem a situação atual com a situação do problema anterior, 
nesse caso o professor poderá propor aos alunos que manipulem um pouco as revistas 
disponíveis. 

 
6 Imagem para fins ilustrativos da situação descrita, podem ser utilizados outros tipos de revistas em 
quadrinhos. 
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Nas Figuras 10 e 11 ilustramos duas escolhas diferentes que podem ser feitas 
utilizando um mangá e uma hq. Nas situações descritas temos o mesmo mangá formando 
par com duas hqs diferentes, logo são duas possibilidades de escolha que o cliente pode 
fazer. Assim caso os alunos apresentem dificuldades nesse ponto, sugerimos ao professor 
que faça simulações semelhantes com as demais revistas disponíveis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditamos que após algumas simulações e alguns questionamentos como “Esse 
problema tem algo em comum com os problemas anteriores?” os alunos consigam 
assimilar as duas situações e a traçar o plano de resolução de listagem das possibilidades, 
por meio da manipulação dos mangás e hqs disponíveis. 

¾ Execução do plano de resolução: 

Temos então 3 mangás (mangá 1, mangá 2 e mangá 3) e 3 hqs (hq 1, hq 2 e hq 3), como 
André planeja comprar apenas 1 quadrinho de cada tipo, então as opções são:  

x mangá 1 e hq 1;  
x mangá 1 e hq 2; 
x mangá 1 e hq 3; 
x mangá 2 e hq 1; 
x mangá 2 e hq 2; 
x mangá 2 e hq 3; 
x mangá 3 e hq 1; 
x mangá 3 e hq 2; 
x mangá 3 e hq 3.  

Portanto existem 9 possibilidades para a escolha de André. 

¾ Retrospecto: 

Professor, após a resolução dedique um tempo a discutir o resultado obtido com 
os alunos, analise a estrutura desse segundo problema de contagem comparado ao 
primeiro problema, desse modo a turma pode começar a perceber a ideia do princípio 
multiplicativo nas situações propostas.  

Figura 10 – Exemplo de escolha: 
mangá 1 e hq 1 

Figura 11 – Exemplo de escolha: 
mangá 1 e hq 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Caso isso não ocorra tente trazer alguns questionamentos no sentido de chamar a 
atenção para as semelhanças com os problemas de contagem já trabalhados e para o 
número de possibilidades envolvidos em cada caso. A seguir apresentamos algumas 
perguntas que podem ser feitas de modo a complementar a fase do retrospecto e auxiliar 
que os alunos busquem analisar mais detalhadamente os problemas já apresentados. 

x “Quais as semelhanças e diferenças deste problema com o anterior?”: Busque 
estabelecer comparações com os problemas vistos anteriormente, destacando suas 
semelhanças e diferenças, é possível que os alunos notem que o problema do açaí por 
exemplo possuía menos possibilidades que o problema das revistas em quadrinhos, 
logo possui menos opções de escolhas e combinações possíveis, se necessário use os 
materiais de ambos os problemas para fazer tais análises com a turma. 

x “E se além dos mangás e hqs tivessem dois gibis? O que mudaria na resolução?”: Esse 
questionamento pode fazer os alunos buscarem descobrir algum padrão nos problemas 
estudados, ou ao menos tentarem obter essa resposta visualmente com as revistas 
disponíveis, aqui é interessante voltar ao mesmo questionamento feito no contexto do 
problema do açaí sobre aumentar o número de opções de escolha. 

Problema das roupas: Suponha que você tenha que escolher uma roupa para ir em um 
evento entre três camisas, duas calças e dois pares de calçados. De quantas formas 
diferentes você pode escolher uma camisa, uma calça e um par de calçado para ir neste 
evento? 

Resolução do problema das roupas:  

Professor, nesse problema pode ser adotado o método de fazer simulações 
utilizando figuras ou formas como nos problemas do açaí e das revistas, porém busque 
durante a resolução fazer questionamentos aos alunos se visualizam outras formas de 
resolver o problema, visto que neste caso é perguntado o número total de possibilidades 
e não há necessariamente a necessidade de explicitar as escolhas. 

¾ Compreensão do problema: 

Professor, realize uma leitura detalhada do enunciado com a turma e tente ilustrar 
a situação descrita por meio de imagens (disponíveis no Anexo A). É importante os alunos 
compreenderem que neste problema se pede o total de possibilidades. 

 Faça alguns questionamentos comparando esse exercício com os problemas já 
trabalhados, como por exemplo “Neste problema precisamos detalhar cada uma das 
possibilidades?” Em um primeiro momento é provável que os alunos respondam 
afirmativamente, mas após analisarem com calma o enunciado ou até mesmo com 
algumas tentativas de ilustrar a situação, podem perceber as semelhanças com os demais 
problemas de contagem já trabalhados. 

¾ Elaboração do plano de resolução: 

Como já terão feito alguns problemas correlatos é provável que os alunos adotem 
o método de listagem das possibilidades neste problema. Se assim o fizerem 
provavelmente não terão grandes dificuldades em traçar o plano, porém o professor 
sempre deve estar preparado para o caso de o aluno não conseguir fazer a assimilação 
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com os problemas já vistos, ou caso tenham alguma dificuldade com o fato de nesse caso 
ser um problema com três opções de escolha. Assim se necessário aconselhe os alunos a 
fazerem uso das ilustrações e manipulando as figuras. 

¾ Execução do plano de resolução: 

Temos então 3 opções de camisas (camisa 1, camisa 2 e camisa 3), 2 opções de 
calça (calça 1 e calça 2) e 2 opções de calçado (calçado 1 e calçado 2). Logo, temos as 
seguintes possibilidades:  

x Camisa 1, calça 1 e calçado 1; 
x Camisa 1, calça 1 e calçado 2; 
x Camisa 1, calça 2 e calçado 1; 
x Camisa 1, calça 2 e calçado 2; 
x Camisa 2, calça 1 e calçado 1; 
x Camisa 2, calça 1 e calçado 2; 
x Camisa 2, calça 2 e calçado 1; 
x Camisa 2, calça 2 e calçado 2; 
x Camisa 3, calça 1 e calçado 1; 
x Camisa 3, calça 1 e calçado 2; 
x Camisa 3, calça 2 e calçado 1; 
x Camisa 3, calça 2 e calçado 2. 

Portanto são 12 opções de vestuário que podem ser montadas utilizando 3 camisas, 
2 calças e 2 pares de calçados. 

¾ Retrospecto: 

Neste problema talvez alguns alunos podem já optar em multiplicar as 
possibilidades existentes para obter o total de opções, assim percebendo intuitivamente o 
princípio multiplicativo. Os que optarem pelo diagrama ou pela listagem das 
possibilidades podem sentir certa dificuldade de representação ou de contagem pela 
quantidade de dados envolvida, logo é provável que alguns percebam a necessidade de 
buscar outras técnicas além da listagem ou do diagrama devido ao maior número de 
informações presentes no problema. 

Discuta com eles os problemas resolvidos até então, fazendo um retrospecto de 
suas resoluções, retorne aos questionamentos feitos nos problemas do açaí e das revistas 
em quadrinhos sobre aumentar o número de escolhas e faça o mesmo neste. Traga 
questionamentos que desafiem os alunos a pensarem em mais possibilidades de escolha: 

x Quantas possibilidades de escolha do açaí teríamos se fossem 4 tipos de açaí e 3 tipos 
de recipientes, no problema do açaí? 

x E se fossem 4 camisas, 3 calças e 3 calçados, no problema das roupas? 
x Quantas possibilidades teríamos com 3 mangás, 3 hqs e 2 gibis, no problema das 

revistas? 

Perceba que estes questionamentos são semelhantes a questionamentos feitos 
anteriormente em retrospectos de outras questões, porém aqui foram feitos de forma mais 
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direta, destacando os valores envolvidos. Essa estratégia pode auxiliar os alunos a 
pensarem em uma forma mais direta de obter o total de possibilidades. Caso julgue 
necessário faça mais questionamentos neste mesmo sentido, utilizando inclusive as 
formas ilustrativas que foram trabalhadas nas resoluções anteriores.  

O objetivo ao final deste retrospecto geral dos problemas é construir o diagrama 
da árvore junto aos alunos, após os questionamentos e as discussões. A partir deles 
proponha aos alunos organizar as respostas obtidas nos problemas resolvidos até o 
momento por meio de um diagrama de flechas, utilizando a lousa. 

Busque a participação da turma nesta construção. Ao sugerir construir o diagrama 
por exemplo, tente passar aos alunos a sensação de autonomia da parte deles em escolher 
fazer tal construção, com questionamentos do tipo “Que tal montarmos um esquema da 
resolução desse problema?” ou “Vamos tentar organizar esses dados por meio de um 
diagrama de flechas?”, de modo que apesar de ser uma sugestão do professor o aluno 
sinta certo grau de decisão de sua parte, algo bastante relevante na resolução de problemas 
de acordo com Polya (1995). 

Por fim, construa o diagrama da árvore baseado nas listagens que os alunos 
fizeram em suas resoluções, se julgar necessário faça o diagrama dos três problemas com 
a turma. Na Figura 12 consta o diagrama da árvore do problema das roupas. 

Figura 12 - Diagrama da árvore do problema roupas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O diagrama da árvore é um recurso que permite ilustrar o princípio multiplicativo, 
analise sua estrutura com a turma e após apresente a definição matemática do princípio 
multiplicativo: 

Princípio Multiplicativo (ou Princípio Fundamental da Contagem): Se um evento é 
composto de várias etapas sucessivas e independentes, sendo uma com m1 possibilidades, 
outra com m2 possibilidades, outra com m3 possibilidades, ... outra com mn possibilidades, 
então o total de possibilidades é dado pelo produto m1×m2×m3×...×mn. 

Retorne aos problemas resolvidos com a turma e verifique com eles que 
multiplicando o número de possibilidades em ambos os casos se obtém o total de opções. 

Importante: O princípio multiplicativo possibilita resolver vários problemas de 
contagem de forma mais rápida e diminui as chances de erros, sobretudo em problemas 
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envolvendo muitos dados e opções de escolha, porém é preciso ressaltar com os alunos 
que não é um método exclusivo para resolver esses problemas. 

 Existirão problemas em que será mais viável utilizá-lo diretamente e outros em 
que serão necessários meios que também possibilitem a visualização das possibilidades. 
Por exemplo, em problemas como o do açaí e das histórias em quadrinhos, em que se 
pede as opções além do total de possibilidades, pode-se usar o princípio multiplicativo 
para descobrir de forma rápida o total de possibilidades, mas ainda será necessário fazer 
uma listagem por exemplo para visualizar quais são estas possibilidades. Por mais simples 
que pareça o problema, é sempre importante fazer uma análise sobre qual método utilizar 
para sua resolução. 

Sugestão de material complementar: 

Durante a resolução dos problemas propostos podem surgir determinadas dúvidas 
por parte dos alunos, como já ressaltado ao longo da resolução. Desse modo fazer uso de 
materiais de apoio como vídeos pedagógicos pode auxiliar na tarefa de sanar algumas 
destas dúvidas. 

Nos links a seguir estão alguns vídeos com resolução de exercícios de contagem 
utilizando o princípio multiplicativo, que os alunos podem assistir para complementar o 
conhecimento acerca do conteúdo trabalhado nestas primeiras aulas. 

x Vídeo 1: https://youtu.be/XdpT06X8ncs 

x Vídeo 2: https://youtu.be/bU3A-HAGcqA 

x Vídeo 3: https://youtu.be/aOanITiKw48 
 

2ª etapa- Trabalhando com contagem (Duração: 2 aulas) 

Objetivo: Desenvolver o raciocínio combinatório dos alunos por meio da resolução de 
problemas, trabalhando aplicações do princípio multiplicativo. 

Organização da turma nesta etapa: Pode-se manter a organização em filas, 
opcionalmente se julgar apropriado peça aos alunos que formem pequenos grupos de 4 
ou 5 pessoas para discutirem as questões da lista entre si, ou caso queira trabalhar alguma 
questão em particular em grupos. 

Aulas 3 e 4-Trabalhando os problemas da lista: 

Nesta etapa para reforçar o que foi visto até o momento sobre a contagem e fixar 
o conteúdo trabalhe uma lista de exercícios com a turma. A lista proposta nesta sequência 
terá 6 questões, que consideramos ser um número razoável, para continuar trabalhando 
as habilidades de resolver problemas com a turma, de modo que os alunos atinjam certa 
maturidade em trabalhar com o conteúdo de contagem.  

Dedique estas próximas duas aulas a trabalhar as questões da lista com os alunos, 
estimamos que duas aulas em média sejam suficientes para que os alunos trabalhem as 
resoluções com certa tranquilidade, porém é sempre aconselhável fazer a análise do tempo 
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gasto baseado na evolução do conteúdo em sala, visto que cada turma pode apresentar um 
desenvolvimento diferente.  

As questões em geral foram elaboradas para desenvolver o raciocínio 
combinatório dos alunos, apresentando níveis de dificuldade que vão sendo aumentados 
ao decorrer da lista em nível gradativo, porém sempre sendo alcançáveis para os alunos 
resolverem. A seguir são apresentadas as questões da lista com suas respectivas 
resoluções (A lista no formato para impressão está disponível no Apêndice B). 

Questão 1: Lucas tem 4 opções de caminho para ir da cidade A para a cidade B, 3 opções 
para ir da cidade B para a cidade C e 3 opções para ir da cidade C para a cidade D. Qual 
o total de possibilidades que Lucas tem para ir da cidade A para a cidade D? 

¾ Compreensão do problema: 

Nesta etapa os alunos talvez já consigam assimilar o problema proposto com os 
problemas de contagem já trabalhados nas aulas anteriores, se julgar necessário faça 
algumas simulações com os alunos sobre a situação apresentada no enunciado deste 
problema, por exemplo ilustrando os dados do enunciado no quadro e/ou resolvendo um 
problema correlato com menos opções de escolha (2 opções da cidade A para a cidade B 
e 3 opções da cidade B para a cidade C por exemplo). 

¾ Elaboração do plano de resolução: 

A questão se assemelha às questões abordadas nos problemas resolvidos 
anteriormente, porém não é tão conveniente resolvê-la por listagem das possibilidades ou 
por meio de diagramas. Esta é provavelmente a conclusão à qual os alunos chegarão após 
analisar e compreender o problema, alguns talvez podem tentar aplicar outros meios, mas 
será perceptível que o princípio multiplicativo é a opção mais prática para resolver o 
problema, visto que a listagem das possibilidades será extensa. 

 Como estamos trabalhando com resolução de problemas, é aconselhável ao 
professor não informar explicitamente para aplicarem diretamente o princípio 
multiplicativo, a sensação de autonomia de escolhas dos estudantes deve ser mantida, isso 
não significa que o professor não deva intervir em certos momentos com direcionamentos 
para auxiliar os estudantes a traçarem o plano de resolução. 

 Um método para isso é fazer alguns questionamentos sugestivos como: “Será que 
listar as possibilidades é o melhor caminho?”, “Não existe um método mais rápido para 
descobrir o total de possibilidades? O que vimos na aula passada?”, “O que o problema 
está pedindo? Há a necessidade de mostrar cada uma das escolhas? Ou podemos só 
encontrar o total de possibilidades?”.  

¾ Execução do plano de resolução: 

Temos pelo princípio multiplicativo, que o total de possibilidades é dado pelo 
produto 4×3×3 = 36. Portanto são 36 possibilidades para ir da cidade A para a cidade D. 

¾ Retrospecto: 

Discuta com os alunos em especial sobre as condições que possibilitaram usar o 
princípio multiplicativo na resolução deste problema, ou caso tenham usado a listagem 
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das possibilidades, questione se utilizar um método mais direto não seria menos 
trabalhoso. Destaque também a condição para aplicar o princípio multiplicativo, de que 
as etapas do problema devem ser independentes entre si. 

 No problema em questão por exemplo a escolha de um caminho não implica na 
escolha de outro, questione os alunos nesse sentido para que verifiquem “E quanto aos 
problemas trabalhados anteriormente?”, “E se tivéssemos 5 opções da cidade A para a 
cidade B, 4 opções da cidade B para a cidade C e 3 opções da cidade C para a cidade D?”. 

Questão 2 (Adaptado de Dante (2018)): Ao lançar uma moeda sucessivamente 3 vezes 

a) Quantas são as possibilidades de resultado? 

¾ Compreensão do problema: 

Professor, se houver a possibilidade utilize uma moeda ou algum outro objeto de 
duas faces para ilustrar a situação com os estudantes, fazendo algumas simulações, é 
necessário que entendam que os dois lados da moeda são as opções diferentes de resultado 
que podem ocorrer. Se necessário resolva um problema correlato sobre o lançamento de 
uma moeda duas vezes, listando as possibilidades de resultado. 

¾ Elaboração do plano de resolução: 

Como é uma questão que envolve poucas possibilidades tanto a listagem quanto a 
aplicação do princípio multiplicativo fornecem o total de possibilidades. Os alunos podem 
apresentar algumas dificuldades em entender os resultados no lançamento da moeda e 
relacionar isso com os problemas já trabalhados. 

 Caso isso ocorra faça mais algumas simulações utilizando um recurso ilustrativo 
e destaque as semelhanças com os demais problemas de contagem. Para isso podem ser 
feitos alguns questionamentos como: “Já vimos algum problema que trabalha com opções 
de escolha?”, “Quais são as opções de escolha que temos neste problema?”, “Será que 
podemos usar ideias semelhantes às dos problemas já resolvidos para resolver este?”, “Os 
resultados de um lançamento interferem nos resultados de outro lançamento?”. 

¾ Execução do plano de resolução: 

Uma moeda possui 2 lados, Cara e Coroa. Como ela será lançada 3 vezes em cada 
lançamento temos 2 possibilidades. Além disso, essas possiblidades são sucessivas e 
independentes entre si. Logo, utilizando o princípio multiplicativo temos 2×2×2 = 8 
possibilidades. Portanto, são 8 possibilidades de resultado, que podem ser ilustradas por 
meio do diagrama da árvore da Figura 13 (O que responde a questão b). 
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Figura 13 - Diagrama da árvore da questão 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Logo as possibilidades de resultado são: (Cara, Cara, Cara); (Cara, Cara, Coroa); 

(Cara, Coroa, Cara); (Cara, Coroa, Coroa); (Coroa, Cara, Cara); (Coroa, Cara, Coroa); 
(Coroa, Coroa, Cara) e (Coroa, Coroa, Coroa). 

¾ Retrospecto: 

Revise com os alunos os métodos utilizados na resolução, tirando possíveis 
dúvidas sobre o problema. Proponha em seguida outras situações semelhantes como 
desafio para a turma, como por exemplo: “No lançamento de 4 moedas, quantas são as 
possibilidades de resultado?”, “E se o problema fosse com dados?” entre outros 
questionamentos que podem ser feitos nesse sentido. 
b) Quais são essas possibilidades? 

Resposta: As possibilidades de resultado são: (Cara, Cara, Cara); (Cara, Cara, Coroa); 
(Cara, Coroa, Cara); (Cara, Coroa, Coroa); (Coroa, Cara, Cara); (Coroa, Cara, Coroa); 
(Coroa, Coroa, Cara) e (Coroa, Coroa, Coroa). 

Questão 3: Anagramas são permutações de letras de uma palavra, inclusive nomes, 
formando novas palavras, com ou sem sentido. Sabendo disso quantos anagramas podem 
ser formados com as letras da palavra ESCOLA7? 

¾ Compreensão do problema: 

 Esta questão apresenta uma estrutura um pouco diferente das anteriores, pois não 
fornece explicitamente o número de opções e possibilidades, logo podem surgir dúvidas 
nesse sentido. Se ocorrer, tente aprofundar um pouco no conceito de anagramas com os 
alunos, explorando inicialmente alguns mais simples como ROMA e AMOR e as 
permutações envolvidas. 

 Posteriormente busque trabalhar alguns exemplos de anagramas da própria 
palavra ESCOLA (como ESLCAO, SALECO, LACESO etc.) e se necessário resolva um 
problema correlato com a turma, para que facilite a associação com o conteúdo estudado.  

 
7 Esta é uma sugestão de palavra a ser trabalhada, o professor poderá escolher fazer outro exemplo caso 
queira, há ainda a opção de utilizar os nomes dos estudantes da turma, o que pode tornar a questão mais 
interessante para os alunos, ou ainda deixar os alunos fazer algumas sugestões de palavras, porém 
aconselhamos neste primeiro momento a não trabalhar com palavras que possuem anagramas repetidos, 
por ser um tema um pouco avançado nesse ponto. 
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É importante portanto resolver alguns problemas e exemplos envolvendo 
anagramas para que os estudantes consigam identificar a contagem das opções de escolha 
e fazer a comparação com os problemas já trabalhados, o problema em si não apresenta 
uma estrutura muito distante dos problemas já trabalhados, apenas possui mais opções de 
escolha. 

¾ Elaboração do plano de resolução: 

Para elaborar o plano de resolução deste problema os alunos precisam conseguir 
identificar as opções de escolha, que neste caso são as opções de letras que podem ser 
permutadas dentro dos seis dígitos da palavra ESCOLA. Faça questionamentos nesse 
sentido: “No primeiro dígito da palavra, temos quantas letras que podemos escrever? E 
no segundo? Terceiro? E nos demais, quantas são as escolhas possíveis?”, “Podemos 
repetir a mesma letra? Por quê?”. Assim ao identificarem as opções de escolha os alunos 
poderão aplicar o princípio multiplicativo. 

¾ Execução do plano de resolução 

Sabe-se que a palavra ESCOLA possui 6 letras. Como os anagramas são 
permutações sem repetição dessas letras, temos 6 opções de letras para permutar 
inicialmente. Em seguida, como já utilizamos uma letra, temos 5 opções de letras para 
permutar, posteriormente 4 letras, depois 3, em seguida 2 e, por fim, 1 opção de letra 
restante no último dígito do anagrama formado. Pelo princípio multiplicativo temos que 
o total de anagramas é dado por 6×5×4×3×2×1 = 720 anagramas. Portanto o total de 
anagramas de ESCOLA é de 720 anagramas. 

¾ Retrospecto: 

Discuta com a turma sobre o problema resolvido, trabalhando alguns outros 
exemplos de anagramas sem repetição, focando principalmente na identificação das 
opções de permutação em cada dígito da palavra em questão e sua relevância na resolução 
do problema.  

Proponha aos alunos também algumas outras questões que podem ser exploradas 
com os anagramas da palavra trabalhada, por exemplo: “Quantos anagramas começam 
com vogal (ou consoante)?”, “Quantos começam (ou terminam) com a letra A?” entre 
outros questionamentos nesse sentido. Busque identificar junto aos alunos como essas 
condições alteram o número de opções disponíveis nas permutações e consequentemente 
o número de anagramas que podem ser formados. 

Questão 4: Considere os algarismos inteiros de 0 a 9. Quantos números de 3 algarismos 
podem ser formados com esses números? 

¾ Compreensão do problema: 

Primeiramente é preciso que os alunos consigam identificar quais são os números 
que possuem 3 algarismos. Para isso trabalhe alguns exemplos desses números com eles, 
questionando quais são e quais não são números de três algarismos. Por exemplo o 
número 100 é um número de três algarismos, assim como o 222 ou o 345, porém o número 
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012 não é um número de 3 algarismos, visto que o zero no primeiro dígito não altera o 
valor do número, assim 012 é igual a 12, logo é um número de 2 algarismos. 

 Portanto é interessante destacar esse detalhe com a turma, com questionamentos 
nessa linha de pensamento como: “O que é um número de 3 algarismos?”; “Quais são 
esses números?”; “012 é um número de 3 algarismos? Por quê?”. Faça exemplos e 
questionamentos nesse sentido para que os alunos compreendam o que é um número de 
3 algarismos. 

Após entenderem o conceito de um número de 3 algarismos os alunos precisam 
conseguir identificar as opções de escolhas para permutar esses números nos 3 dígitos do 
número, se conseguirem fazer isso terão o plano de resolução estabelecido para resolver 
este problema, porém é provável que ainda haja certa dificuldade em identificar estas 
opções, sobretudo porque nesse caso podem existir repetições. Assim é preciso reforçar 
que os números de 3 algarismos podem conter algarismos repetidos como 111, 222, 333 
etc.  

Logo dentre os 10 algarismos de 0 a 9, podemos permutar os 10 algarismos nos 
dois últimos dígitos dos números de 3 algarismos, ou seja, temos 10 opções de escolha 
nos dígitos das unidades e das dezenas e 9 opções de permutação no dígito da unidade de 
centena, visto que o zero não pode ser utilizado neste dígito. 

¾ Elaboração do plano de resolução: 

Após a fase de compreensão acerca dos números de 3 algarismos e a restrição 
existente no caso do zero, os alunos provavelmente conseguirão visualizar esse problema 
como um problema semelhante aos problemas de contagem já trabalhados e aplicar a 
resolução por meio do princípio multiplicativo.  

A principal dificuldade associada à resolução deste problema é justamente a 
compreensão acerca dos números de 3 algarismos e da restrição quanto ao zero, porém o 
professor deve estar atento se houver dúvidas quanto ao uso das técnicas de contagem, 
caso isso ocorra relembre os alunos dos problemas já trabalhados e se necessário resolva 
um problema para a turma com números de 2 algarismos como exemplo. 

¾ Execução do plano de resolução: 

Temos 10 opções de números para permutar em cada unidade dos números, pois 
pode haver repetição de um mesmo número, porém na primeira unidade não pode haver 
o zero, logo temos 9 opções de permutação de números na primeira unidade e 10 opções 
nas demais.  

Pelo princípio multiplicativo temos 9×10×10 = 900 números de 3 algarismos que 
podem ser formados com os algarismos de 0 a 9. 

¾ Retrospecto: 

Faça uma revisão com a turma sobre o problema trabalhado, buscando identificar 
as principais dúvidas e dificuldades dos alunos durante o processo. Proponha outras 
situações que podem ser exploradas nesse problema, como calcular o total de números de 
3 algarismos sem repetição, o total de algarismos pares e ímpares, o total de números 
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iniciados com determinado algarismo (Quantos desses números de 3 algarismos se 
iniciam com 1 por exemplo?). 

Feito isso deixe como desafio aos alunos tentar calcular por meio da contagem o 
total de números com 4 ou 5 algarismos que podem ser formados com os números de 0 a 
9, para que busquem aperfeiçoar a ideia apresentada nesta questão. 

Questão 5: Júlia, Carlos, Alessandra, Roberto e João formam um grupo para um trabalho 
de matemática do 8º ano de seu colégio. No dia da apresentação do trabalho o professor 
planeja sortear aleatoriamente dois alunos de cada grupo para apresentar o trabalho. 
Quantas e quais são as possibilidades de duplas que podem ser sorteadas no grupo em 
questão? 

¾ Compreensão do problema: 

Esta pode inicialmente parecer uma questão simples para os alunos neste ponto 
do conteúdo. Porém é importante observar que na formação das duplas não há uma 
ordenação para a escolha dos componentes, assim a questão trata-se de uma combinação 
simples. Logo é interessante tentar destacar esse fato com os alunos (no entanto sem 
aprofundar no conceito formal de combinações, visto que é um conteúdo um pouco 
avançado para os alunos do 8º ano). 

Uma sugestão ao professor nesse caso é tentar ilustrar essa situação com alunos 
da própria turma, pedindo por exemplo que formem grupos de 5 pessoas e simulem as 
possibilidades de duplas que podem ser formadas nos critérios definidos no enunciado ou 
ainda tentar associar as cinco pessoas a cinco cartas de um baralho por exemplo e fazer 
as combinações possíveis. 

¾  Elaboração do plano de resolução: 

Essa questão não pode ser resolvida aplicando diretamente o princípio 
multiplicativo como as demais, visto que se trata de uma questão envolvendo combinação 
simples, logo os alunos terão que procurar outro método para resolvê-la, uma dessas 
opções é a listagem das possibilidades. 

 Busque auxiliar os alunos a chegar a essa conclusão por meio das manipulações 
ou da dinâmica em sala com grupos de alunos. Aconselhe-os por exemplo a tentar 
solucionar pelo princípio multiplicativo como feito em questões anteriores e a confrontar 
o resultado com o obtido por meio de uma listagem. 

 Certamente obterão respostas diferentes, visto que aplicando o princípio 
diretamente pelo que foi visto até o momento obterão o resultado de 20 duplas, por meio 
do produto 5×4, porém como não há uma ordem estabelecida entre os componentes da 
dupla, não há a repetição de uma mesma dupla na contagem, a opção Júlia e Carlos e 
Carlos e Júlia por exemplo é uma única possibilidade de dupla. Logo fazer a listagem das 
possibilidades provavelmente será a opção escolhida para resolver este problema. 
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¾ Execução do plano de resolução: 

As duplas que podem ser formadas são: Júlia e Carlos; Júlia e Alessandra; Júlia e 
Roberto; Júlia e João; Carlos e Alessandra; Carlos e Roberto; Carlos e João; Alessandra 
e Roberto; Alessandra e João e Roberto e João. São 10 duplas que podem ser sorteadas. 

¾ Retrospecto: 

Discuta com a turma sobre suas principais dúvidas sobre este problema e se 
necessário proponha outros problemas na mesma linha de pensamento, envolvendo 
agrupamentos não ordenados que possam ser solucionados com os conhecimentos 
adquiridos até o momento pelos alunos. Embora não seja o foco dessa sequência de 
atividades é um bom exercício para estimular o raciocínio combinatório dos alunos. 

Questão 6: A partir de fevereiro de 2020, adotou-se a Placa Mercosul para os veículos 
nacionais. A nova configuração alternando letras e números promete ser mais segura que 
a configuração anterior de 3 letras seguidas por 4 números (Leia mais em: 
https://www.instacarro.com/blog/documentacao-e-legislacao-veicular/tire-todas-as-
suas-duvidas-sobre-a-placa-mercosul/).  

A ilustração a seguir (Figura 14) traz uma representação das placas antigas em 
comparação com as Placas Mercosul. 

Figura 14 - Comparação das placas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Desse modo responda. 

a) Qual o número total de códigos de placas que podiam ser formados no padrão das 
placas antigas? Qual é essa quantia na configuração atual do Mercosul? 

¾ Compreensão do problema: 

Este é um problema um pouco mais avançado que os demais desta lista pelo 
número de opções envolvidas, porém sua ideia é bem semelhante aos problemas já 
trabalhados e os alunos até esse ponto já devem ter uma melhor habilidade de trabalhar 
problemas utilizando o princípio multiplicativo.  

Se achar necessário tente trabalhar alguns problemas semelhantes ao problema 4 
desta lista, com mais opções de escolha e fazer uma revisão dos problemas já resolvidos 
para facilitar a compreensão.  
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¾ Elaboração do plano de resolução: 

Ao fazer um breve retrospecto dos problemas já resolvidos, com alguma ajuda do 
professor, os alunos neste ponto já devem considerar que aplicar o princípio 
multiplicativo é a melhor opção para solucionar este problema.  

¾ Execução do plano de resolução: 

Na configuração antiga das placas para cada letra do alfabeto existiam 26 opções8 
(número de letras do alfabeto) e para os números havia 10 opções para cada algarismo 
(números de 0 a 9). Logo pelo princípio multiplicativo temos:  

26×26×26×10×10×10×10 = 175 760 000 placas. 
Na configuração do Mercosul troca-se o segundo número da placa por uma letra 

do alfabeto, assim o número de possibilidades para o dígito trocado passa a ser 26 
possibilidades ao invés de 10 possibilidades, assim o total de placas passa a ser: 

26×26×26×10×26×10×10 = 456 976 000 placas. 

¾ Retrospecto: 

Proponha aqui um retrospecto geral sobre o que foi visto acerca do conteúdo de 
contagem, destaque em especial a importância de interpretar os enunciados e os dados 
fornecidos pelos enunciados durante a resolução de problemas de contagem e 
matemáticos de forma geral. 

 
b) Pesquise a respeito dessa alteração e com base em seus conhecimentos matemáticos e 

gerais responda: Quais os benefícios adquiridos após essa alteração? Como você 
relaciona esse fato ao conteúdo que estamos estudando?  

 
Resposta:  

A resposta desta questão tem um caráter pessoal. Do ponto de vista matemático, 
é esperado que após resolverem a questão anterior os alunos observem que na nova 
configuração do Mercosul a quantidade de placas que podem ser formadas aumentou 
consideravelmente, o que possibilita a criação de novas placas num ritmo que acompanhe 
satisfatoriamente a demanda do setor automobilístico nacional. 

 Desse modo mesmo que sejam fabricados muitos veículos pode-se facilmente 
criar placas diferentes para todos, além de dificultar a adulteração e falsificação das 
placas. As novas placas contam com um QR - Code gravado, contendo informações9 
como a Unidade Federativa do veículo, a situação veicular, informações do chassi, marca, 
ano de fabricação etc. o que representa mais um mecanismo de segurança.  

 

 
8 Na prática é incomum existirem placas com todos os algarismos alfabéticos e/ou numéricos repetidos, no 
entanto pode haver placas com mais de um algarismo repetido. Como queremos o total de possibilidades é 
prudente considerar as repetições num caso mais geral. Caso haja a oportunidade é interessante discutir isso 
com os alunos. 
9 Tais informações são de uso exclusivo do Denatran, não ficando disponíveis ao público. Mais informações 
em: https://www.instacarro.com/blog/documentacao-e-legislacao-veicular/tire-todas-as-suas-duvidas-
sobre-a-placa-mercosul/ 
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Sugestão de material complementar: 

A seguir estão os links de alguns vídeos que o professor pode utilizar nessa etapa que 
podem auxiliar os alunos na resolução de alguns problemas da lista. 

x Vídeo 1: https://youtu.be/tlzB10fkLkc (Pode auxiliar em especial nas questões 1, 4 e 
6 da lista) 

x Vídeo 2: https://youtu.be/TUP0j31U5fk (Pode auxiliar em especial nos problemas 2 e 
4 da lista) 

x Vídeo 3: https://youtu.be/AvADiAzJJMM 

3ª etapa- Trabalho em grupo (Duração: 4 aulas) 

Objetivo: Colocar em prática os conhecimentos de contagem adquiridos e relacionar o 
tema com a problemática proposta. 

Organização da turma nesta etapa: Os alunos devem se dividir em grupos para a 
realização da atividade, por exemplo, considerando uma turma de aproximadamente 40 
alunos, pode-se formar 4 grupos com cerca de 10 alunos cada, ou a critério do professor 
a depender do número de alunos da turma. É importante, no entanto, que seja um número 
par de grupos formados, pois os grupos irão se desafiar dois a dois. 

Aulas 5, 6, 7 e 8 - Preparação e execução dos trabalhos em grupo: 

Nesta etapa os alunos já devem estar familiarizados em trabalhar com o conteúdo 
de contagem, para potencializar mais o aprendizado e a interação entre a turma serão 
realizados trabalhos em grupos. O trabalho será uma culminância do que foi estudado 
sobre a contagem até o momento. Será dividido em duas partes: 

 Na primeira parte (aulas 5 e 6) os alunos deverão construir murais digitais, para 
isso podem utilizar algum recurso digital que preferirem, uma sugestão interessante são 
as plataformas digitais do Google Como o Google Apresentações.  

Essas plataformas on-line (Figura 15) apresentam a vantagem de serem 
colaborativas, bastando compartilhar um link de acesso entre os participantes havendo a 
possibilidade de todos editarem um determinado documento ao mesmo tempo, com as 
alterações sendo salvas automaticamente. Logo são um recurso interessante para serem 
utilizadas em trabalhos em grupo como o proposto nesta sequência.  

Figura 15 - Plataformas on-line do Google 

 
Fonte: Captura da tela de apps do Google no notebook do autor 
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Nos murais os alunos devem destacar o conteúdo trabalhado de contagem. Para 

isso poderão fazer uso de recursos visuais do Google Apresentações (formas, textos, 
figuras, imagens etc.). Deixamos a critério do professor estabelecer um assunto específico 
para ser explorado no mural dentro do tema trabalhado, podendo inclusive distribuir 
diferentes temas para cada grupo abordar na atividade, diversificando os quadros feitos. 

Algumas sugestões interessantes de temas que o professor pode propor nessa parte 
da atividade são: explorar sobre a segurança digital de senhas e códigos e sua relação com 
a contagem10, identificar situações de contagem no dia a dia dos alunos, fazer um resumo 
conceitual sobre as técnicas de contagem vistas entre outras. Essa parte do trabalho servirá 
para desenvolver a interdisciplinaridade do conteúdo, o senso crítico dos estudantes e o 
trabalho em equipe, bem como a apropriação tecnológica por meio de uma atividade 
utilizando um quadro interativo.  

Na segunda parte do trabalho (aulas 7 e 8) cada grupo desenvolverá uma atividade 
baseada no conteúdo trabalhado e a realizará com o restante da turma. A atividade deverá 
ser montada como uma gincana que consistirá em um quiz de perguntas e respostas entre 
os grupos envolvidos, os grupos deverão elaborar suas próprias questões. 

 Para elaborar as questões os alunos consultar em livros, na internet e/ou outros 
meios de pesquisa para inspiração, porém sem copiar integralmente um problema ou 
questão de contagem já elaborado, isso porque um dos objetivos desta atividade é o 
desenvolvimento da atividade de elaborar problemas de contagem, algo que os estudantes 
já devem ser capazes de realizar após trabalhar as atividades e tarefas das etapas anteriores 
desta sequência. 

 Cada grupo deverá elaborar 611 questões ficando a critério do grupo o tipo de 
questão (discursiva, múltipla escolha etc.), as questões deverão ser analisadas 
previamente pelo professor, que deverá analisar a coesão e o rigor matemático e lógico 
dos problemas elaborados, que não devem muito genéricos, é preciso ter um enunciado 
minimamente elaborado e contextualizado com o tema12.  

A dinâmica da gincana ocorrerá da seguinte forma: Sorteia-se inicialmente 2 dos 
4 grupos13, esses grupos então se desafiam entre si para responder 3 das 6 questões que o 
grupo adversário elaborou, vence o grupo que conseguir responder corretamente a maior 
quantidade de questões ou no caso de os dois grupos responderem todas as questões 
corretamente, vence o grupo que conseguir responder em menos tempo.  

 
10 Disponibilizamos no Anexo B uma cartilha sobre segurança de senhas que pode ser utilizada pelo 
professor caso queira trabalhar esse tópico nos murais. 
11 Aconselha-se a propor poucas questões em razão da quantidade de grupos, o que já resultaria em 24 
questões elaboradas ao todo com apenas 4 grupos, que acreditamos ser um número suficiente de problemas 
para esta atividade, mas caso o professor queira poderá solicitar que sejam elaboradas mais questões. 
Ressaltamos que essas quantidades são apenas sugestões, o professor poderá trabalhar com outras 
quantidades de grupos e questões caso julgue melhor na turma trabalhada. 
12 Os alunos poderão utilizar os problemas vistos na lista ou na introdução como referência, pois são 
problemas que foram desenvolvidos dentro de tais critérios. 
13 Aqui exemplificaremos usando como base 4 grupos de alunos, mas como dito anteriormente a atividade 
pode ocorrer com mais grupos. 
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Durante a execução da gincana, o professor deve estar monitorando e 
cronometrando o tempo gasto por ambos os grupos. Em seguida os dois grupos restantes 
também realizam o desafio entre si e o grupo que vencer desafia o grupo vencedor da 
primeira disputa com as 3 questões que ainda possui para decidir o primeiro lugar na 
disputa.  

É importante ressaltar com os alunos ao longo da gincana que a tarefa tem uma 
finalidade pedagógica, logo é indispensável que se mantenha o respeito entre os colegas, 
de modo que a competição entre os grupos seja sadia e colabore para o aprendizado. 
Adjetivos como “vencedor” ou “perdedor” devem ser evitados de modo a não gerar atritos 
na turma, bem como possíveis desavenças entre os alunos. Essa atividade tem a função 
de sobretudo proporcionar uma competição lúdica e descontraída, mas que possibilite aos 
estudantes trabalhar e aperfeiçoar habilidades acerca do conteúdo estudado. 

Nas aulas dedicadas à construção do mural, apresente a proposta de trabalho para 
a turma, destaque como o assunto está presente no cotidiano dos alunos, é provável que 
muitos deles já tenham criado e utilizado senhas em algum site ou aplicativo, discuta 
sobre a segurança e os cuidados que se deve ter ao criar uma senha em um site por 
exemplo, bem como a importância de ter diferentes identificadores e algarismos nessa 
senha.  

No Apêndice C desta sequência temos dois modelos de murais construídos no 
Google Apresentações que podem ser utilizados pelos alunos, mas caso prefiram podem 
construir seus próprios modelos. Na parte de elaboração e preparação da gincana 
supervisione os grupos quanto a elaboração das questões e em eventuais dúvidas sobre o 
conteúdo. 

Sugestão de material complementar: 

No link a seguir consta um vídeo que explica sobre o Google Apresentações, 
recomendado nesta sequência para a realização do mural em grupo: 

x Vídeo sobre o Google Apresentações: https://youtu.be/kQ_yMwDVpKM 

Avaliação 
Serão avaliados os seguintes tópicos: Participação dos alunos, lista de atividades 

e trabalho em grupos, tais indicadores irão compor a nota geral para o conteúdo 
trabalhado, a totalizar 10,0 pontos. A seguir são apresentados os critérios de cada tópico 
e sua respectiva pontuação. 
 
Participação:  

A participação poderá ser aferida pelas atividades e trabalhos realizados pelos 
alunos, por exemplo se o aluno possui todos os problemas e atividades resolvidos no 
caderno, se participou dos trabalhos em grupo propostos receberá a pontuação referente 
a este tópico.  

Fazer o registro das atividades no caderno é algo importante que deverá ser 
cobrado, pois do contrário mesmo que o aluno compreenda o conteúdo e os exercícios 
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trabalhados no momento ele poderá vir a esquecer algum passo ou detalhe importante 
caso não faça o registro dos pensamentos e técnicas adotados, bem como do contexto 
envolvido e é uma forma de avaliar a participação e interesse dos estudantes quanto ao 
conteúdo. 

 O professor também poderá optar por avaliar a participação oral dos alunos neste 
tópico, porém é certo que em salas com cerca de 30 alunos nem todos talvez tenham 
oportunidade de se manifestarem oralmente, logo esse método de avaliar a participação, 
se utilizado, recomenda-se que seja junto ao citado anteriormente. A nota de participação 
valerá um total de 1,5 pontos. 
 
Lista de atividades:  

A realização da lista de atividades proposta na terceira etapa desta sequência 
valerá um total de 3,5 pontos, sendo 1,5 pontos pela resolução da lista e 2,0 pontos 
avaliados de acordo com o número de acertos. 
 
Trabalho em grupo:  

A nota deste item será distribuída entre 2,0 pontos pela elaboração do mural 
interativo e 3,0 pontos pela gincana, totalizando 5,0 pontos. Na avaliação da gincana os 
3,0 pontos serão atribuídos a todos os grupos desde que tenham elaborado as questões e 
participado do desafio, independente se foram os grupos que ficaram nas primeiras 
colocações, a participação e o empenho dos alunos que devem ser considerados para a 
atribuição desta nota. 
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APÊNDICE A - Slides das aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versão on-line dos slides disponível em: 
https://docs.google.com/presentation/d/1S229a-4FDk7Lw8Wa-
vwfsAdk13wPFPuh/edit?usp=sharing&ouid=114082982326514992204&rtpof=true&sd=true    
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APÊNDICE B - Lista de exercícios 
Colégio: 
Professor: 
Aluno (a):                                                                                    Série/turma: 
 

Exercícios de Contagem 
 

Questão 1: Lucas tem 4 opções de caminho para ir da cidade A para a cidade B; 3 opções 
para ir da cidade B para a cidade C e 3 opções para ir da cidade C para a cidade D. Qual 
o total de possibilidades que Lucas tem para ir da cidade A para a cidade D? 

Questão 2: Ao lançar uma moeda sucessivamente 3 vezes 

a) Quantas são as possibilidades de resultado? 
b) Quais são essas possibilidades? 

Questão 3: Anagramas são permutações de letras de uma palavra, inclusive nomes, 
formando novas palavras, com ou sem sentido. Sabendo disso quantos anagramas podem 
ser formados com as letras da palavra ESCOLA? 

Questão 4: Considere os algarismos inteiros de 0 a 9. Quantos números de 3 algarismos 
podem ser formados com esses números? 

Questão 5: Júlia, Carlos, Alessandra, Roberto e João formam um grupo para um trabalho 
de matemática do 8º ano de seu colégio. No dia da apresentação do trabalho o professor 
planeja sortear aleatoriamente dois alunos de cada grupo para apresentar o trabalho. 
Quantas e quais são as possibilidades de duplas que podem ser sorteadas no grupo em 
questão? 

Questão 6: A partir de fevereiro de 2020, adotou-se a Placa Mercosul para os veículos 
nacionais. A nova configuração alternando letras e números promete ser mais segura que 
a configuração anterior de 3 letras seguidas por 4 números (Leia mais em: 
https://www.instacarro.com/blog/documentacao-e-legislacao-veicular/tire-todas-as-
suas-duvidas-sobre-a-placa-mercosul/ ).  

A ilustração a seguir traz uma representação das placas antigas em comparação com as 
Placas Mercosul. 
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Desse modo responda. 

a) Qual o número total de códigos de placas que podiam ser formados no padrão das 
placas antigas? Qual é essa quantia na configuração atual do Mercosul? 
 

b) Pesquise a respeito dessa alteração e com base em seus conhecimentos 
matemáticos e gerais responda, quais os benefícios adquiridos após essa 
alteração? Como você relaciona esse fato ao conteúdo que estamos estudando?  

  

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Agosto - 2022 · 78



APÊNDICE C - Modelos de murais que podem ser montados 
Modelo 1: 

 
Modelo 2: 

 
Exemplo de mural 1: 

 
Exemplo de mural 2: 

 
Versão online dos modelos de exemplos dos murais disponível em: 
https://docs.google.com/presentation/d/1f99yqPpRowDJ8ECZWUkM6UWE-
vKIkBK8mwDhfuPzVpo/edit?usp=sharing   
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ANEXO A – Imagens para os problemas do açaí e das roupas 
Problema do Açaí: 

 Açaí: 
 

 
Fonte: https://www.designi.com.br/4f053ed3b879898c (Acesso em: 12 mar. 2022). 

 (Imprimir 3 imagens para ilustrar as 3 situações) 
Acompanhamentos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: http://www.nuty.com.br/os-10-melhores-acompanhamentos-para-acai/ (Acesso em: 12 mar. 2022). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: http://www.nuty.com.br/os-10-melhores-acompanhamentos-para-acai/ (Acesso em: 12 mar. 2022). 

(Imprimir 2 imagens de cada acompanhamento para ilustrar as 2 situações) 

Leite em pó Morango Banana 

Paçoca Granola 
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Adicionais 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Problema das roupas: 

 
Roupas masculinas 

Camisas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://www.pngwing.com/pt/search?q=camisa (Acesso em: 13 mar. 2022). 

Leite Condensado Marshmallow 

Fonte: 
https://www.behance.net/gallery
/15652517/Leite-Condensado-

Splash (Acesso em: 12 mar. 
2022). 

 

Fonte: 
https://artigos.nordresearch.com

.br/a-historia-dos-
marshmallows/(Acesso em: 12 

mar. 2022). 
 

Fonte: http://www.nuty.com.br/os-10-melhores-acompanhamentos-para-acai/ 
(Acesso em: 12 mar. 2022). 

 

Confeitos Granulado 

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Agosto - 2022 · 81



Calças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://www.pngwing.com/pt/search?q=cal%C3%A7a+jeans (Acesso em: 13 mar. 2022). 

 
Calçados 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.pngwing.com/pt/search?q=sapato (Acesso em: 13 mar. 2022.) 
 

Roupas femininas 
Camisas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: 
https://www.pngwing.com/pt/se
arch?q=camiseta+feminina&pa

ge=4 (Acesso em: 13 mar. 
2022). 

Fonte: 
https://www.pngwing.com/pt/se
arch?q=camiseta+feminina&pa

ge=2 (Acesso em: 13 mar. 
2022). 

 

Fonte: 
https://www.pngwing.com/pt/se

arch?q=camiseta+feminina 
(Acesso em: 13 mar. 2022). 
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Calças 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Calçados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: https://www.pngwing.com/pt/search?q=sapato+feminino (Acesso em: 13 mar. 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: 
https://www.pngwing.com/pt/search?
q=cal%C3%A7a+feminina&page=2 

(Acesso em: 13 mar. 2022). 

Fonte: 
https://www.pngwing.com/pt/sear

ch?q=cal%C3%A7a+feminina 
(Acesso em: 13 mar. 2022). 

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Agosto - 2022 · 83



ANEXO B - Cartilha sobre segurança de senhas  

 
Fonte: EDITORA MODERNA, 2016. p. 199. 
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Construção de conhecimentos estatísticos por meio da 

gamificação 
 

Meiryellen Nogueira Serafim 
Orientador - Prof. Dr. Fernando da Costa Barbosa 

Universidade Federal de Catalão - UFCAT 
 

Estrutura curricular  

Etapa de ensino/Ano ou Série 
Ensino Fundamental/8º Ano 

Área    
Matemática 

Unidade Temática (BNCC) 
Probabilidade e Estatística  

Objetos de Conhecimento (BNCC) 
Medidas de tendência central e de dispersão 

Habilidades (BNCC) 
(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central (média, moda e mediana) de 
uma pesquisa estatística com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a 
dispersão de dados, indicada pela amplitude. 

Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 
● Conceituar e calcular medidas de tendência central: Média, Moda e Mediana; 

● Compreender as medidas de tendência central; 

● Aplicar medidas de tendência central; 

● Conceituar e calcular medidas de dispersão: variância e desvio padrão.  

Duração das atividades 
8 horas-aulas, podendo ser modificada de acordo com a necessidade dos alunos e do professor. 
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Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com aluno 

● Termos de uma pesquisa estatística: População ou universo estatístico, amostra, 
pesquisa censitária e pesquisa amostral; 

● Tipos de amostras: Amostra aleatória simples, amostra sistemática e amostra 
estratificada; 

● Tipos de variáveis: Qualitativas e quantitativas (discretas ou contínuas); 

● Frequência absoluta e relativa; 

● Representação Gráfica: Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores. 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 
  
 As sequências didáticas (SD) têm como principal objetivo ser um mecanismo auxiliador 
para professores executarem as aulas dispostas nelas. Zabala (1998, p. 18) define sequência 
didática como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 
realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto 
pelos professores como pelos alunos”. Desta forma, a SD deve ser construída de maneira que 
deixe claro a sua proposta educacional e seus objetivos de aprendizagem.  

Nesta SD vamos utilizar como estratégia de ensino a Gamificação. Mas, o que é 
Gamificação? A Gamificação originou-se da palavra inglesa "Gamification", esta palavra foi 
idealizada pelo programador Nick Pelling em 2003, com o intuito de promover produtos de 
consumo, com o objetivo de tornar interfaces das transações semelhantes aos jogos de modo a 
serem rápidas e confortáveis para os clientes, mas ideias gamificadas já eram usadas desde 
1912, pela Crackerjack, mesmo sem saber que colocar surpresas em pacotes de biscoito 
poderiam ser entendidas como gamificação. (ALVES, 2015, p. 24-25). 

 A Gamificação nasce dos jogos mas não é um jogo, ela somente carrega as essências 
dos jogos para ambientes que não são de jogos, ou seja, “não é construir um jogo ou adaptar 
uma tarefa em formato de jogo, é de fato, utilizar dos elementos do jogo para inseri-los na 
tarefa proposta, ou seja, não é ‘transformar a tarefa em jogo’ é ‘transformar o jogo em tarefa’.” 
(PRAZERES et al., p. 5). Para Eugênio (2020, p. 59) a “gamificação é uma estratégia que usa 
elementos, o pensamento e a estética dos jogos no mundo real, visando a modificação do 
comportamento das pessoas.” Já Burke (2015, p. 16) define gamificação como “o uso de design 
de experiências digitais e mecânicas de jogos para motivar e engajar as pessoas para que elas 
atinjam seus objetivos.” Outra definição mais voltada para a aprendizagem é a de Karl Kapp 
(2014, Apud ALVES, 2015, p. 26) “A gamificação é a utilização de mecânicas, estéticas e 
pensamentos baseados em games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a 
aprendizagem e resolver problemas". Nestas definições de Gamificação podemos notar que se 
referem sempre a mesma coisa: o uso de essências dos games ou jogos em contextos que não 
são jogos para causar engajamento e motivação.   

Para entender melhor estas definições são preciso saber o que é um jogo e sua essência.  
Um jogo é uma atividade voluntária, ou seja, é realizada somente se a pessoa desejar jogar, 
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pode ser interpretado como um escape do mundo real e possui espaço e tempo delimitado e sua 
principal função é o entretenimento (ALVES, 2015, p. 20-21). Sua essência de acordo com 
Ivanio Dickmam (2021, p. 20) pode ser estruturada em 4 pilares, sendo metas, dinâmica, 
mecânica e elementos. Ele descreve os pilares em seu livro “Start” da seguinte maneira:  

Pilar 1 – Meta: tem que ter uma meta clara, o que é que faço pra eu vencer no jogo? 
É o estado da vitória. Pilar 2 – Dinâmica: tem que ter uma dinâmica, como que eu 
faço, o que que eu preciso fazer para ganhar, para atingir a meta. Pilar 3 – Mecânica: 
tem que ter a mecânica do jogo, ou seja, o conjunto de regras estabelecidas, o que eu 
posso e não posso fazer para chegar à vitória. Pilar 4 – Elementos: os elementos e 
características que compõem o jogo. Sejam as cartas, o tabuleiro, os dados, um 
campo, sorte, estratégia, etc. (DICKMAM, 2021, p. 20) 

Segundo Flora Alves (2015, p. 41-43) existem vários estudos que ressaltam que a 
gamificação se ampara nestes três fatores: mecânica, dinâmica e estética (elementos), e isso é 
o que traz o sucesso de uma gamificação. Podemos ver que nos pilares descritos por Dickmam 
existe um item a mais que é a meta. Para entender melhor estes fatores que são a essência dos 
jogos, vamos descrevê-los de forma sucinta: 

● A Meta pode ser entendida como o ponto onde o jogador vence o jogo, ou seja, 
estado de vitória, é o que leva o jogador para a vitória. (DICKMAM, 2021, p. 
20) 

● A Mecânica é o que promove a ação da gamificação e causa engajamento e 
motivação no jogador, podemos citar como exemplo de mecânicas os desafios, 
sorte, cooperação e competição, feedback, recompensas e transações. (ALVES, 
2015, p. 44-45) 

● A Dinâmica é o método de alcançar a meta do jogo, é formada pelos elementos 
abstratos da gamificação, fazendo com que tenha padrão e coerência. Podemos 
citar como exemplo as constrições, emoções, narrativa, progressão e 
relacionamento.  (ALVES, 2015, p. 43-44) 

● Os elementos ou estética é o que caracteriza o jogo; entre as componentes que 
trazem vida ao jogo, podemos citar como exemplo realizações, avatares, 
coleções, combates, placar, níveis, pontos e gráfico social. (ALVES, 2015, p. 
46-47) 

 Na aprendizagem usamos estes fatores para que a experiências dos alunos resultem em 
engajamento e motivação, de maneira que os alunos tenham o desejo de permanecer naquela 
atividade e que a aprendizagem seja significativa para este aluno.  

Em uma gamificação podemos observar a presença destes elementos, mas não é 
somente isso que rege sua definição. A gamificação não é para divertimento, não é o jogar por 
jogar, possui “a finalidade de tentar obter o mesmo grau de envolvimento e motivação que 
normalmente encontramos nos jogadores quando em interação com bons games” (FARDO, 
2013, p. 2) ou seja, existe uma a necessidade de engajamento para que um determinado objetivo 
seja alcançado. Aqui pretendemos ocasionar esta mesma motivação e engajamento nos alunos. 
Eugênio (2020, p. 60) ressalta que “A gamificação aplicada a educação tem como objetivo 
motivar os estudantes por meio da linguagem dos jogos, valorizando a intencionalidade 
pedagógica do professor”, ou seja, outro fato importante que a gamificação na educação é 
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construída a partir de uma necessidade pedagógica. Além disso, podemos ressaltar que ao 
contrário dos jogos a participação não é voluntária. 

Para a realização desta sequência didática utilizaremos como ferramenta e recursos de 
aprendizagem os seguintes itens: 

●  Google Drive; 

● Google Formulário; 

● Google Planilha; 

●  Sites educacionais, vídeos e livros; 

● Kahoot!; 

● Computador; 

● Celular; 

● Internet; 

● Impressora; 

● Papel; 

● Envelopes; 

● Medalhas e Troféus; 

● Laboratório de Informática, o qual pode ser utilizado na etapa 3;  

● Mapa Mental. 

 Descrição da Sequência de Atividades  
  
1ª etapa – AULA 1: EXPLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA GAMIFICADA  

 O professor iniciará a aula comentando sobre o assunto que será trabalhado nas 
próximas aulas da disciplina de matemática, sendo que o conteúdo é sobre estatística e serão 
estudadas medidas de tendência central e medidas de dispersão, um assunto já estudado em 
anos anteriores que agora será visto de maneira mais aprofundada.  

 Nesta primeira aula o professor deve explicar e deixar claro todos os recursos e 
ferramentas que serão utilizados na estratégia gamificada, assim como as regras e o objetivo 
pretendido. Para facilitar a comunicação entre alunos e professor, também para fornecer um 
feedback rápido e que todos tenham acesso sugerimos ao professor a criar uma pasta 
compartilhada no Google Drive de modo que os alunos tenham acesso no momento em que 
desejarem, para ter acesso a um modelo de pasta entre no link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1406yb1mO79XFtRoJmzsJP8d7EA6m1ITd?usp=shari
ng. Quando o aluno acessar a pasta compartilhada pelo professor terá acesso aos desafios 
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(atividades) que já foram desenvolvidos, além de poder acompanhar a pontuação de cada 
equipe, por meio do ranking (Quadro 1), o qual está no apêndice A.  

Quadro 1: Ranking das equipes. 

Ranking 

GRUPOS PONTOS DE EXPERIÊNCIA (XP) 

Grupo A  

Grupo B  

Grupo C  

Grupo D  

Grupo E  

Fonte: Da autora. 

 O professor pode explicar a estratégia gamificada aos seus alunos, sem dizer 
explicitamente que eles estão em uma estratégia gamificada, da seguinte forma:  

Perceba que quando falamos aos alunos o que eles precisam fazer para vencer, estamos 
abordando o primeiro pilar, que é a meta, o qual podemos caracterizar como estado de vitória.  

 Estas equipes serão formadas através de uma avaliação diagnóstica, o qual possui o 
intuito de verificar os conhecimentos prévios de cada aluno sobre o conteúdo e formar as 
equipes de maneira que em cada uma possua alunos que dominem o conteúdo e alunos que não 
dominem. Esta avaliação diagnóstica poderá ser realizada por meio de uma avaliação escrita 
ou por um Formulário do Google, isto fica a critério do professor e do que for mais viável para 
a sua turma.  

 O professor pode utilizar a Avaliação Diagnóstica que está no Apêndice B. As questões 
desta Avaliação Diagnóstica abordam os conhecimentos prévios que os alunos devem possuir.  

A partir da aula de hoje vocês estarão em busca pelo conhecimento, mas para isto 
terão que resolver desafios que serão impostos a vocês durante o decorrer das próximas 
aulas, a cada desafio realizado será obtido uma pontuação de experiência (XP), a qual será 
exibida em um ranking, que vocês terão acesso quando quiserem por meio de uma pasta 
compartilhada do Google Drive. As regras dos desafios serão explicadas antes da realização 
dos mesmos e para vencer a busca pelo conhecimento a equipe deve conseguir a maior 
pontuação de experiência que conseguir. 
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 Após a realização da Avaliação Diagnóstica pelos alunos, o professor deve corrigir e 
calcular a porcentagem de acerto de cada aluno e por meio desta porcentagem é que ele deverá 
selecionar os participantes de cada equipe. Suponhamos que seja uma turma de 30 alunos, então 
serão divididos os alunos em 6 equipes de 5 integrantes, que deverão ser alunos que possuem 
índice de conhecimentos diferentes, ou seja em uma mesma equipe deve conter alunos com 
alta porcentagem de acerto e alunos com baixa porcentagem de acerto. Esta maneira de 
selecionar os integrantes tem o intuito de que quando as demais atividades forem realizadas um 
aluno possa ajudar o outro e com isso desenvolver o trabalho em equipe e interação social. As 
equipes serão as mesmas até o final da estratégia gamificada. Uma sugestão futura é utilizar 
essa avaliação em outro momento como um desafio, onde os grupos podem pesquisar e 
encontrar as respostas corretas.   

2ª etapa- AULA 2: DESAFIO DA IDENTIFICAÇÃO E DESAFIO ADICIONANDO 
CONCEITOS 

Desafio Identificação 

O professor iniciará a aula comunicando aos alunos a formação das equipes, isto pode 
ser realizado através de um anúncio oral e expondo os nomes dos integrantes de cada equipe, 
por meio de uma tabela (Figura 1) colada na parede da sala de aula, ou o professor pode 
comunicar aos alunos que está na pasta compartilhada com eles no Google Drive nomeada 
como Formação de Equipe, na qual o aluno vai encontrar em PDF a tabela (Figura 1). 

 Figura 1: Tabela de formação de equipe 

 
Fonte: Da autora. 

 Depois de formadas as equipes o professor vai explicar o primeiro desafio, o qual 
nomeamos como DESAFIO DA IDENTIFICAÇÃO. Este primeiro desafio terá uma pontuação 
de 700 XP, e seu principal intuito é que os integrantes das equipes conheçam melhor seus 
colegas de jornada desta estratégia gamificada. Este primeiro desafio os alunos farão em duas 
etapas, a primeira tendo uma pontuação de 200 XP para equipe, nela os alunos descreverão 
sobre a atividade Desafio da identificação - Etapa 1: Quem sou eu?, a qual está no apêndice 
C, e depois eles irão conversar entre si, em uma roda de conversa, para conhecerem melhor. 
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Este desafio será avaliado pelo professor por meio da atividade escrita, e também, por meio da 
observação da conversação dos alunos e seu entrosamento durante a roda de conversa.  

 O professor deve pedir que os integrantes de cada equipe se reúnam, de maneira que 
eles consigam discutir e propor ideias. O professor deve explicar no que consiste o desafio da 
identificação, ele pode fazer isto da seguinte forma:  

O professor pode utilizar o desafio da identificação, o qual está no Apêndice C. As 
questões deste desafio abordam perguntas pessoais, de modo que um colega conheça o outro 
melhor.  

Após a realização da primeira etapa do desafio os alunos deverão realizar a segunda 
etapa. A segunda etapa do desafio consiste na identificação da equipe, a qual valerá 500 XP 
para a equipe. Nesta parte do desafio os integrantes da equipe devem decidir juntos e de forma 
que todos entre em consentimento um nome para equipe, este nome tem que estar associado a 
estatística, e depois eles terão que encontrar um emoji que represente sua equipe, para isto será 
utilizada a atividade Desafio da identificação - Etapa 2: Emojis, que está no Apêndice D.  

 O professor pode explicar a seus alunos a segunda etapa do desafio da seguinte maneira:  

 Agora que terminaram a primeira etapa, passaremos para a segunda etapa do primeiro 
desafio. Ela consiste que os integrantes das equipes decidam juntos e que todos tenham 
consentimento da escolha do nome da equipe de vocês, estes nomes substituirão nas tabelas 
(Figura 1) os nomes “equipe A, B, C, D, E e F”. A escolha desse nome deve estar vinculada 
com a estatística, por exemplo Equipe Unimodal, usem a criatividade, todas as ideias são bem-
vindas. Depois da escolha do nome, a equipe deve encontrar um emoji para representá-los 
(Figura 2).  

 Figura 2: Exemplos de imagens que podem ser usadas para identificar o grupo. 

 
Fonte: Extraída de Luciana Galastri (2014). 

 

O primeiro desafio é nomeado como desafio da identificação, pois terão que 
identificar vocês e a sua equipe. A primeira etapa é a parte de identificação dos integrantes, 
a qual valerá 200 XP para a equipe, sendo 40 XP de cada integrante. Será entregue a cada 
aluno uma cópia impressa da atividade Desafio da identificação - Etapa 1: Quem sou eu?. 
Primeiramente vocês devem escrever sobre vocês e depois faremos a troca das apresentações 
entre os membros da equipe, após em uma roda de conversa um colega deve apresentar o 
outro tendo por base o que ele escreveu em sua apresentação.  

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Agosto - 2022 · 91



Será entregue à equipe uma folha contendo a atividade Desafio da identificação - 
Etapa 2: Emojis, que está no Apêndice D, o qual terá uma pontuação de 300 XP. Nela, cada 
integrante deve escolher três emojis que ele julgue representar sua equipe, cada integrante deve 
circular o emoji escolhido com uma cor de caneta ou canetinha diferente. Em seguida, o 
professor fará a seguinte pergunta: Como que a equipe determinará qual será o emoji que 
representará a equipe? 

Espera-se que o aluno responda que é o emoji que foi mais escolhido, ou seja, recebeu 
mais círculos. Porém, pode ocorrer de não haver repetições na escolha do emoji. Acontecendo 
isto, o professor pode propor que eles analisem cada emoji, votando se gostam ou não de 
determinado emoji e, desta forma, o mais votado será o que representará a equipe.  

Depois da escolha feita, o professor pode comentar com seus alunos que eles 
escolheram o emoji aplicando conceitos de medida de tendência central que é a moda. Diante 
disso, o professor pode perguntar aos alunos como se pode definir moda. Os alunos podem 
responder, por exemplo, que são elementos repetidos mais vezes, ou que aparecem mais vezes, 
ou eles podem não saber definir. Perante isto o professor deve explicar sucintamente o conceito 
de moda.  

 Após selecionado o emoji, a equipe deve preencher a atividade Desafio da 
identificação - Etapa 2: Minha equipe é. O professor pode utilizar o desafio da identificação 
- Etapa 2: Minha equipe é, que está no Apêndice E. Após sua realização, um integrante da 
equipe deve apresentá-la, comunicando suas escolhas e justificativas para as demais. 

Conseguinte, o professor pode perguntar aos seus alunos: Qual é a média de emojis 
marcados por grupos? Os alunos podem responder que é a quantidade de emojis marcados 
dividido pela quantidade de equipes, ou eles podem não saber responder. Acontecendo isto, o 
professor deve explicar sucintamente o conceito e como calcular a média aritmética simples.  

 Este desafio será avaliado pelo professor por meio de observação, ou seja, ele irá 
observar a apresentação de cada equipe, suas escolhas e também como os alunos se 
comportaram em equipe para realizar as escolhas. A finalidade é que os alunos conheçam seus 
parceiros de jornada gamificada e tenham identificado sua equipe, além de aplicar conceitos de 
medidas de tendência central, que são moda e média aritmética simples.  

Desafio Adicionando Conceitos  

 Em seguida, o professor iniciará o segundo Desafio nomeado como DESAFIO 
ADICIONANDO CONCEITOS, o qual poderá ser realizado como uma atividade extraclasse 
em casa pelos alunos, isto fica a critério do professor. Este terá uma pontuação de 2000 XP 
para a equipe. Neste Desafio os alunos terão que realizar uma pesquisa, na qual terão que 
coletar os dados, aplicar e interpretar os conceitos de Medidas de Tendência Central. Para isto, 
os alunos poderão fazer uso de sites educacionais, vídeos, Livros, ou em qualquer outro 
dispositivo de pesquisa para buscar conhecimentos. O Desafio Adicionando Conceitos, que 
norteará este desafio, encontra-se no Apêndice E.    
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O professor pode explicar este desafio da seguinte forma:  

Neste desafio os alunos deverão concluir quatro fases, na qual terão que coletar os 
dados, aplicar e interpretar conceitos estatísticos. A primeira fase será destinada à coleta de 
dados das variáveis idade, altura e peso de 10 pessoas. A segunda terá início com uma pesquisa 
sobre as medidas de tendência central (média, moda e mediana), e depois, o preenchimento do 
Quadro 2, com as informações necessárias para os dados coletados.  

Quadro 2: Medidas de tendência central 
Medidas de tendência central 

Variável Média Moda Mediana 

Idade    

Altura    

Peso    

Fonte: Da autora.  

 Na terceira fase, será realizada pelos alunos uma pesquisa sobre as medidas de dispersão 
e, em seguida, o preenchimento do Quadro 3 com os cálculos de amplitude, variância e desvio 
padrão da variável altura. 

Quadro 3: Medidas de dispersão. 

Medidas de dispersão  

Altura 

Amplitude  

Variância  

Desvio padrão  

Fonte: Da autora.  

  Para finalizar, na quarta fase será realizado o questionamento: Quais das medidas de 
tendência central seria melhor para representar as variáveis coletadas?, nesta será 
realizada a interpretação dos dados. Este desafio tem a finalidade de que os alunos aprendam 
sobre os conceitos necessários para realizar os próximos desafios. 

Iniciaremos o Desafio Adicionando Conceitos, o qual terá uma pontuação de 2000 XP 
para a equipe, ou seja 400 XP para cada integrante. Para receber os pontos de experiência 
(XP) cada integrante da equipe deve trazer a sua pesquisa, a qual deve estar pronta na próxima 
aula, sendo manuscrita no caderno da disciplina. Para realização desta pesquisa os alunos 
deverão seguir as etapas da atividade Desafio Adicionando Conceitos. 
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3ª etapa- AULA 3: DESAFIO APLICANDO CONCEITOS E MAPEANDO 
ESTATÍSTICA 

 O professor deve no início desta aula verificar a realização do Desafio Adicionando 
Conceitos. Ele pode pedir que cada aluno leve o caderno contendo a pesquisa até a sua mesa 
para que ele possa avaliar e pontuar o desafio. Para fazer registro seria interessante escanear a 
pesquisa de cada aluno, o professor pode fazer isso com o celular usando o aplicativo Adobe 
Scan ou outro equivalente. Para que ocorra a assimilação do conteúdo aprendido no desafio 
adicionando conceitos, o professor deve corrigi-lo com seus alunos, de modo que os alunos 
participem ativamente, propondo as soluções e expondo suas dificuldades de aprendizagem.  

Desafio Aplicando Conceitos  

 Depois de verificar a realização do segundo desafio, o professor deve dar início ao 
terceiro desafio. O terceiro desafio nomeado como DESAFIO APLICANDO CONCEITO, será 
realizado por um quiz no Kahoot!, o qual pode ser encontrado no link                                                              
https://create.kahoot.it/share/desafio-aplicando-conceitos/32fe9703-5802-40e8-86a3-
9098fe18801e (Figura 3), neste cada equipe deve enviar somente uma resposta.  

Figura 3: Página inicial do Quiz no Kahoot!. 

 
Fonte: Da Autora. 

Para realização o professor pode utilizar um laboratório de informática caso houver em 
sua instituição ou ele pode pedir a seus alunos que usem o próprio celular, será necessário 
somente um celular para cada equipe. O professor precisará ter acesso a um computador no 
momento de aplicação do quiz (Figura 4), para poder acompanhar a pontuação dos alunos e 
fornecer o link ou QRcode de acesso. A pontuação deste desafio será dada da seguinte forma: 
em 1º lugar 2000 XP, 2º lugar 1000 XP, 3º lugar 800 XP, 4º lugar 500 XP, 5º lugar 200 XP e 
6º lugar 100 XP. Dessa maneira todos pontuarão, mas com diferentes quantidades, e se houver 
empate as duas equipes ganham a mesma pontuação. Neste quiz os alunos responderão 
perguntas sobre Estatística descritiva, com o intuito de fixar os conceitos aprendidos na 
pesquisa que eles realizaram no 2º desafio.  
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 Figura 4: Visualização do Quiz pelo aluno. 

 
Fonte: Da autora.  

O professor pode explicar este desafio para os alunos da seguinte forma: 

O professor pode utilizar o seguinte quiz do desafio aplicando conceitos, o qual está no 
Apêndice H. As questões deste desafio abordam perguntas sobre estatística descritiva, com o 
objetivo de revisarem o conteúdo que eles pesquisaram no desafio 2. 

Após a realização do Quiz pelas equipes, o professor deve comentar cada questão 
presente no quiz, com o objetivo de que os alunos possam perceber onde eles erraram e ao 
mesmo tempo revisar o conteúdo da pesquisa. O professor pode fazer isto por meio da oratória 
e, também utilizando o quadro para melhor fornecer uma visualização do exercício para o 
aluno, que deve ser sempre questionado para que haja uma melhor participação deles. Para que 
a participação do aluno seja mais efetiva o professor pode pedir que eles vão até a lousa para 

Agora passaremos para o DESAFIO APLICANDO CONCEITOS, neste vocês 
terão que responder um quiz no kahoot!, o qual contém perguntas sobre a pesquisa que 
vocês realizaram. Será necessário somente uma resposta de cada equipe, ou seja, os 
integrantes devem se juntar para discutirem sobre as perguntas, e assim responderem as 
alternativas da melhor forma possível e uma única vez. A pontuação será realizada da 
seguinte maneira: o time que estiver em 1º lugar 2000 XP, 2º lugar 1000 XP, 3º lugar 800 
XP, 4º lugar 500 XP, 5º lugar 200 XP e 6º lugar 100 XP, se houver empate as duas equipes 
recebem a mesma pontuação. Para terem acesso ao Quiz, se tiverem usando o celular, com 
a câmera deste farão a leitura do QRcode disponibilizado, ou se forem usar computadores 
terão o link para acesso em cada máquina. Quando cada equipe entrar, será necessário 
adicionar um apelido, no qual deve ser colocado o nome que escolheram no 1º desafio e na 
2ª etapa. Depois, eles devem dar início ao desafio. 
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realizarem as operações que forem pedidas. Antes de começar os comentários o professor deve 
dizer aos alunos que as equipes que participarem do diálogo receberão 100 XP. Podem ser 
abordados os seguintes pontos em cada exercício:  

Questão 1:  

● Onde podemos usar estatística?  

● Você já se deparou com uma pesquisa estatística? Qual? 

● Para que serve um estudo estatístico? 

● Cite áreas podemos usar os métodos estatísticos? 

● Qual é a utilidade da estatística? 

 Questão 2, 3, 4, 8 e 10: 

● Qual é o conceito de medidas de dispersão? 

● Por que utilizamos as medidas de dispersão? 

● Como podemos interpretar o desvio padrão? 

● Como podemos interpretar a variância? 

● Como utilizamos a amplitude? Para que ela serve? 

● Quais são os procedimentos para encontrar o desvio padrão, variância e 
amplitude de um conjunto de dados? 

 Questão 5 e 6: 

●  Como podemos caracterizar as medidas de Tendência Central? 

● Como encontramos a média de um conjunto de dados? 

● Como podemos interpretar a média de um conjunto de dados?  

● O valor da média sempre vai representar um conjunto de dados? Por que? 

● Se nesta turma os alunos tirassem as seguintes notas 0, 0, 8, 9, 8 e 10, qual será 
a média de notas da turma?  

●  Este valor representa bem a nota da turma? Por quê?  

● Todos os alunos tiraram notas igual ao valor da média? 

● Conseguiram perceber que quando fazemos o cálculo da média de um 
conjunto de dados estamos redistribuindo os valores das notas?  

● Quando dizemos “redistribuindo” o que estamos fazendo com as notas 
dos alunos? 

● Quais são os tipos de médias que podemos calcular? 

● Qual é a diferença entre a média aritmética simples e a média ponderada? 

● Como podemos saber qual das duas usar?  
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● O que é a moda de um conjunto de dados? 

● A moda é mais adequada em variáveis qualitativas ou quantitativas? 

● Como podemos interpretar a mediana de um conjunto de dados? 

● O que devemos fazer para encontrar a mediana? 

● Se nesta turma os alunos tirassem as seguintes notas 0, 0, 8, 9, 8 e 10, como 
fazemos para encontrar a mediana deste conjunto de dados? 

●  Como podemos interpretar o valor da mediana das notas? 

 Questão 7: 

● Cite os tipos de Pesquisa? Qual é a diferença entre elas? 

● O que é uma população? 

● O que é uma amostra? 

 Questão 9:  

● Por que é mais fácil interpretar dados por meio de gráficos? 

● Cite os diferentes tipos de gráficos e diga suas características. 

● Qual é o gráfico que vocês mais veem? 

● Onde vocês mais encontram gráficos? 

● Por que utilizamos os gráficos?  

Terminando os comentários o professor deve comunicar aos alunos as equipes que 
ganharam os 100 XP. Este desafio tem a finalidade de que os alunos possam revisar e aplicar 
os conceitos da estatística descritiva.  

Para finalizar a aula 3 o professor passará o quarto desafio, o qual nomeamos como 
DESAFIO MAPEANDO ESTATÍSTICA. Este desafio terá uma pontuação de 3000 XP, sendo 
200 XP para cada aluno e deve ser realizado em casa, o qual consiste em os alunos elaborarem 
um mapa mental sobre o conteúdo de estatística. O professor pode explicar este desafio a seus 
alunos da seguinte maneira: 

Desafio Mapeando Estatística 

Daremos início ao Desafio Mapeando Estatística. Neste desafio cada integrante da 
equipe deve elaborar um mapa mental (Figura 5) sobre o conteúdo de estatística. Este desafio 
valerá 500 XP para cada integrante, totalizando 3000 XP para a equipe. O objetivo deste desafio 
é que os alunos possam descrever de forma clara e simples a aprendizagem que tiveram até 
aqui. Para a confecção dos mapas podem utilizar recursos que deixem o mapa mental mais 
atrativo e explicativo, por exemplo, lápis de colorir, post its, marca texto, canetinhas e etc.  

 

 

 

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Agosto - 2022 · 97



Figura 5: Como elaborar um mapa mental. 

 
Fonte: Extraída de Liliane Rezende Anastácio (2021). 

Professor para deixar claro a seus alunos o que é um mapa mental e como eles podem 
elaborar os deles, explique o que é um mapa mental, ou seja diga aos alunos que é um tipo de 
diagrama que pretende descrever com poucos textos sobre uma ideia central. Podem ser 
mostrados aos alunos alguns exemplos de mapas mentais (Figura 6). 

Figura 6: Exemplo de mapa mental. 

 
Fonte: brasilescola.uol.com.br 

 Este desafio tem o intuito de que os alunos revisem os conteúdos estudados e também 
criem seu próprio material de estudo.  
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4ª etapa - AULA 4: DESAFIO ESCOLHAS ESTATÍSTICAS  

Inicialmente, o professor deverá verificar a realização do Desafio Mapeando Estatística 
e pontuá-lo. Para isso ele pedirá aos alunos que coloquem as carteiras na forma de um círculo, 
de maneira que todos fiquem um de frente para o outro, e o professor também deverá estar 
neste círculo.  Isto será necessário para que ocorra a rotação dos mapas mentais, ou seja, um 
aluno passará para o outro o seu mapa, de maneira que no final todos terão conhecimento do 
mapa dos colegas, e ao mesmo tempo o professor estará avaliando e pontuando o desafio. Para 
fazer registro seria interessante escanear o mapa mental de cada aluno, o professor pode fazer 
isso com o celular usando o aplicativo Adobe Scan ou outro similar.  

Desafio Escolhas Estatísticas 

Depois de verificar a realização do Desafio Mapeando Estatística, o professor deve dar 
início ao quinto desafio. Este desafio foi nomeado como sendo DESAFIO ESCOLHAS 
ESTATÍSTICAS, este será constituído por 13 envelopes, pois serão dois para cada equipe e 
um envelope extra para a equipe que terminar primeiro a segunda rodada. Nestes estarão 
contidas perguntas sobre medida de tendência central e medidas de dispersão. Cada envelope 
tem uma pontuação de 1000 XP e o envelope extra 200 XP. Para dar início ao desafio, o 
professor deve pedir para cada equipe escolher um integrante para representar-se e escolher um 
envelope, e assim iniciar a primeira rodada. Depois de escolher o envelope, a equipe deve 
resolver o problema proposto e escrever a solução em uma folha A4, a qual deve ser 
disponibilizada pelo professor. 

Quando a equipe terminar, o professor deve verificar se a solução está correta, estando 
correta a equipe escolhe o segundo envelope e inicia a segunda rodada, e estando incorreta a 
equipe deve retomar, com as observações feitas pelo professor, e realizar novamente o 
exercício. O mesmo deve ser feito na segunda rodada, porém a equipe que terminar o exercício 
primeiro e estiver correto ganha o direito de resolver mais uma questão a qual está no envelope 
extra. Caso a equipe desista de responder a questão, o direito passa para a próxima equipe que 
terminou. Em seguida, cada equipe deve escolher um de seus envelopes para explicar o 
significado dos resultados obtidos, para que toda a turma consiga dialogar sobre as demais 
questões propostas, as quais o professor poderá colocar em uma imagem de pergaminho que 
está no Anexo 1 (Figura 7).  

Figura 7: Modelo de pergunta para ser colocada no envelope. 

 
Fonte: Da autora. 
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O professor pode explicar este desafio da seguinte maneira: 

O professor poderá utilizar os problemas disponíveis no Apêndice G para colocar nos 
envelopes. O objetivo deste desafio é que os alunos possam retomar e assimilar os conteúdos 
aprendidos e também interpretar o significado dos dados obtidos. 

 

5ª etapa - FINALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA GAMIFICADA 

 Para encerrar a gamificação realizada pelo professor, este deve realizar uma solenidade 
para os alunos. Nesta deve ser comunicado aos alunos a pontuação final de cada equipe e sua 
colocação. Sugerimos ao professor realizá-la em um local fora da sala de aula, podendo ser em 
um auditório, quadra ou pátio, para que tenha uma experiência diferenciada para o aluno. Para 
a premiação o professor pode construir um pódio (Figura 8) que deixe mais empolgante a 
solenidade. 

Figura 8: Exemplo de pódio. 

 
Fonte: https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_757655-MLB32208548321_092019-O.jpgAvaliação 

 

 Para premiar os alunos de maneira simbólica, de modo que seja viável para o professor, 
podem ser utilizadas medalhas e troféus, os quais podem ser encontrados em papelarias ou lojas 
que vendem artigos escolares. Como todos os alunos participaram e empenharam-se para 
concluir os desafios, todos receberão as medalhas, e as três equipes que conseguiram uma 

Agora realizaremos o Desafio Escolhas Estatísticas, para iniciar cada equipe deve 
escolher um representante e este deve ir até a mesa do professor, na qual existem 12 
envelopes e dentro desses tem um problema sobre o conteúdo que estamos estudando, o 
aluno deve escolher um envelope e ir até a sua equipe para solucionar o problema proposto. 
Quando mostrar ao professor a solução correta, a equipe deve escolher mais um envelope, e 
iniciar a segunda etapa, quem terminar primeiro a segunda etapa, ganha o direito de 
responder o envelope extra. A pontuação será distribuída da seguinte maneira: cada envelope 
respondido corretamente valerá 1000 XP e o envelope extra 200 XP.  
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pontuação de experiência (XP) maior  receberão os troféus. Este é um exemplo de premiação, 
o professor pode utilizar o que for mais favorável para ele e para seus alunos, também, podem 
ser utilizados certificados de participação. Portanto, a estratégia gamificada terminará com a 
premiação dos alunos. 

Avaliação 

 Para avaliar os alunos, o professor pode utilizar todos os desafios que os alunos 
realizaram durante as aulas, ou seja, avaliar o conhecimento adquirido pelo aluno em toda 
trajetória gamificada e não somente por uma avaliação escrita no final do conteúdo.  Esta 
verificação de aprendizagem do aluno será construída ao longo de todas as aulas, por meio da 
conclusão dos desafios propostos, pela participação dos alunos nas aulas e pelo trabalho em 
equipe. Logo o professor deve sempre observar com atenção e fazer anotações necessárias 
sobre a maneira que cada aluno participa e contribui para as aulas. O professor pode utilizar o 
seguinte Quadro 4 para anotar a pontuação de experiência dos alunos no decorrer das 
atividades.  

Quadro 4: Pontuação dos alunos 

GRUPO A 

Alunos Aluno A Aluno B Aluno C Aluno D Aluno E 

DESAFIO IDENTIFICAÇÃO - Etapa 
1: Quem sou eu? 

      

DESAFIO IDENTIFICAÇÃO - Etapa 
2: Minha equipe é  

DESAFIO ADICIONANDO 
CONCEITOS      

DESAFIO APLICANDO CONCEITO 
 

DESAFIO MAPEANDO 
ESTATÍSTICA      

Bônus: Participação do diálogo 
     

DESAFIO ESCOLHA ESTATÍSTICA      

Bônus: Envelope Extra      

Fonte: Da autora. 

Para quantificar em nota a avaliação do aluno, o professor pode fazer a conversão dos 
pontos de experiência (XP) em notas, isto pode ser feito da maneira que mostra o Quadro 5. 
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Quadro 5: Conversão de Notas 

 
Fonte: Da autora. 

 
 Portanto, a equipe que obtiver 7200 XP, terá uma nota 80 em seu desempenho. Desta 
maneira, conseguimos avaliar todo o percurso percorrido pelo aluno ao longo da gamificação 
e não somente o resultado final em uma prova escrita o que é comumente utilizado.  
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 Apêndice  
 

APÊNDICE A  
APÊNDICE A – Ranking 

 
Ranking 

GRUPOS PONTOS DE EXPERIÊNCIA (XP) 

Grupo A  

Grupo B  

Grupo C  

Grupo D  

Grupo E  
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APÊNDICE B 

APÊNDICE B – Avaliação diagnóstica 
 

1- De acordo com os termos de uma pesquisa estatística, relacione as colunas corretamente:  
 
Coluna 1  
 
A- População Estatística ou Universo Estatístico 
B- Amostra 
C- Pesquisa censitária  
D-Pesquisa Amostral  
E-Amostra Aleatória Simples 
F- Amostra Sistemática 
G- Amostra Estratificada 
 
Coluna 2 

(   ) Quando os elementos da população estão ordenados, o primeiro é escolhido aleatoriamente 
e os demais são retirados periodicamente.      

(  ) É a classificação de pesquisa que envolve todos os elementos ou participantes de uma 
pesquisa estatística. Pouco utilizada por ser cara e muito trabalhosa, exceto em casos em que a 
população é pequena.  

(   ) Quando os elementos de uma amostra são escolhidos aleatoriamente, ou seja, ao acaso. 

(  ) Quando a população é dividida em grupos razoavelmente homogêneos e, dentro de cada 
grupo, os elementos são escolhidos aleatoriamente.  

(   ) É qualquer parte ou subconjunto de uma população ou universo estatístico.   

(  )  É a classificação de pesquisa que é realizada com um subconjunto da população. Esta 
possui um custo operacional menor. 

(  ) É o conjunto de elementos que possuem as mesmas características. Exemplo: Para 
determinar qual é a disciplina preferida dos alunos do 8º ano, foi realizada uma pesquisa com 
todos os alunos.  

 

2- Uma variável em pesquisa são características de interesse no elemento que está sendo 
pesquisado. Sabendo disso considere as seguintes variáveis: 

I.  Estado de conservação de um carro  

II.  Nível de escolaridade   

III. Quantidade de filhos   
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IV.  Número de pessoas na fila do banco   

V. Altura de uma pessoa   

VI. Esporte favorito   

Com relação à classificação das variáveis de pesquisa citada, é correto afirmar que: 

A) As variáveis I, II e IV são qualitativas. 
B) As variáveis III, IV e V são quantitativas contínuas. 
C) As variáveis II e III são quantitativas discretas. 
D) As variáveis IV e VI são quantitativas contínuas. 
E) As variáveis I, II e VI são qualitativas  

3-   A sorveteria da dona Maria está realizando uma pesquisa entre seus clientes sobre qual é o 
melhor sabor de sorvete, 50 pessoas já responderam o questionário, obtendo os seguintes dados: 

Chocolate  Morango  Flocos  Chocomenta  Creme 

Chocolate  Flocos  Chocomenta Chocolate  Chocomenta 

Flocos  Morango  Chocolate  Flocos  Chocolate  

Chocolate  Creme Flocos  Morango  Chocolate  

Creme Creme Morango  Flocos  Chocolate  

Flocos  Chocomenta Flocos  Chocolate  Creme 

Chocolate  Creme Chocolate Creme Chocomenta 

Creme Creme Chocomenta Flocos  Chocomenta 

Morango  Flocos  Flocos  Morango  Chocomenta 

Chocolate  Creme Morango  Chocolate  Morango  

   

A partir destes dados preencha a tabela de frequência desta pesquisa:  

Melhor sabor de sorvete 

Sorvete Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Chocolate   

Creme   

Chocomenta   

Flocos   
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Morango    

4-  (Sejus ES – Vunesp). Observe os gráficos e analise as afirmações I, II e III. Procura por 
graduação aumenta ano a ano “Explosão do número de inscritos”.

 
I. Em 2010, o aumento percentual de matrículas em cursos tecnológicos, comparado com 2001, 

foi maior que 1000%. 

II. Em 2010, houve 100,9 mil matrículas a mais em cursos tecnológicos que no ano anterior. 

III. Em 2010, a razão entre a distribuição de matrículas no curso tecnológico presencial e à 

distância foi de 2 para 5. 

É correto o que se afirma em 

a) I e II, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 

Gabarito 

1 - (F) (C) (E) (G) (B) (D) (A) 

2- Letra E 

3-  

Melhor sabor de sorvete 
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Sorvete Frequência Absoluta  Frequência Relativa 

Chocolate 13 26% 

Flocos 11 22% 

Creme 10 20% 

Chocomenta 8 16% 

Morango  8 16% 

Total 50 100% 

 

4- Letra E 
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APÊNDICE C 
APÊNDICE C – Desafio da identificação - Etapa 1: Quem sou eu? 

 
Aluno(as):__________________________________________________________________ 
Data:___/___/___ 
Pontuação: 10 XP 
 
Escreva um breve texto apresentando você para seus colegas: 
 

● Pode ser abordado seu nome completo, a origem do seu nome, idade, onde nasceu, 
com quem mora, onde já estudou, o que você faz no seu tempo livre, qual é a 
disciplina predileta e qual é menos, fale sobre suas qualidades e defeitos. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

● Gosta de matemática? Em matemática qual é o seu conteúdo preferido? Como você 
estuda matemática? Gosta de Estatística? Possui facilidade em algum conteúdo? e 
dificuldade? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

● Gosta de jogos? O que você joga? 
  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Resposta pessoal 
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APÊNDICE D 
Apêndice D - Desafio da identificação - Etapa 2: Emojis 

 
Alunos (as): 
___________________________________________________________________________
_________________________________________ 
Data:___/___/___ 
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APÊNDICE E 
APÊNDICE E – Desafio da identificação - Etapa 2: Minha equipe é 

 
Alunos(as):_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Data:___/___/___ 
Pontuação: 50 XP 
 

● Nome da equipe:_______________________________________________________ 
 

Justificativa da escolha: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

● Imagem de identificação da equipe:  
 

 
 

Justificativa da escolha: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Resposta pessoal 
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APÊNDICE F 
APÊNDICE F – Desafio Adicionando Conceitos  

 
Aluno:_____________________________________________________________________ 
Data:___/___/___ 
Pontuação: 400 XP 

Desafio Adicionando Conceitos  
 

 Para concluir este desafio, cada integrante das equipes deve realizar uma pesquisa, na 
qual vocês terão que coletar os dados, aplicar e interpretar conceitos estatísticos. Para isto, terão 
que realizar as etapas desta atividade. 
 
1ª Etapa: Coleta dos dados. 
  

Cada aluno terá que escolher dez pessoas de suas redes sociais, ou seja, pode ser do 
facebook, twitter, Instagram e etc, para coletar os dados necessários para preencher o Quadro 
1, caso o aluno não possua rede social, está coleta poderá ser feita com as pessoas de seu âmbito 
social.  
 
Quadro 1: Coleta dos Dados  

Minha Rede Social 

Pessoas Idade Altura Peso 

Pessoa 1    

Pessoa 2    

Pessoa 3    

Pessoa 4    

Pessoa 5    

Pessoa 6    

Pessoa 7    

Pessoa 8    

Pessoa 9    

Pessoa 10    

Fonte: Da autora.  
 
2ª Fase: Medidas de tendência central . 
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Antes de iniciar a segunda fase, realize uma busca em sites educacionais, vídeos, livros, 
ou em qualquer outro dispositivo de pesquisa, para descrever sobre as medidas de tendência 
central, que são moda, média (aritmética simples e ponderada) e mediana e como encontramos 
cada uma delas.  

Agora, apresente a média, moda e mediana para idade, altura e peso, do conjunto de 
dados coletados, e complete o Quadro 2. 

 
Quadro 2: Tratamento dos dados  

Redes Sociais: Medidas de tendência central 

Variável Média Moda Mediana 

Idade    

Altura    

Peso    

Fonte: Do autor.  
 

3ª Fase: Medidas de dispersão. 
 
 Antes de iniciar a terceira fase, descreva sobre as medidas de dispersão, na qual deve 
constar: o que medidas de dispersão, amplitude, variância e desvio-padrão e como calculamos 
cada uma.  

Em seguida, calcule a amplitude, variância e desvio padrão da variável altura e 
complete o Quadro 3.  

 
Quadro 3: Medidas de dispersão. 

Redes Sociais: Medidas de dispersão das idades 

Altura 

Amplitude  

Variância  

Desvio padrão  

Fonte: Do autor.  
 
4ª Fase:  Interpretação dos dados. 
 
Nesta fase os alunos devem responder o seguinte questionamento: 
 
Quais das medidas de tendência central seria melhor para representar as variáveis 
coletadas? 
 
Alunos, abaixo estão algumas sugestões para buscar por conhecimentos.  
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Vídeos: 
O que é estatística? - https://www.youtube.com/watch?v=BV67KHwV-5A 
ESTATÍSTICA | QUER QUE DESENHE | DESCOMPLICA -  
https://www.youtube.com/watch?v=tuzbYoeum7E 
 
Sites Educacionais:  
Mundo Educação:- https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/estatistica.htm 
Infoescola - https://www.infoescola.com/matematica/estatistica/ 
Só Matemática - https://www.somatematica.com.br/estat/basica/pagina1.php 
Educa mais Brasil- https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/medidas-de-
dispersao 
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APÊNDICE G 
 

APÊNDICE G – Desafio Escolha Estatísticas 
 

1 - Em uma empresa de cosméticos, 5 profissionais recebem o seguinte salário: R$ 1000,00; 
R$ 2000,00; R$ 2500,00; R$ 5400,00 e R$ 10500,00. Qual é o salário médio destas pessoas? 
E a mediana?  Qual das duas medidas de tendência central representa melhor estes dados?    
 
2- (ENEM - 2017- adaptado) Três alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. 
Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer cinco provas. Para que seja aprovado 
nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das cinco provas maior ou igual a 
6. Na tabela, estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. 

 

Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará(ão) reprovado(s)? 

3- (ENEM - 2014 - adaptado) Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga 
de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. 
A tabela apresenta as notas obtidas pelos cinco candidatos. 

 

Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas 
obtidas por ele nas quatro disciplinas foi a maior. Qual é o candidato aprovado? 

4- (UFPR - adaptada) Uma determinada região apresentou, nos últimos cinco meses, os 
seguintes valores (fornecidos em mm) para a precipitação pluviométrica média: 
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5- (ENEM- 2017- adaptado) O gráfico apresenta a taxa de desemprego (em %) para o período 
de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões 
metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

 

 Qual é a mediana dessa taxa de desemprego, no período de março de 2008 a abril de 2009? 

Qual é a média, a mediana, a amplitude e a variância do conjunto de valores acima? 

6- (ENEM 2010) O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último 
campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita 
informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. 

 

Se X, Y e Z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então 
A) X = Y < Z. 
B) Z < X = Y. 
C) Y < Z < X. 
D) Z < X < Y. 
E) Z < Y < X. 
7- (ENEM-2010- adaptado) Para conseguir chegar a um número recorde de produção de ovos 
de Páscoa, as empresas brasileiras começam a se planejar para esse período com um ano de 
antecedência. O gráfico a seguir mostra o número de ovos de Páscoa produzidos no Brasil no 
período de 2005 a 2009. Qual é a amplitude desta produção? 
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8- (ENEM/2012) A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos três últimos 
anos de cinco microempresas (ME) que se encontram à venda. Um investidor deseja comprar 
duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos 
últimos três anos (de 2009 até 2011) e escolhe as duas empresas de maior média anual. As 
empresas que este investidor escolhe 
comprar são 
 
 a) Balas W e Pizzaria Y. 
 b) Chocolates X e Tecelagem Z.  
c) Pizzaria Y e Alfinetes V.  
d) Pizzaria Y e Chocolates X.  
e) Tecelagem Z e Alfinetes V 
 
9- (ENEM-2010-adptada) Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que 
o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada 
etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas, e o tempo médio de prova indicado pelos 
organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro, estão representados os dados estatísticos 
das cinco equipes mais bem classificadas. Dados estatísticos das equipes mais bem 
classificadas (em minutos).  
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Qual é a variância de cada equipe?  
 
10- (Enem-2012) Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de 
consultoria estatística, constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de 
uma safra dos talhões de suas propriedades. Os talhões têm a mesma área de 30 000 m2 e o 
valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg/talhão. O produtor deve apresentar as 
informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 kg por hectare 
(10 000 m2 ). A variância das produções dos talhões expressa em (sacas/hectare)^2 é  
  
a) 20,25. 
 b) 4,50.  
c) 0,71. 
 d) 0,50. 
e) 0,25 
 

11. Escolha 20 números aleatórios, depois calcule a média e a mediana destes números. Qual 
é a conclusão que a média e a mediana podem nos dar? 

 

12. (FGV–Adaptado). Os dados a seguir são as quantidades de empregados de cinco pequenas 
empresas: 6, 5, 8, 5, 6. Qual é a variância da quantidade de empregados dessas cinco empresas? 

13. (Cetro-adaptado). Em uma distribuição cujos valores são iguais, qual é o valor do desvio-
padrão? 
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APÊNDICE H 
 

APÊNDICE H – Desafio aplicando conceitos  
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Anexo 

 
ANEXO A - Imagem de pergaminho  

Fonte: https://www.seekpng.com/ipng/u2w7i1q8t4y3a9a9_quer-saber-mais-faixa-de-pergaminho-png/ 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA: uma proposta de sequência 
didática para a Educação de Jovens e Adultos 

 

Autor - Mychel Douglas Almeida Sousa 
Orientadora - Marta Borges 

Estrutura curricular  

Etapa de ensino/Ano ou Série 

EJA - Ensino Médio/3º Ano 

Área  
Matemática 

Unidade Temática (BNCC) 
Números e Álgebra 

Objetos de Conhecimento (BNCC)  
- Cálculos envolvendo porcentagens.  

- Conceitos de Matemática Financeira (juros simples e compostos, taxas de juros).  

Habilidades (BNCC e DCGOEM-20211) 
(EM13MAT203) Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de 
ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas (para o controle de 
orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre outros), para 
tomar decisões. 

(GO-EMMAT203A) Determinar os valores de capitais, juros (simples e composto), 
montantes, taxas e/ou tempos - com as conversões de medidas necessárias - de aplicações 
financeiras, empréstimo etc., utilizando procedimentos matemáticos adequados para 
compreender conceitos essenciais de investigação, planejamento, execução, participação e 
análise do mundo contemporâneo.  

(GO-EMMAT203B) Compreender os conceitos essenciais da Matemática Financeira, 
educação financeira e outros, analisando dados e informações de problemas diversos 

 

1 As habilidades EM13MAT203, EM13MAT104 e EM13MAT304 são da BNCC e as habilidades GO-
EMMAT203A, GO-EMMAT203B, GO-EMMAT203C e GO-EMMAT104A foram extraídas do Documento 
Curricular para Goiás Etapa Ensino Médio disponibilizado em 2021, com implementação em 2022 (GOIÁS, 
2021). 
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(empréstimos, saúde, educação, finanças, sustentabilidade, tecnologia no mundo do trabalho 
etc.), para aplicar tais conceitos na busca por soluções de problemas.  

(GO-EMMAT203C) Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na 
análise de ações, envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas (controle de 
orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e composto etc.), identificando 
elementos essenciais da Matemática Financeira (capital, tempo, taxas, entre outros) para 
resolver problemas relacionados à educação financeira, mercado (cotidiano e de trabalho) etc. 
e propor e/ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo. 

(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de 
desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros), investigando os processos de cálculo 
desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. 

(GO-EMMAT104A) Efetuar cálculo de porcentagem (acréscimos, descontos, taxas, entre 
outros), utilizando procedimentos matemáticos para compreender conceitos, evidências, taxas, 
índices e seus usos e intencionalidades nas atividades cotidianas divulgados por diferentes 
meios. 

(EM13MAT304) Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais seja 
necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como 
o da Matemática Financeira, entre outros. 

Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 
Esta sequência didática tem como objetivo construir e aperfeiçoar nos(as) 

educandos(as) noções básicas de Matemática Financeira, alcançando uma educação financeira 
consistente com a dinâmica social vigente. Parte-se do princípio de que conhecimentos básicos 
dessa parte da Matemática são essenciais para a compreensão da realidade socioeconômica da 
vida em sociedade, em especial para o estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
devido a aspectos relacionados à sua faixa etária e inserção no mercado de trabalho. 

O Documento Curricular para Goiás Etapa Ensino Médio (DCGOEM) de 2021, tendo 
por base a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ressalta que 

 
[...] colaborando com o percurso formativo do/a estudante na educação básica por 
meio do desenvolvimento de habilidades relativas aos processos de investigação, 
construção de modelos, representações significativas e resolução de problemas. 
Fortalece os repertórios expressivo e receptivo que, articulados ao domínio de 
linguagens matemáticas, corroboram a expressão pessoal e auxiliam na compreensão 
de fenômenos técnicos-científicos, socioeconômicos, culturais e outros. Nesse 
contexto contribui para a construção de argumentações consistentes nos mais variados 
ambientes e na organização e síntese de pensamentos e conhecimentos para tomada 
de decisões. E amplia os conhecimentos teórico-conceituais que devem estar 
articulados e contextualizados com o conhecimento pessoal, cultural e local que cada 
sujeito traz de suas rotinas, vivências e trajetórias (GOIÁS, 2021, p. 325). 
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Outro aspecto a ser considerado é o estudo de conceitos básicos de economia e finanças, 
visando à educação financeira dos(as) alunos(as). Assim, caso seja pertinente ao planejamento 
do(a) educador(a) de Matemática da EJA, poderão ser discutidos e aprofundados, nesta 
sequência didática, assuntos como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade 
e liquidez de um investimento) e impostos, uma vez que 

 
[...] Essas questões, além de promover o desenvolvimento de competências pessoais 
e sociais dos alunos, podem se constituir em excelentes contextos para as aplicações 
dos conceitos da Matemática Financeira e também proporcionar contextos para 
ampliar e aprofundar esses conceitos (BRASIL, 2021, p. 269). 

 

Com o avançar do século XXI, “as transformações na sociedade são grandes, 
especialmente em razão do uso de novas tecnologias. Observamos transformações nas formas 
de participação dos trabalhadores nos diversos setores da produção [...]” e nas relações de 
trabalho (BRASIL, 2018, p. 568). De fato, 

 
Há hoje mais espaço para o empreendedorismo individual, em todas as classes sociais, 
e cresce a importância da educação financeira e da compreensão do sistema monetário 
contemporâneo nacional e mundial, imprescindíveis para uma inserção crítica e 
consciente no mundo atual (BRASIL, 2018, p. 568).  

 

Diante desse cenário, faz-se necessário que o ensino de Matemática adote uma 
perspectiva que traga o contexto do estudante da EJA para a sala de aula, buscando atividades 
que favoreçam a investigação e reflexão, contribuindo para ampliar a sua visão frente aos 
desafios e às inovações tecnológicas atuais. 

Duração das atividades 
A proposta é que a atividade seja aplicada em até 5 (cinco) aulas com dois ciclos de 

ensino, pressupondo cada aula com a duração de 40 minutos, correspondendo, portanto, a um 
total de até 200 minutos em sala de aula. Em síntese, estão previstos: 

Primeiro ciclo: 

Aula 1: Roda de diálogo para trabalhar o conceito de dinheiro. 

Aula 2: Construindo a situação-problema: Planilha de controle de gastos/custos 
familiares, com uma proposta de pesquisa sobre o significado de conceitos introdutórios de 
Matemática Financeira. 

Aula 3: Aula de revisão com solução de problemas em sala e proposta de pesquisa sobre 
o significado de conceitos fundadores de Matemática Financeira. 

Segundo ciclo: 

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Agosto - 2022 · 126



 
 

Aula 4/Aula 5: Trabalhando em sala os conceitos e fórmulas, com proposta com 
resolução de problemas. 

Avaliação: Consiste em associar, a cada ciclo de ensino, um ciclo avaliativo, conforme 
será detalhado na seção Avaliação desta sequência didática. 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo(a) educador(a) com o(a) educando(a) 
Sugere-se que sejam trabalhados os conceitos e princípios abaixo listados: 

i) Operações básicas de soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação; 

ii) Conjuntos numéricos; 

iii) Leitura e Interpretação de texto (com foco central na montagem da situação-
problema. 

Além disso, com base no DCGOEM-2021, sugere-se atenção às seguintes habilidades 
previstas na BNCC, relacionadas ao Ensino Fundamental: 

(EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, 
incluindo o uso de tecnologias digitais (BRASIL, 2018, p. 315). 

(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como 
a fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da 
mesma ou três partes de outra grandeza. (BRASIL, 2018, p. 309). 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 
A Matemática Financeira é uma área do conhecimento matemático que tem aplicação 

direta no dia a dia das pessoas. Por sua natureza, possui impacto visceral na condição material 
de existência de todos e todas, no entanto geralmente tem baixo grau de compreensão enquanto 
conhecimento aplicável quando abordada como conteúdo escolar, ou seja, as pessoas mesmo 
em ambiente escolar têm grande dificuldade com as operações matemáticas que envolvem este 
conteúdo.  

Dito isto, a presente sequência didática propõe momentos individuais e coletivos, 
mediados pelo(a) educador(a), de modo a possibilitar a troca de saberes/experiências, a partir 
de:  

• Rodas de diálogo; 

• Planilha financeira; 

• Situações-problema; 

• Elaboração de tabela de controle de gastos; 

• Pesquisas de conceitos matemáticos; 

• Educação financeira. 
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Desse modo, inicia-se com uma roda de diálogo, cujo objetivo é desconstruir a aplicação 
do conteúdo sem significado e aproximar a Matemática Financeira da vida cotidiana das 
pessoas. Para a provocação de um debate construtivo, a sequência didática sugere parte da 
concepção mais simples do significado/sentido do dinheiro. 

Como forma de registro, sugere-se trabalhar com planilhas financeiras em uma 
abordagem inicial. Logo, a partir do debate, o(a) educador(a) constrói, com os(as) alunos(as), 
uma planilha financeira (na forma de tabela) em sala de aula (caso seja possível, a sequência 
didática apresenta também uma planilha eletrônica no Apêndice A). A partir desta aula, sugere-
se definir um roteiro de pesquisa para ser trabalhado individualmente já com aplicação direta 
pelos(as) alunos(as) em seus orçamentos.  

A segunda aula será para construir uma roda de diálogo sobre as problemáticas 
envolvendo o custo de vida, os itens que mais se observou pesar nos orçamentos, até que se 
alcancem os conceitos fundamentais de Matemática Financeira. Na terceira aula, o objetivo é 
tratar diretamente os conceitos e exercícios envolvendo o conteúdo. Por fim, na quarta e na 
quinta aulas serão abordados os conceitos de juros simples e composto, capital e montante. O 
objetivo central é poder abordar tais conceitos de forma gradativa até que os alunos possam 
aprender a interpretar seus significados a partir de situações-problema relacionadas ao 
cotidiano. 

Recursos educacionais 

Entendendo a EJA como um espaço de aprendizado multifacetado, sugerimos que o(a) 
educador(a) esteja atento ao perfil da(s) turma(s) e aos recursos didático-pedagógicos 
disponíveis em sua unidade escolar, de modo que a aplicação da sequência didática seja vista 
como um espaço de educação com limitações, porém onde se busca a melhor eficiência no 
processo de troca com os(as) alunos(as). Ao partir desta perspectiva como factual, sugere-se 
que sejam utilizados os recursos a seguir, especificados em obrigatório ou opcional: 

1)  Quadro branco (ou negro) e pincel (ou giz) e folha de papel – Obrigatório; 

2)  Calculadora simples – Obrigatório; 

3)  Acesso à internet – Opcional em sala de aula/Obrigatório para as pesquisas dos(as) 
alunos(as); 

4)  Celular e/ou computador com acesso à internet, para construção de planilhas 
eletrônicas com Microsoft Excel ou software livre similar – Opcional; e 

5)  Impressora e copiadora - Opcional. 

Se disponível, o(a) educador(a) poderá utilizar um laboratório de informática com 
acesso à internet, Datashow e material didático em mídia ou impresso, como panfletos de lojas. 

Descrição da Sequência de Atividades  
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Primeiro ciclo – Introduzindo em sala a Matemática Financeira a partir da 
conceituação do dinheiro 

Aula 1: Texto introdutório – O que é dinheiro? 
Para a construção de um ambiente entre educador(a) e educandos(as) que seja capaz de 

desconstruir o modelo mecanizado de mera transmissão de informações, na primeira aula 
sugere-se que seja feita uma roda de diálogo para que cada educando(a) possa dizer o que 
entende por dinheiro, podendo ser alterado o termo dinheiro por “capital financeiro”.  

Com isso o(a) educador(a) explorará as noções do que é o dinheiro trazidas pela turma 
e, a partir das respostas obtidas, poderá utilizar uma definição mais geral, dada pelo dicionário. 
Segundo o dicionário Michaelis (2015), entre outros significados, dinheiro refere-se, a: 

4 Valor representativo de qualquer quantia. 

5 Recursos financeiros; fortuna, riqueza, bens e capital. 

Com base nessa definição, para ampliar a visão dos(as) alunos(as) quanto a aspectos 
históricos, propõe-se como sugestão de leitura em sala o seguinte texto, o qual aborda a origem 
do dinheiro. O educador pode solicitar que um(a) aluno(a) faça a leitura. 

 

Origem do Dinheiro 
 

A história da civilização nos conta que o 
homem primitivo procurava defender-se do 
frio e da fome, abrigando-se em cavernas e 
alimentando-se de frutos silvestres, ou do que 
conseguia obter da caça e da pesca. Ao longo 
dos séculos, com o desenvolvimento da 
inteligência, passou a espécie humana a sentir 
a necessidade de maior conforto e a reparar 
no seu semelhante. Assim, como decorrência 
das necessidades individuais, surgiram as 
trocas. Esse sistema de troca direta, que durou 
por vários séculos, deu origem ao surgimento 
de vocábulos como “salário”, o pagamento 
feito através de certa quantidade de sal; 
“pecúnia”, do latim “pecus”, que significa 
rebanho (gado) ou “peculium”, relativo ao 
gado miúdo (ovelha ou cabrito). 

 

Figura 1 – Troca de mercadorias. 

 

Fonte: Quintiliano ([201-]). 

 
As primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, 
geralmente em metal, surgiram na Lídia (atual Turquia), no século VII A. C. As 
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características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através da 
pancada de um objeto pesado (martelo), em primitivos cunhos. Foi o surgimento da 
cunhagem a martelo, onde os signos monetários eram valorizados também pela 
nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata. 

 
Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por 
metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar dos séculos, a 
associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das 
moedas, que quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da 
história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. 

 
A necessidade de guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos. Os 
negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a 
aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar recibos 
escritos das quantias guardadas. Esses recibos (então conhecidos como “goldsmith´s 
notes”) passaram, com o tempo, a servir como meio de pagamento por seus 
possuidores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. Assim surgiram 
as primeiras cédulas de “papel moeda”, ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que 
a guarda dos valores em espécie dava origem a instituições bancárias. 

 
Os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram, respectivamente, na Suécia, 
em 1656; na Inglaterra, em 1694; na França, em 1700 e no Brasil, em 1808 e a palavra 
“bank” veio da italiana “banco”, peça de madeira que os comerciantes de valores 
oriundos da Itália e estabelecidos em Londres usavam para operar seus negócios no 
mercado público londrino. 

 
Fonte: Casa da Moeda do Brasil, Livro “Casa da Moeda do Brasil: 290 anos de 
História, 1694/1984” (CASA DA MOEDA DO BRASIL, 2021). 

 

A partir da leitura, sugere-se que seja feita uma breve discussão sobre o tema, a partir 
de perguntas como: 

i) O que você entende por dinheiro (capital financeiro)? 

Como resposta, o(a) educador(a) pode utilizar o texto supracitado sobre a origem do 
dinheiro, destacando a parte que se refere à “[…] a associação dos atributos de beleza e 
expressão cultural ao valor monetário das moedas, que quase sempre, na atualidade, apresentam 
figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades”. Isto diz 
que dinheiro (ou capital financeiro) é tudo aquilo que pode ser transformado em riqueza social. 

          ii) Você acha que dinheiro pode valer mais dinheiro (conceito de valor)? Se sim, por quê?  
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A forma de pensar esta pergunta passa por entender o que é a inflação e, em especial, o 
câmbio. Este último é determinante para que um determinado dinheiro, em forma de moeda 
circulante, possa se valorizar. Segundo a página Remessa Online (2022, p. 1), o câmbio sofre 
variação de acordo com diversas variáveis econômicas e políticas, uma vez que “[...] São 
diversos fatores que interferem na cotação de uma moeda, como a liquidez, balança comercial, 
economia, risco-país e até o preço das commodities”. 

Para complementar o diálogo, o(a) educador(a) pode fazer uso das Figuras 2 e 3 (página 
seguinte), referentes a um panfleto de promoções de produtos alimentícios e ao caminho da 
circulação do dinheiro no Brasil, respectivamente.  

 

Figura 2 – Recorte de panfleto de supermercado. 

 
       Fonte: Arquivo do autor (2022). 

 

Na sequência, passa-se à síntese das ideias discutidas, a partir dos conceitos básicos de: 

 

Fração e Porcentagem 

 

Por fração compreende-se um número racional não decimal onde a porcentagem é uma 
forma particular de fração. Conforme Andrini e Vasconcelos (2018), a fração pode ser 
definidora como sendo a parte de um todo, como ferramenta algébrica de comparação de duas 
grandezas. 

Um caso particular de fração está relacionado com a porcentagem, em que o 
denominador é sempre 100. Pode-se denotar a porcentagem com o símbolo ‘%’. 
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Figura 3 – Circulação do dinheiro no Brasil. 

 
          Fonte: Bacen (2022a). 

 

Como atividade avaliativa, para a próxima aula, o(a) educador(a) sugere que os(as) 
alunos(as) realizem uma pesquisa e traduzam com suas palavras os conceitos abordados. 

Fração; Razão e proporção; Regra de três; e Porcentagem. 

A pesquisa poderá ser realizada em fontes de acesso livre na internet ou livros e será 
trabalhada em sala, na aula 3 desta sequência didática. 

 

Aula 2: Construindo a situação-problema - Planilha de controle de gastos/custos 
familiares. 

No intuito de aprofundar o conteúdo e aplainar o processo de construção do 
conhecimento matemático, nesta aula 2, sugere-se trabalhar as dúvidas gerais e a necessidade 
de um controle do orçamento familiar. Para tanto, e entendendo o processo de ensino-
aprendizagem de Matemática como sendo um processo disruptivo em uma sociedade com 
profundas desigualdades e contradições sociais, econômicas e, portanto, culturais, parte-se das 
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premissas da BNCC e de autores como Oliveira e Martim (2014, p. 228), que trazem à luz que 
“[...] A crise da escola atual dá-se, principalmente, pelo abandono do raciocínio, para ocupar-
se, essencialmente, com o ensino de conteúdos fragmentados e de uma simbologia que 
sobrecarrega a mente dos estudantes [...]”. Nessa perspectiva, propõe-se a seguinte atividade: 

 

Atividade em sala: Planilha de controle orçamentário familiar. 

 

O Senhor João e sua esposa, a Senhora Maria, têm uma renda familiar total no valor de 
dois salários-mínimos, totalizando R$ 2.424,00 (em valores atuais). O casal pretende organizar 
o seu orçamento familiar em uma planilha eletrônica. Para terem clareza de todos os seus gastos, 
elaboram a planilha mostrada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Planilha de gastos mensais. 

Item Valor 
Água R$ 100,00 
Luz R$ 150,00 
Prestação da casa R$ 500,00 
Internet R$ 100,00 
Transporte R$ 500,00 
Impostos R$ 100,00 
Alimentação R$ 1.000,00 
Remédios R$ 200,00 
Empréstimo Bancário R$ 300,00 
Reserva de emergência R$ 150,00 
TOTAL R$ 3.100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Desta forma, o casal percebe que há um déficit no seu orçamento familiar (Tabela 2): 

 

Tabela 2 – Saldo final mensal. 

Gastos R$ 3.100,00 
Salário R$ 2.424,00 
Saldo Final -R$ 676,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A partir desse exemplo, o(a) educador(a) propõe então que seja pensado o impacto do 
aumento dos preços sobre o orçamento familiar no exemplo dado e também na realidade dos(as) 
alunos(as).  

Seguem algumas sugestões para indagar, os(as) alunos(as) em sala, provocando a 
reflexão sobre o peso da inflação e sua conexão com a Matemática Financeira. 

i) Supondo que o preço do item alimentos sofra um reajuste de 2%, qual seria o seu impacto 
sobre o orçamento do casal? 

ii) Caso ocorra uma redução (deflação) de 2% sobre o custo da energia e de 1% sobre o 
custo da água, qual seria o seu impacto sobre o orçamento do casal? 

iii) Como eles compreendem a variação do custo dos produtos e serviços? 

 

Com o objetivo de propor uma atividade para pesquisa, o(a) educador(a) pedirá que 
os(as) educandos(as) construam suas próprias planilhas financeiras (ver modelo no Apêndice 
A), e nesta, pesquisem a inflação acumulada nos últimos 12 meses, aplicando a cada item de 
sua tabela de gastos.  

Eles podem realizar esta tarefa através do site do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) (https://www.ibge.gov.br/), que oferece em sua plataforma uma calculadora 
eletrônica que calcula a inflação acumulada segundo a métrica do Índice Nacional de Preço ao 
Consumidor (INPC) (Figura 4). 

 

Figura 4 – Calculadora do índice de preços ao consumidor. 

 
               Fonte: IBGE (2022). 

No Apêndice A constam atividades relacionadas que o(a) educador(a), caso haja tempo 
na aula, poderá utilizar para exemplificar. 
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Aula 3: Aula de revisão com resolução de problemas.  

 

Com o objetivo de construir, em sala, uma conexão entre a Matemática Financeira e a 
vida cotidiana, sugere-se introduzir o conceito de inflação. Segundo o Banco Central do Brasil 
(BACEN, 2022b, p. 1): 

 

Inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ela implica diminuição do poder 
de compra da moeda. A inflação é medida pelos índices de preços. O Brasil tem vários 
índices de preços. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o 
índice utilizado no sistema de metas para a inflação. 

 

Portanto, sugere-se que sejam trabalhados problemas intrínsecos à planilha financeira 
da aula 2 onde se trabalham os conceitos da pesquisa proposta (Fração: Razão e proporção, 
Regra de três e Porcentagem), conforme detalhado a seguir. 

 

Atividade em sala: calculando a porcentagem do saldo sobre os débitos e créditos. 

 

Sendo o montante dos gastos (débitos mensais) igual a - R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) e 
o montante dos créditos mensais iguais a + R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e 
quatro reais), o saldo final do orçamento familiar do casal João e Maria representa quanto de 
seus gastos? 

 

Solução: 

3100 - 100% 

676   -  x 

3100x = 67600 

x = 21,80% 

 

O déficit de R$ 676,00 reais, no orçamento, representa aproximadamente 21,80% do 
total de gastos da família. Em relação ao salário: 

 

2424 – 100% 

676   –  x 

2424x = 67600 

x = 27,89% 

 

Já o percentual do déficit sobre o salário (créditos) é de 27,89%, aproximadamente. 
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Dando prosseguimento, em sala, o(a) educador(a) abordará a relação entre déficit no 
orçamento e pagamento de juros, assunto que será abordado no segundo ciclo desta sequência 
didática. Como pretende-se aqui não ‘mecanizar’ o trabalho de pesquisa dos alunos(as), mas 
sim, colocá-los(as) mais próximos do ato de ler, interpretar e escrever, sugere-se que proponha, 
para a aula seguinte, uma atividade de pesquisa na busca das definições conceituais e fórmulas 
(com exemplos) de: 

• Juros (simples e composto); 

• Taxa de Juros; 

• Capital (ou Principal); e 

• Montante. 

Para finalizar a aula, a partir dessa situação-problema, pode-se também trabalhar as 
operações básicas tendo em vista que, no contexto EJA, os(as) educandos(as) têm forte 
dificuldade tanto na interpretação dos problemas (leitura e interpretação de texto) quanto nas 
soluções destas operações.  

 

Sugestão de atividades para sala de aula: resolução de problemas. 

 

I) Sobre Fração  

Questão 1 (SILVA, 2022) 

Carlos fez uma viagem de 1.210 km, sendo 7/11 de aeroplano; 2/5 do resto, de trem, 3/8 do 
novo resto, de automóvel e os demais quilômetros, a cavalo. Calcule quantos quilômetros 
Carlos percorreu a cavalo. 

Solução: Calcula-se para cada meio de locomoção: 

 

Aeroplano 7
11 1210 = 770 

Trem 2
5 (1210 − 770) =

2
5440 = 176 

Automóvel 3
8 (440 − 176) =

3
8264 = 99 

Cavalo 264 − 99 = 165 

 

Logo, Carlos percorreu 165 km a cavalo. 
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Questão 2 (SILVA, 2022) 

Se 7/8 de um terreno valem R$ 21.000,00, qual é o valor de !"# do mesmo terreno?  

Solução: Seja x o valor desconhecido do terreno. Tem-se que: 
$
# / = 21000 ⇒ 7/ = 168000 ⇒ / = 24000. 

Ou seja, o valor do terreno corresponde a R$ 24.000,00. Calculando !"# desse valor, obtém-se: 

!
"# 24000 =

%&''''
"# = 2500. Portanto, o valor correspondente é R$ 2.500,00. 

 

II) Razão e proporção 

 

Questão 1 (OLIVEIRA, 2022a) (ENEM 2020)  

Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, 
o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. A cada segundo caem 5 gotas de 
água da torneira, e uma gota é formada, em média, por 5×10-2 ml de água. Quanto tempo, em 
hora, será necessário para encher completamente o balde, partindo do instante atual? 

A) 2 ∙ 10¹ 

B) 1 ∙ 10¹ 

C) 2 ∙ 10–2 

D) 1 ∙ 10-- 2 

E) 1 ∙ 10 – 3 

Resposta: Alternativa B. 

Solução: Como a capacidade do balde é de 18 litros e 50% dele está ocupado, sabemos que: 
50% de 18 = 0,5 ∙ 18 = 9 litros. Assim, 9 litros = 9.000 ml. Sabe-se que cada gota possui 5∙10-2 
ml = 0,05 ml cada. Como a cada segundo há 5 gotas, então é um total de 0,25 ml por segundo.  

Logo, será necessário um total de ('''',&!  = 36000 segundos para preencher as 9000 ml restantes. 

Como 3600 segundos correspondem a 10 horas, conclui-se, em notação científica, o valor do 
tempo igual a 1∙10¹. 

 

Sugestão de situação-problema adicional ao(a) educador(a). 

 

Para problematizar, com o(s) educando(s), questões relacionadas ao desperdício de água 
e economia doméstica, o(a) educador(a) pode apresentar uma situação, como ter em casa uma 
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torneira pingando, e analisar a viabilidade de soluções financeiras, como adquirir uma nova 
torneira: 

Supondo que o custo de uma torneira nova seja de R$ 10,00 (dez reais) e que o custo 
dos 9.000 ml restantes seja de R$ 0,40 (quarenta centavos de real) ao dia, pode-se afirmar 
que é mais barato investir na compra da torneira? Se sim, qual o percentual desta economia? 
Qual o custo mensal deste gasto ao final de um mês? 

 
Solução: Sendo R$ 0,40 ao dia, ao final de 30 dias tem-se 0,40∙30 = R$ 12,00 (doze reais). 
Logo, sendo R$ 10,00 o custo de uma torneira, fica mais barato a sua aquisição. 

A economia em termos percentuais é de 16,67% (aproximadamente), pois: 

R$ 12,00      - 100,00% 
R$ 10,00      - x 

x = 0,83333333 
x (percentual) = 83,33% 
Economia de 16,67% 

 
Em relação ao custo mensal deste gasto, tem-se que é de R$ 12,00 (doze reais) ao final de um 
mês. Corrigido pela inflação, pode-se deduzir o custo total deste desperdício ao final de doze 
meses?  

Supondo um custo mensal médio de R$ 100,00 (cem reais), ao final de 12 meses tem-se 
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) com água. Se a cada mês adicionar R$ 12,00 (doze reais), 
tem-se que 12∙12= R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais). Logo, R$ 1.200,00 + 144,00 = 
1.344,00 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais). Corrigindo esse total pela inflação, tem-
se R$ 1.524,28 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), como mostra 
a Figura 5. 

Figura 5 – Valor calculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Fonte: IBGE (2022). 
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Questão 2 (OLIVEIRA, 2022a) (ENEM 2014)  

Diariamente, uma residência consome 20.160Wh. Essa residência possui 100 células solares 
retangulares (dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica) de dimensões 6 
cm x 8 cm. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24Wh por centímetro de diagonal. 
O proprietário dessa residência quer produzir, por dia, exatamente a mesma quantidade de 
energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu 
objetivo? 

A) Retirar 16 células. 

B) Retirar 40 células. 

C) Acrescentar 5 células. 

D) Acrescentar 20 células. 

E) Acrescentar 40 células. 

Resposta: Alternativa A. 

Solução: Inicialmente, aplica-se o Teorema de Pitágoras para calcular a diagonal de cada célula 
retangular: d² = 6² + 8² ⇒ d² = 36 + 64 ⇒ d² = 100 ⇒ √100d =  ⇒ d = 10. 

Então, cada célula produz 10∙24 = 240 Wh. Como há 100 células, logo será produzido o total 
de 100∙240 = 24000 Wh. O consumo a mais será de: 

24000 – 21160 = 3840 Wh ⇒ *#"'
&"'  = 16. Logo, o proprietário precisará retirar 16 células. 

 

Sugestão de situação-problema adicional ao(a) educador(a). 

 

Para problematizar com o(s) educando(s) questões relacionadas ao consumo de energia 
elétrica e soluções financeiras propostas por empresas, como a energia solar, o(a) educador(a) 
pode apresentar uma discussão relacionada à viabilidade de um projeto.  

Conforme a página Portal Solar (2022, p. 1), em relação ao custo de um projeto 
completo de um sistema de energia solar fotovoltaica residencial, quando incluídos desde a 
instalação até os equipamentos, o custo “[...] é de, aproximadamente, R$ 15.818,78, 
considerando a utilização de um gerador de 2,03 kWp instalado em uma residência com o 
consumo médio mensal de 186,3 kWh”. 

Assim, muito se fala sobre o uso de energia fotovoltaica como alternativa ao uso da rede 
de energia elétrica convencional. Portanto, o(a) educador(a) pode propor que pesquisem os 
custos e alternativas desse meio de produção de energia elétrica para residências e comparem 
com o custo da energia convencional, considerando o custo médio da energia que consomem 
ao mês e ao ano.  
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III) Regra de três 

 

Questão 1 (OLIVEIRA, 2022b) 

A água é um dos recursos mais importantes para a manutenção da vida. Infelizmente, ela nem 
sempre é bem cuidada, o que tem gerado grandes contaminações de água potável em nossa 
sociedade. Um dos meios de contaminação é o descarte incorreto de óleo de cozinha, em que 1 
litro de óleo contamina 25 mil litros de água que poderia ser potável. Preocupado com essa 
situação, o síndico de um condomínio resolveu colocar na área comum um tanque para descarte 
correto desse óleo. Ao final do mês, ele coletou um total de 135,6 litros. Caso esse volume de 
óleo fosse jogado fora de maneira incorreta, o volume de água contaminada seria de: 

A) 3 milhões de litros 

B) 3,2 milhões de litros 

C) 3,4 milhões de litros 

D) 3,5 milhões de litros 

E) 4 milhões de litros 

Resposta: Alternativa C. 

Solução: Sabendo-se que as grandezas são litros de água e de óleo, tem-se: 

 

Litros de óleo     Litros de água 

1 -   25000 

135,6 -   x 

 

Observe que as grandezas são diretamente proporcionais, porque à medida que a quantidade de 
óleo aumenta, a quantidade de água contaminada também aumenta. Assim, multiplicando 
cruzado tem-se que:  

1x = 25000∙135,6  ⇒x = 3390000. Aproximadamente 3,4 milhões de litros. 

 

Questão 2 (OLIVEIRA, 2022b) (Vunesp 2019)  

Uma torneira goteja sem parar, desperdiçando 2 litros de água a cada 44 minutos. Mantendo 
sempre esse gotejamento, o número aproximado de litros de água que serão desperdiçados em 
4 horas será: 

A) 11 

B) 10 
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C) 9 

D) 8 

E) 7 

Resposta: Alternativa A. 

Solução: Sabendo-se que as grandezas são tempo e volume de água, quanto maior o tempo, 
maior será o volume de água desperdiçada e que 4 horas têm 240 minutos, tem-se grandezas 
são diretamente proporcionais e: 

 

Tempo     Volume de água 

44 -   2 

240 -   x 

 

Assim, 44x = 240∙2  ⇒44x = 480 ⇒ / = "#'
""  ⇒ x = 10,9090. Logo, serão desperdiçados 

aproximadamente 11 litros de água. 

 

IV) Porcentagem 

 

Questão 1 (Elaborada pelo autor) 

Suponha que o casal João e Maria resolveu adquirir um pacote de TV por assinatura com custo 
mensal de R$ 99,00 ao mês. Qual o percentual de aumento sobre o seu orçamento atual? 

Solução: Sendo R$ 3.100,00 o custo mensal do casal, tem-se que 

 

Custo             Percentual 

3100 

99 

   -    100% 

   -     x 

 

Portanto, x = (99∙100)/(3100) = 3,19% (aproximadamente). 

 

Questão 2 (Elaborada pelo autor) 

Suponha que o casal resolva trocar o pacote de TV e decida por cancelar o pacote atual, antes 
do final do prazo de fidelidade. Isto resultará em um custo de 20% sobre cada mensalidade das 
8 restantes. Calcule o custo total e o percentual em que o seu custo orçamentário irá aumentar. 
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Solução: Sendo R$ 99,00 ao mês em 8 meses ao custo de 20%, tem-se:  

Multa = 99∙8∙0,2 = R$ 158,40. 

Sabendo que o custo mensal do casal é de R$ 3.100,00, ao verificar por meio de uma regra de 
três simples o seu impacto no orçamento do mês, tem-se: 

 

Custo             Percentual 

3100 

158,40 

   -    100% 

   -     x 

 

Portanto, x = (158,4∙100)/(3100) = 5,10% (aproximadamente). 

 

Segundo ciclo - Consolidar os conceitos pesquisados/estudados com conceitos 
básicos de Matemática Financeira (fórmulas) 

O conjunto de aulas a seguir tem como base a EM13MAT104, com objetivo de 
interpretar taxas e índices relacionados à realidade, fazendo uso de cálculo de porcentagem e 
outros relacionados.  

Portanto, a previsão é que se utilize até 80 minutos em sala, ou seja, duas aulas de até 
40 minutos cada, construindo as definições a partir da formulação de conceitos e cuja linguagem 
deve se adequar à realidade social e cultural de cada turma.  

Para avançar na construção dos conceitos/definições, o(a) educador(a) deve partir para 
a construção da situação-problema e dentro dela alcançar as fórmulas matemáticas. Alerta-se 
para o fato de que o contexto da EJA oferece um grau de heterogeneidade de faixas etárias 
muito elástico.  

Esse contexto certamente se revela um desafio a ser superado em sala, tendo em vista 
que não se pode exigir a mesma capacidade de absorção de informação dos(as) alunos(as) 
simplesmente por estarem no mesmo ano de formação.  

Isto posto, segue um conjunto de sugestões a ser aplicado em sala no que tange às 
definições básicas. No Apêndice A estão propostas situações-problema relacionadas ao assunto, 
trazendo cálculos de juros e do impacto da inflação no orçamento familiar, considerando as 
Tabelas 1 e 2 já vistas. 
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Aula 4/Aula 5 – Aplicação e definições que constroem a Matemática Financeira com 
resolução de problemas 

 

Fazendo uso de celular ou computador2, o(a) educador(a) inicia disponibilizando uma 
situação para simulação de financiamento ou do empréstimo, conforme ilustra a Figura 6.  

 

Figura 6 – Simulação de financiamento bancário. 

 
          Fonte: Caixa (2022). 

 

Em seguida, apresenta as definições básicas extraídas de Macêdo (2014, p. 14): 

 

JURO (J) 

É o valor remunerado (pago) ao capital acordado entre as partes, o tomador e o credor 
em uma operação financeira. 

MONTANTE (M) ou (Cn) 

Podemos conceituar montante como a soma do capital (C) mais os juros (J) de uma 
operação financeira. 

VALOR PRESENTE (VP) 

É o valor de uma operação financeira hoje. É um valor intermediário entre o montante 

 

2 Caso seja possível, o(a) educador(a) poderá utilizar o Datashow para projetar a tela do computador, ou poderá 
utilizar o laboratório de informática para que os(as) alunos(as) também acessem, ou ainda, poderá pedir aos(às) 
próprios(as) alunos(as) para usarem seus celulares (caso tenham acesso à internet). 
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(M) e o capital (C). 

TAXA DE JUROS 

A taxa de juros é a relação entre o capital emprestado e o juro devido. 

PERÍODO 

Representa o intervalo de tempo existente entre dois termos consecutivos. 

PRAZO 

É o tempo de duração da renda. 

CREDOR 

Pessoa ou instituição que fornece o empréstimo. 

DEVEDOR 

Pessoa ou instituição que recebe o empréstimo. 

 

Juros Simples 

 

A taxa de juros simples é calculada com base no valor inicial de uma compra ou 
empréstimo. É mais utilizada em aplicações de curto prazo.  

A fórmula utilizada para calcular os juros simples é dada por: J = C ∙ i ∙ t, onde:  

J = juros; C = capital; i = taxa fixa; e t = período de tempo. 

O montante será o capital inicial mais os juros, ou seja, M = C + J. 

 

Exemplo 1 (ASTH, 2022 

Se o capital de R$ 1 000,00 rende mensalmente R$ 25,00, qual é a taxa anual de juros no sistema 
de juros simples? 

Solução: Identificando cada grandeza que consta no problema, tem-se: 

C = R$ 1.000,00 

J = R$ 25,00 

t = 1 mês 

i = ? 

Substituindo na fórmula dos juros: J = C ∙ i ∙ t, tem-se: 25 = 1000 ∙i ∙1 ⇒ 3 = &!
%''' = 0,025 =

2,5%, correspondendo ao mês. Logo, a taxa anual será: i = 2,5∙12= 30% ao ano. 
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Exemplo 2 (ASTH, 2022) 

Qual o montante de uma aplicação de R$ 500,00, a uma taxa de 3% ao mês, em um período de 
1 ano e 6 meses, nos sistemas de juros simples? 

Solução: Identificando cada grandeza que consta no problema, tem-se: 

C = R$ 500,00 

i = 3% = 0,03 

t = 1 ano e 6 meses = 18 meses 

Tem-se que: J = 500 ∙0,03 ∙18 = 270. Assim, o montante será:  

M = C+J. Ou seja, M = 500+270. E, portanto, M = 770. 

 

Juros Compostos 

 

Essa taxa é calculada sobre o valor acumulado, que aumenta a cada período. É utilizado 
na maioria das operações financeiras, como financiamentos, empréstimos, correção da 
poupança, entre outros. A fórmula utilizada para calcular os juros compostos é: M = C∙(1+i)t , 
onde: C = capital; i = taxa fixa; t = período de tempo; e M = montante. 

 

Exemplo 3 (adaptado de Asth (2022)) 

Calcular o montante produzido por R$ 2.000,00 aplicado à taxa de 4% ao trimestre, após um 
ano, no sistema de juros compostos. 

Solução: Identificando cada grandeza que consta no problema, tem-se: 

C = 2.000 

i = 4% = 0,04 ao trimestre 

t = 1 ano = 4 trimestres 

M = ? 

Utilizando-se a fórmula de juros compostos, tem-se: M = C∙(1+i)t. Logo, 

M = 2000 ∙(1 + 0,04)4 = 2000∙1,16985856 e, portanto, M ≅2339,71. Desse modo, o montante 
será aproximadamente R$ 2.339,71 ao final de um ano. 

 

Exemplo 4 (adaptado de Asth (2022)) 

Um investidor aplicou um capital que recebeu de uma herança por um período de 6 meses. A 
taxa foi de 5% ao mês. Após esse período, o montante era de R$ 5.000,00. Determine o capital 
recebido de herança. 
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Solução: Identificando cada grandeza que consta no problema, tem-se:  

M = 5000 

t = 6 

i = 5% = 0,05 ao mês 

C = ? 

Como M = C∙(1+i)t, segue que: 5000 = C ∙(1 + 0,05)6 ⇒C = 5000
1,340095640625 ≅3731,076. 

Portanto, R$ 3.731,08 corresponde ao capital recebido. 

 

Sugestão de situação-problema adicional ao(a) educador(a). 

 

O real custo da casa própria 

Considere a renda de uma família girando em torno de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil 
reais) ao ano (incluindo 13o salário). Para que esta adquira uma unidade residencial com dois 
quartos, um banheiro, sala, cozinha, varanda e garagem, em um bairro com saneamento bá-
sico, abastecimento de água potável e energia elétrica convencional, pagando o montante 
financiado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em um prazo de 40 anos e totalizando 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), esta família precisará fazer uma poupança de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) para pagar como entrada na aquisição da casa.  

Caso opte por uma modalidade de financiamento com custo regressivo, onde as par-
celas diminuem progressivamente, ainda assim a família comprometerá próximo de 50% de 
sua renda mensal com uma parcela de aproximadamente R$ 940,00 (novecentos e quarenta 
reais) inicialmente, até que finalize pagando uma parcela de aproximadamente R$ 240,00 
(duzentos e quarenta reais).  

Pode-se afirmar, portanto, que essa família deverá superar em muito a sua capacidade 
de pagamento mensal e terá, provavelmente, dificuldades de garantir os demais custos que 
compõem a manutenção familiar. Este fato ocorre tendo por base a premissa de que a soma 
de seus rendimentos já é comprometida com custos básicos, como saúde, mobilidade urbana 
e alimentação. 

Sugere-se, então, o(a) educador(a) verificar com os(as) educandos(as) o quanto a 
renda da família precisará aumentar para que seja possível abarcar estes custos sem que com-
prometam mais de 20% de sua renda mensal. Pode-se também ser verificado o tempo neces-
sário para o qual a família irá, de fato, começar a pagar o valor financiado em detrimento de 
juros e encargos (taxa, seguro, juros e outros). 
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Para concluir, o(a) educador(a) poderá deixar como leitura complementar o texto publi-
cado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), de autoria de Campelo e outros (2022), disponível 
no link: 

Sugestão de leitura: A pressão da inflação da pandemia sobre as famílias mais pobres: Os 
principais índices de inflação ajudam a entender como está evoluindo a inflação geral no país, 
embora representem cestas de consumo muito abrangentes das famílias. Por: Aloisio Campelo 
André Furtado Braz Taíse Ferraz Lima Júlio César de Azevedo, em 25/04/2022. 

Avaliação 
Não é possível construir um processo pedagógico sem um ciclo avaliativo, por isso, a 

partir desse entendimento, sugerimos nesta sequência didática que os dois ciclos de ensino 
sejam também ciclos avaliativos. Mas é preciso também ter sensibilidade no que tange à 
mensuração daquilo que é alcançado pelos(as) alunos(as) no domínio dos conceitos e sua 
aplicabilidade. De outra parte, a BNCC recomenda que 

 
[...] Após resolverem os problemas matemáticos, os estudantes precisam apresentar e 
justificar seus resultados, interpretar os resultados dos colegas e interagir com eles. É 
nesse contexto que a competência de comunicar ganha importância. Nas 
comunicações, os estudantes devem ser capazes de justificar suas conclusões não 
apenas com símbolos matemáticos e conectivos lógicos, mas também por meio da 
língua materna, realizando apresentações orais dos resultados e elaborando relatórios, 
entre outros registros. [...] (BRASIL, 2018, p. 532). 

 

Isso posto, sugere-se que o(a) educador(a) se utilize de uma avaliação com dois 
componentes: Um dissertativo (ou oral) onde os(as) alunos(as) explicitem todo o conhecimento 
adquirido e uma atividade de prova formal contendo um item de cada componente da sequência 
didática. Como sugestão, tem-se: 

• Aula 1: Roda de diálogo - Avaliar a participação dos(as) educandos(as); 

• Aula 2: Pesquisa conceitual – Avaliar a qualidade da pesquisa; 

• Aula 2: Planilha de controle de gastos – Avaliar o resultado da planilha com base na 
forma que pode ser feita, à mão ou eletronicamente; 

• Aula 3: Avaliar a participação na solução dos problemas e resultado da pesquisa dos 
conceitos principais de Matemática Financeira; e 

• Aula 4/5: Sugere-se uma atividade final como prova ou trabalho avaliativo. 

Além disso, sugere-se dar o mesmo peso e pontuação para todas as atividades 
avaliativas. Para o registro dessas atividades, o Quadro 1 traz uma sugestão de ficha de 
anotações. 
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Quadro 1 – Ficha de registro das avaliações. 

Ficha de progressão da nota 

Item de nota Nota Feedback 

Atividade 02     

Atividade 01     

Atividade 03     

Atividade 04     

Total     

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Apêndice  
 

APÊNDICE A – Sugestão de atividade para prática em sala 
utilizando planilhas eletrônicas 

 
Construídas a partir da planilha das Tabelas 1 e 2, seguem abaixo diversas possibilidades 

de explorar a pesquisa do(as) alunos(as) a partir da construção de planilhas de controle de gastos 
e outras correlatas. As soluções são abordadas também via planilhas eletrônicas. 

É importante alertar para o importante fato de que o presente trabalho tem como objetivo 
central construir uma ponte entre a realidade concreta de alunos(as) da EJA e o ensino do 
conteúdo de Matemática Financeira.  

Desse modo, com essas atividades, espera-se tornar possível que os alunos(as) 
alcancem, a partir de suas realidades pessoais, o saber matemático nutrido por este conteúdo 
tão presente na vida dos trabalhadores(as) deste país. 

 

Problema 1 – Conforme a Tabela 1, o custo da tarifa de água da residência do casal é de R$ 
100,00, onde o valor total dos débitos apurados é de R$ 3.100,00. Calcule o percentual que a 
água representa em seu custo. 

 

Solução: 

Utilizando regra de três simples, tem-se: 

3100 representa 100%  

100 representa    x 
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Portanto, 100*100 = 3100*x. Logo: x = 100*100/(3100) e, portanto, x = 3,226%. 

Ou seja, os custos com água representam 3,226% dos custos mensais da residência. 

Sugestão: Pode-se dar como atividade para os(as) alunos(as) fazer o cálculo percentual de 
cada componente de seus próprios orçamentos. 

 

Solução via planilha eletrônica: 

Primeiramente, é importante lembrar as seguintes definições: 

• Planilhas eletrônicas são segmentadas em Linhas e Colunas. 
• Linhas são numeradas; 
• Colunas são listadas com as letras do alfabeto Greco-romano; 
• O encontro de Linhas e Colunas são denominados ‘Célula’; 
• Toda fórmula em uma planilha financeira é iniciada com o símbolo de igualdade ‘=’; 
• Nem todo software de planilha financeira tem versão em Português BR e; 
• Deve-se atentar para o arredondamento decimal dos valores fracionados obtidos. 

 

Passo 1 – Some os valores da tabela e ser aferida: 

Na célula B13 digite =soma(B2:B11) 

 
Passo 2 – Escolha uma coluna e monte a equação: 

Na célula E5 digite =D3*E2/(D2) 
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Passo 3 – Formate o resultado para que seja apresentado percentualmente: 

Na célula E6 digite =(E5)% 

 
Resultado final: 

 
 

Pode-se montar uma fórmula tabulada de forma que sejam encontrados todos os percentuais 
proporcionais dos itens listados no orçamento: 

• Na célula C3’ digite =B3*$G$3/$B$14 
•  Em G3 e em B14, sobre a fórmula dentro da célula C3, clique no botão F4 do seu teclado. 
• Posicione o cursor do mouse no canto inferior direito e segure com o botão esquerdo. Puxe-o 

até a última linha que contém algum item do orçamento e solte. 
• Em C14 repita a fórmula de somatório: =soma(C3:C12). 
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Problema 2 – Sabemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma 
aumenta à medida que a outra aumenta na mesma razão da primeira. Isto posto, determine 
em quantos por cento o custo do orçamento familiar aumenta caso sua conta de energia sofra 
um reajuste igual ao INPC acumulado no período. Justifique. 

 

Solução: 

Usando a calculadora do IBGE, tem-se: 

 
Sabendo que o custo mensal dele foi de R$ 3.100,00, onde o custo com a fatura de energia é de 
R$ 150,00, resulta um acréscimo de R$ 2,30 num montante de R$ 3.102,30. 

Portanto: 

3102,30 representa 100% 

2,30        representa x 

Logo: 

x = 2,30*100/(3102,30) = 0,074% 

Ou seja, o reajuste da inflação do último período apenas sobre a fatura de energia pode 
representar um aumento no custo de vida em 0,074% do orçamento familiar. 
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Solução via planilha eletrônica: 

Passo 1 – Reajustar valor da fatura de energia elétrica:  

Na célula H3 digite =ARREDONDAR.PARA.BAIXO((B4*1,535%);B4) 

 

 
Resultado: 

 
 

Passo 2 – Monte a sequência: 

• ‘x’ na célula I3 e H6; 
•  =B14 na célula H4; 
• ‘100%’ na célula I4; 
• Na célula I6 digite =H3*I4/H4 e; 
• Na célula digite =(I6)%. 

 
Assim, tem-se: 
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Problema 3 – O casal contratou um empréstimo em dinheiro para pagamento do seu déficit 
orçamentário contratado à juros simples (2%), para pagamento em 6 parcelas.  

A) Determine o valor solicitado (Capital). 

B) Determine o valor do montante a ser pago. 

C) Determine o valor das parcelas. 

D) Qual o valor total dos juros a serem pagos considerando uma correção de 5,55% de 
inflação acumulada para o período? 

 

Solução: 

A) Determine o valor solicitado (Capital). 

Como o casal têm um déficit de R$ 676,00 (Tabela 2), sabemos então que este é o valor de 
empréstimo a ser solicitado. 

 

Solução via planilha eletrônica: 

Passo único – Após montada a tabela dos valores totais, digite =soma(A18-A19). Na célula 
A18 alocamos os gastos totais e na célula A19 os créditos totais. 

 
Portanto, tem-se: 
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Solução: 

B) Determine o valor do montante a ser pago. 

Tem-se que: M = C (1 + i.n). Logo, M = 676(1 + 2%.6) = 676(1,12) =R$ 757,12. 

 

Solução via planilha eletrônica: 

Passo único - Definida a tabela com os valores, digite =G11*(1+(G12*G13)), onde: 

• G11 é o Capital (ou déficit); 
• G12 é o prazo; e 
• G13 são os juros do empréstimo. 

 
Resultado final: 

 
Solução: 

C) Determine o valor das parcelas. 

Tendo em vista que o custo de remuneração do empréstimo é dado em uma alíquota de juros 
simples, tem-se que o valor das parcelas é dado pela divisão do montante a ser pago dividido 
pelo prazo, ou seja: M/n = 757,12/6 = R$ 126,19. 
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Solução via planilha eletrônica: 

Passo único: Definida a tabela com os valores, digite =G18/G19, onde: 

• G18 é o Montante e; 
• G19 é o prazo. 

 
Resultado final: 

 
Solução: 

D) Qual o valor total dos juros a serem pagos considerando uma correção de 5,55% de in-
flação acumulada para o período? 

Para definir o valor total a ser pago como juros remuneratório à instituição financeira, O valor 
dos juros antes da correção pelo INPC é J1 = 676*2%*6 = R$ 81,12. 

Com o INPC acumulado em 5,55%, tem-se: 

J = 81,12*5,55% + J1 = R$ 4,50 + 81,12 = R$ 85,62. 

 

Solução via planilha eletrônica: 

Passo único: Definida a tabela com os valores, digite =J12*J13*J14, onde: 

• J12 é a Alíquota de Juros (a.m.); 
• J13 é o prazo; 
• J14 é o Capital (déficit); 
• J15 é o valor dos juros sem a inflação do mês; 
• J16 é a inflação do mês e; 
• J17 é o total com a Inflação. 
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Logo: 

 

 
Resultado final: 

 
Problema 4 - Somado o valor das parcelas ao custo mensal do orçamento do Senhor, 
verifique qual o percentual de reajuste salaria que ele precisará no próximo mês para cobrir 
o incremento nos custos? 
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Solução: Tendo o casal um custo mensal de R$ 3.100,00, o incremento das parcelas de 
R$ 126,19 aumenta o seu custo para R$ 3.226,19. 

Portanto, tem-se R$ 3226,19 – R$ 2.424,00 = R$ 802,19 de déficit. 

Logo  

2424,00 representa 100% 

802,19   representa x 

x = 802,19*100%/ (2424,00) = 33,09%. 

Ou seja, o casal precisará de um incremento de mais de 1/3 de sua renda no próximo mês para 
garantir que feche seu orçamento sem déficit.  

 

Solução via planilha eletrônica: 

Passo 1 – Some o novo custo mensal somando o total apurando no mês atual com o valor 
da parcela do empréstimo: =B14+G20. 

 
Passo 2 – Agregue na sua tabela o valor do crédito sem reajuste e o valor do déficit 
acumulado pela inflação. 

 
Passo 3 – Calcule o percentual que o casal precisará de reajuste salarial. Digite: = 
G29*100%/G28. 
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Assim, tem-se: 

 
 

Problema 5 - Se considerarmos o INPC de 05/2022 apenas sobre o acréscimo de renda que 
ele precisará, em quanto sua renda deverá aumentar? 

 

Solução: Acrescido da inflação de 0,47% (INPC-IBGE), tem-se:  

R$ 802,19*0,47% = R$ 3,77.  

Assim será necessário o total de R$ 802,19 + R$ 3,77 = R$ 805,96. 

Logo: 

R$ 2424,00 representa 100%  

R$ 805,96   representa x  

x = 805,96*100%/ (2424,00) = 33,25%. 

 

Solução via planilha eletrônica: 

Passo 1 – Cálculo do reajuste. Considerando o INPC de 05/2022 em 0,47%, e um déficit de 
R$ 802,19, o reajuste deve ser calculado digitando =G29*H25. 

 
 

Observe que foi utilizada a função de mesclagem de células. Isto é feito selecionado as células 
escolhidas e utilizando a função ‘Mesclar Célula’ na Funcionalidade ‘Início’ do ‘Menu ’. 
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Assim, tem-se: 

 
Passo 2 – Some o Valor o reajuste nominal + inflação, digitando =G29+H32. 

 
Logo: 

 
Passo 3 – Calcule o percentual do reajuste sobre o salário, digitando =H33*100%/G28. 

 
Assim, obtém-se: 
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Equações do 1º grau: Uma proposta para o ensino de
equações no 7º ano do ensino fundamental

Sávio Silva Carneiro - Universidade Federal de Catalão
Paulo Roberto Bergamaschi - Universidade Federal de Catalão

 Estrutura curricular
 

 Etapa de ensino/Ano ou série: Ensino Fundamental/7ºano

 

 Área: Matemática

 

 Unidade Temática (BNCC): Álgebra

 

Objetos de Conhecimento (BNCC): Equações polinomiais de 1º grau;
Linguagem algébrica: variável e incógnita; Propriedades da igualdade.

Habilidades (BNCC)

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou
símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de
incógnita, com ou sem uso de jogos e materiais manipuláveis.

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por
equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma , fazendo uso das𝑎푥 + 𝑏 = 𝑐
propriedades da igualdade.
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 Objetivos/Expectativas de Aprendizagem:

● Compreender os conceitos de incógnita e equação;

● Desenvolver a capacidade de resolver equações polinomiais do 1º grau
com uma incógnita;

● Desenvolver a capacidade de representar e resolver situações/problemas
por meio das equações polinomiais do 1º grau;

● Espera-se que o aluno fortaleça seu senso crítico.

Duração das atividades: 9 horas aula

 Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com aluno:

● Conhecimento das quatro operações no conjunto (reais);𝑅

● Capacidade de leitura e interpretação de problemas de matemática
básica;

● Conhecimento do conceito de equivalência.

Estratégias de ensino e recursos educacionais
O ensino de álgebra nas escolas se inicia desde os anos iniciais, por meio da

unidade temática Álgebra, que busca o desenvolvimento do denominado pensamento
algébrico, que como a própria Base Nacional Comum Curricular comenta:

A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como
finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de
pensamento – pensamento algébrico – que é essencial para
utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e
análise de relações quantitativas de grandezas e, também, de
situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e
outros símbolos. Para esse desenvolvimento, é necessário que os
alunos identifiquem regularidades e padrões de sequências
numéricas e não numéricas, estabeleçam leis matemáticas que
expressem a relação de interdependência entre grandezas em
diferentes contextos, bem como criar, interpretar e transitar entre
as diversas representações gráficas e simbólicas, para resolver
problemas por meio de equações e inequações, com
compreensão dos procedimentos utilizados. As ideias
matemáticas fundamentais vinculadas a essa unidade são:
equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade.
Em síntese, essa unidade temática deve enfatizar o
desenvolvimento de uma linguagem, o estabelecimento de
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generalizações, a análise da interdependência de grandezas e a
resolução de problemas por meio de equações ou inequações.
(BRASIL, 2018, p. 270)

Em nossas atividades, na primeira etapa, nos valemos do pensamento algébrico,
por meio da capacidade da generalização. Ou seja, pretendemos reforçar a capacidade
do aluno de fazer generalizações e compreender, obviamente, que elas valem para todos
os números reais.

Conforme podemos perceber observando a BNCC, a abordagem com equações é
iniciada por volta do sétimo ou oitavo ano do ensino fundamental. No entanto, os
professores apresentam toda uma teoria de resolução, que converge para elaboração de
estratégias de resolução mais velozes, algoritmos do tipo: o que está multiplicando
passa para o outro lado dividindo; passa para o outro lado mudando de sinal. As regras
são verdadeiras, mas tem um fundamento que os alunos não compreendem, ou que não
lhes é ensinado. Para eles é somente aplicar o algoritmo, sem entender o que está por
trás da resolução.

Para modificar esse cenário é que propomos em nosso trabalho uma outra
abordagem inicial. Pretendemos que o aluno, de início, não aplique algoritmos, mas que
desenvolva a resolução da equação tendo amplo conhecimento do que está sendo
praticado. Resolvendo passo-a-passo, e que posteriormente, construa seus algoritmos
advindos desse conhecimento. Esperamos que o aluno identifique as operações
necessárias para a resolução, compreendendo o porquê é possível realizá-las, e o porquê
a realização dessas operações contribuirão para a solução da equação.

 Descrição da Sequência de Atividades
 1ª etapa – Revisão das propriedades das operações (desenvolvimento de

generalizações)

Nessa primeira etapa estaremos trabalhando a soma e subtração de incógnitas.
Essas operações são realizadas na resolução de equações, no entanto existe uma razão
que garante que podemos fazer essas operações. Aqui devido ao nível em que estamos
trabalhando, simplesmente admitiremos que as operações com incógnitas se submetem
às regras da aritmética (generalizações). Assim, buscaremos nesse primeiro momento
que os alunos compreendam algumas propriedades da soma e subtração na aritmética e
depois as importaremos para o mundo da álgebra. É importante registrar que durante
essa etapa as atividades serão realizadas individualmente por cada aluno.

A atividade 01 será proposta para a realização em uma única aula, devido ao fato
de ser uma atividade onde os alunos já realizaram inúmeras atividades semelhantes. A
proposta é que o professor apresente a atividade, deixe que os alunos a façam e inicie a
correção na mesma aula e terminando na subsequente. Durante esta etapa não estamos
preocupados em uma avaliação que obtenha nota. Mas em verificar os conhecimentos
prévios da turma. Assim, o professor deve se atentar às dúvidas apresentadas pelos
alunos, fazendo uma avaliação diagnóstica. Deve-se observar também os erros e acertos
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durante a correção, perguntando aos alunos após cada item quem acertou ou errou e, se
possível, perguntar a quem errou o que errou.

Nossa sequência didática se inicia com a 1ª atividade propondo a resolução de
alguns exercícios que revisitam uma propriedade muito interessante da soma. Vamos à
proposta.

Atividade 01

1) Resolva as seguintes operações:
a) 2 + 2 + 2

b) 5 + 5

c) 3 + 3 + 3 + 7 + 7

d) 6 + 6 + 6 + 6

e) 4⋅6

f) 3⋅2

g) 3⋅3 + 2⋅7

h) 2⋅5

2) Observando as oito operações realizadas anteriormente podemos observar
alguma propriedade? Em caso afirmativo, qual a propriedade?

___________________________________

3) Associe as colunas abaixo estabelecendo uma relação de igualdade

1) 7 + 7 + 7

2) 3 + 3

3) 2⋅23

4) 11 + 11 + 11

5) 11 + 11 + 13 + 13 + 13

6) 4⋅6

7) 3⋅3

(   ) 6 + 6 + 6 + 6

(   ) 2⋅11 + 3⋅13

(   ) 3 + 3 + 3

(   ) 3⋅7

(   ) 23 + 23

(   ) 3⋅11

4) A afirmação: “Dada uma soma de parcelas iguais a , podemos escrever essa푛 푥
soma como o produto ” é verdadeira? Apresente uma justificativa.푛⋅푥
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Resposta e comentários

1) R: a) 6

b) 10

c) 23

d) 24

e) 24

f) 6

g) 23

h) 10

Nesse item específico da atividade não pretendemos desenvolver ou explicitar
para o aluno nenhuma nova habilidade, apenas que ele relembre as propriedades das
operações. Em um primeiro momento queremos apenas que o aluno trabalhe sua
habilidade de cálculos. No entanto, se o aluno for um pouco mais habilidoso notará que
algumas adições e/ou multiplicações dão valores iguais. E sendo mais observador ainda,
poderá perceber que às vezes a adição pode ser substituída por uma multiplicação e
vice-versa. Assim a correção segue o que geralmente é adotado, o professor
simplesmente resolve os cálculos.

2) Resposta esperada: Ao observamos as operações podemos perceber que se existe
uma soma de números iguais em que um dado número aparece vezes então o푛
resultado dessa soma é igual ao número multiplicado por .푛

Não sabemos se a resposta do aluno seguirá exatamente as mesmas palavras ou
raciocínio; no entanto, se a resposta apresentada pelo aluno for de encontro a essa
resposta, então ela será considerada como satisfatória. Assim, o professor deve
apresentar ao final uma resposta que vá de encontro à resposta esperada.

3) R: 6 - 5 - 7 - 1 - 3 - 4

Uma observação que fazemos é que não há problema algum se desejar igualar a
quantidade de colunas do lado esquerdo, ou seja, as colunas enumeradas com a
quantidade de alternativas. Mas se assim proceder, vale ressaltar que você está
ampliando as chances de acerto do aluno ao realizar um chute.

4) R: Sim, se lembramos a definição do produto ele é igual à soma de ,𝑎⋅푛 𝑎 푛
vezes. Pela propriedade da igualdade, podemos admitir a volta, aceitar a
igualdade da direita para a esquerda.

Sem comentário.

Atividade 02
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Na 2ª atividade, por sua vez, ainda estamos revisitando as propriedades das
operações aritméticas. Nessa atividade especificamente revisitamos a distributividade da
multiplicação pela soma. Propomos que esta atividade seja realizada em sala de aula
com a presença do professor, uma vez que o item 4 merece especial atenção, a qual
mencionei no comentário. Vamos à proposta.

Iniciando na segunda aula, com a apresentação da atividade e disponibilização
do tempo para que os alunos a façam e, posteriormente, na próxima, inicie e conclua a
correção. Semelhante a atividade anterior o nosso objetivo de avaliação é diagnosticar
as dificuldades dos alunos. Portanto, o professor deve se atentar às dúvidas levantadas,
bem como aos erros dos alunos durante a correção.

Nesse sentido, destacamos que a cada correção, de cada item, o professor
pergunte quem acertou e quem errou. Se possível questionar aonde errou e tomar nota.
E durante a correção do item subsequente, se houver semelhança, chamar a atenção para
esse ponto.

1) Resolva as operações:
a) 2⋅3 + 2⋅5

b) 6⋅(7 + 3 + 15)

c) (3 + 9)⋅4

d) 7⋅6 + 3⋅6 + 15⋅6

e) 5⋅11 + 13⋅5

f) 2⋅(3 + 5)

g) 3⋅4 + 9⋅4

h) 5⋅(13 + 11)

2) Observando as operações resolvidas na questão 1 podemos destacar algo? O
que? ____________________

3) Associe as expressões abaixo a partir dos seus resultados;
a) 5⋅(11 + 7)

b) 3⋅7 + 3⋅17

c) 6⋅33 + 33⋅5

d) 9⋅2 + 9⋅13

e) 17⋅4 + 4⋅15 + 4⋅13

f) (5 + 6)⋅5

g) 7⋅(4 + 1)

h) 11⋅(9 + 3)

(   ) 9⋅(2 + 13)

(   ) 5⋅11 + 5⋅7

(   ) 33⋅(5 + 6)

(   ) 5⋅5 + 6⋅5
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(   ) 1⋅7 + 7⋅4

(   ) 11⋅9 + 11⋅3

(   ) (17 + 15 + 13)⋅4

4) Observando as respostas encontradas no exercício anterior, responda:

a) Sem efetuar os cálculos, é possível dizer quando duas expressões são
equivalentes, ou seja, ambas apresentam o mesmo resultado?

b) Caso sua resposta no item (a) seja SIM, apresente o que deve ocorrer para
que duas expressões tenham o mesmo resultado.

c) Caso sua resposta no item (a) deste exercício seja NÃO, justifique por que
não é possível identificar quando duas expressões têm o mesmo resultado
sem efetuar os cálculos das mesmas.

Respostas e comentários

1) R:

a) 2⋅3 + 2⋅5

= 6 + 10

= 16

b) 6⋅(7 + 3 + 15)

= 6⋅25

= 150

c) (3 + 9)⋅4

= 12⋅4

= 48

d) 7⋅6 + 3⋅6 + 15⋅6

= 42 + 18 + 90

= 150

e) 5⋅11 + 13⋅5

= 55 + 65

= 120

f) 2⋅(3 + 5)

= 2⋅8

= 16

g) 3⋅4 + 9⋅4

= 12 + 36

= 48

h) 5⋅(13 + 11)

= 5⋅24

= 120

A correção desse exercício é da seguinte forma: O professor simplesmente resolve os
cálculos em sala de aula.
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2) R: Sim, podemos destacar que em alguns casos os resultados das expressões
foram os mesmos, por exemplo os itens (a) e (f).

Qualquer resposta que o aluno der que for de encontro à resposta por nós
apresentada está correta. O importante é que ele perceba que nas operações apresentadas
acima alguns resultados são iguais. Pode ser que alguns alunos tragam uma resposta
mais elaborada, apresentando os casos em que são iguais, ou, até mesmo, o porquê de
serem iguais os resultados (apresentar de modo simplório ou elaborado a
distributividade da multiplicação pela soma), tais respostas também estão corretas. Ao
final o professor deve apresentar a resposta que melhor for de encontro à resposta
correta, considerando as subjetividades das respostas dadas pela turma.

3) R: d - a - c - f - g - h - e.

Essa correção do item três deve ser feita de forma coletiva, sendo apresentadas
todas as respostas dadas pelos alunos. Sugerimos que o professor pergunte se alguém
deseja apresentar sua resposta, assim ele deve anotar a sequência apresentada como
resposta pelo aluno. Deve ainda perguntar se alguém chegou a um resultado diferente,
em caso afirmativo tomar nota desse resultado, e assim fazer até obter todas as
sequências dadas como resposta pela turma. O professor ainda pode utilizar de outras
estratégias que lhe permitam conhecer todas as respostas construídas pelos alunos.

Das sequências apresentadas como resposta o professor deve observar o
seguinte: Se o aluno marcou corretamente as opções correspondentes às letras a, d, f e h,
então muito provavelmente ele conhece a propriedade distributiva da multiplicação pela
soma e, caso tenha errado as demais, então, possivelmente, é desconhecido pelo aluno a
comutatividade da soma e também do produto; caso ele tenha acertado todas, há
indícios de que ele conhece muito bem ambos os princípios. Ao fazer essa análise ainda
é necessário ter muito cuidado com os erros, pois admitimos que o aluno não errou por
falta de atenção, ou seja, colocou a letra no lugar diferente da opção desejada e não
percebeu, sendo que nesse caso o erro ocorreu por falta de atenção, por descuido.

No entanto, recomendo que a resposta correta da questão seja dada junto com a
resposta do item 4, pois a resposta dada aqui pode influenciar os resultados
apresentados pelos alunos no mesmo item.

4) R:

a) Sim.

Espera-se que o aluno dê SIM como resposta, no entanto se sua resposta
for NÃO, recomendamos que aguarde a justificativa apresentada pelo
aluno no item c) para que a correção seja feita observando o raciocínio
do aluno, de modo que a correção corrija o raciocínio, não simplesmente
a resposta.
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b) Basta observar quando as parcelas das somas são o produto entre o
número de fora dos parênteses com cada um dos números das parcelas
das somas dentro dos parênteses.

c) Comentário: Caso a resposta do aluno esteja em branco, então ele fez um
“chute” e desconhece o princípio trabalhado. Caso a sua justificativa
seja: “cada operação dá um resultado diferente” sugiro que verifique os
cálculos do aluno, pois ele pode ter feito erros de cálculo. Existem ainda
outras possibilidades, essas deixamos a cargo do professor.

Comentário geral

Para avançar à próxima etapa, sugerimos que tal passo só seja dado caso os
alunos tenham obtido um desempenho satisfatório nas atividades propostas.
Obviamente, o esperado é que, por se tratar de uma revisão, todos os alunos tivessem
acertado todas as respostas, desconsiderando os erros por falta de atenção. A atenção
principal deve ser voltada para as respostas até o item 3 das duas atividades, se todos
tiveram bom desempenho até ali, e houve uma porcentagem de acertos superior a 60%
no item 4, recomendamos avançar à próxima etapa.

Acreditamos que uma correção bem feita pode apresentar aos alunos seus erros.
E que o ato de corrigir já será uma estratégia para aumentar esse desempenho dos
alunos. Mas, se o desempenho durante a atividade (antes da correção) não for
“suficiente”, recomendamos que antes da próxima etapa, ou seja, na próxima aula que
docente peça aos alunos que resumam o que foi estudado na última aula. Atentando se
todas as propriedades exploradas foram expostas durante o resumo. Se alguma
propriedade ficou “de fora” do resumo o professor deve questionar: O que a propriedade
“tal” diz mesmo? E para que isso serve? Se os alunos não conseguirem responder,
caberá ao professor responder esses questionamentos.

Ainda pode o professor sugerir que os alunos destinem um espaço em seu
caderno para escrever essa revisão. Assim ele deve fazer o seguinte no quadro:

REVISÃO

Comutatividade da adição: Dada uma adição, independente da forma com que
se escolha a primeira, a segunda, ou qualquer outra parcela, o resultado é sempre igual.
Em linguagem matemática, .𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎

Associatividade da adição: Em uma adição com mais de três parcelas
independente da forma com que agrupamos as parcelas o resultado é igual. Em
linguagem matemática: (𝑎 + 𝑏) + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐)

Distribuição da multiplicação pela adição: A multiplicação de um número
pela adição é igual a soma da multiplicação desse número com todas as parcelas da
adição. Em linguagem matemática: 푛⋅(𝑎 + 𝑏) = 푛⋅𝑎 + 푛⋅𝑏
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 2ª etapa- Compreensão do conceito de equação

Nessa etapa iremos trabalhar diretamente com as equações. Estaremos
introduzindo o conceito de equação, com uma única incógnita e com expoente 1
(Equação do 1º grau). O professor deve apresentar aos alunos, oralmente, ou por meio
de um título de seção no caderno, que irá trabalhar com equações. Essa etapa tem
duração prevista de três aulas, em que as situações iniciais e os exemplos serão
trabalhados na primeira aula.

Vamos iniciar o estudo de equações por meio da proposição de duas situações
iniciais. Essas situações serão resolvidas, em conjunto, pelos alunos e o docente. O
papel que o professor deve assumir é de um motivador, e que pode apontar caminhos. E
deve, também,, também, evitar apresentar diretamente ou indiretamente as respostas.

Devemos apresentar ao aluno a seguinte situação e pedir para que ele busque dar
a resposta.

Situação inicial A

Qual o número multiplicado por 3 e somado com 8 que dá como resultado o
número 29?

Caso os alunos apresentem como resposta 7, o professor deve fazer a
verificação, sendo suficiente fazer: . Continuando nessa3⋅7 + 8 = 21 + 8 = 29
situação, o professor deve questionar se não existem outros valores. Sendo recomendada
uma verificação por meio de exemplos como, 6 e 8. Após verificar chegamos à
conclusão que não!

Ainda existe a possibilidade dos alunos não conseguirem resolver essa situação.
Assim, o professor pode levantar questionamentos. O que queremos encontrar? Como
esse número se relaciona com os outros apresentados no problema? Para a primeira
pergunta, esperamos encontrar como resposta: Um número. Para a segunda: Se
relaciona por meio de uma expressão, sendo esse número multiplicado por 3 e depois
somado ao 8. Caso isso ocorra, o professor deve induzir os alunos a escreverem essa
expressão . Onde o __ está representado o lugar ocupado pelo( 

−−
⋅3 + 8 = 29)

número desconhecido. Na busca por esse número, uma alternativa é o “chute”, ou seja,
por chutes os alunos chegam à resposta correta. Se os alunos optarem por essa
“estratégia”, não tem problema, desde que cheguem ao valor correto.

Caso ainda os alunos não utilizem nenhuma das estratégias apresentadas,
devemos instigá-los a chegarem até a expressão. Como, nesta situação, estamos
admitindo que os alunos não optaram pelo “chute”. Aí o professor deve dizer: Percebam
que esse número multiplicado por 3 é um novo número e, este somado a 8 dá 29. Daí,
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qual é esse produto? (21). Pois ele somado a 8 é 29, logo, a multiplicação desse número
por 3 deve ser  21. E, portanto, esse número é? (7). Pois, 7 vezes 3 é 21.

Assim, concluímos essa situação. Então o professor deve propor a segunda
situação.

Situação inicial B

O quíntuplo de um número é igual ao triplo da soma desse número com o
número 4.

Se o aluno apresentar como resposta o número 6, peça a ele que justifique o
porquê dessa resposta. Questione então se existe algum outro número que serve de
resposta. Recomendamos também que o professor faça o teste com números
significativamente próximos de 6 e verifique que nenhum atende à exigência do
problema.

Outra sugestão de como resolver a situação é construir uma expressão
semelhante à situação A. Vamos à construção! O quíntuplo de um número é 5 vezes este
número . E ser igual ao triplo da soma desse número com o número 4 é ser 3(5·

−−
)

vezes a soma desse número com o 4 ( ). O professor deve chamar a= 3⋅(
−−

+ 4)

atenção para o fato de que é o triplo da soma e não do número. Assim, a expressão
obtida é: , sendo que o símbolo está representando o número5·

−−
= 3⋅(

−−
+ 4) _ _

desconhecido. Pois bem, agora o objetivo é resolver esta expressão buscando encontrar
o número desconhecido.

Os alunos podem optar por resolver por “chutes”. Caso optem por isso,
recomendamos que o professor permita. Mas, ao final ele deve questionar: E se o
número desconhecido fosse difícil de ser encontrado no chute? Será que existe outra
possibilidade? Caso os alunos apresentem uma resposta afirmativa, questione como
poderíamos fazer. Se apresentarem modos, o professor deve explorar essa linha de
raciocínio, construindo conforme os alunos disserem. E ao final, deve verificar a
resposta substituindo na expressão. Se o raciocínio estiver correto, então o professor
deve desconsiderar o próximo parágrafo como continuação da aula. Mas,
recomendamos a leitura para um enriquecimento pessoal.

Caso não apresentem resposta para outra possibilidade, deve o professor retomar
o foco da sala para a expressão e tentar em conjunto com a turma5·

−−
= 3⋅(

−−
+ 4)

resolvê-la . Lembre os alunos o que foi visto na primeira etapa (as5·
−−

= 3⋅(
−−

+ 4)

propriedades operatórias). Neste caso podemos aplicar uma propriedade (distribuição do
produto pela soma) para resolver o que está à direita do sinal de igualdade. Aplicando a
propriedade obtemos: ou . Assim, obtemos uma5·

−−
= 3·

−−
+ 3⋅4 5·

−−
= 3·

−−
+ 12

nova expressão, que é equivalente a expressão construída inicialmente. Tomando a
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mesma propriedade (a volta) na parte a esquerda do sinal de igualdade podemos
reescrever como: ou . Daí basta(3 + 2)·

−−
= 3⋅

−−
+ 12 3·

−−
+ 2·

−−
= 3·

−−
+ 12

destacar para os alunos que temos de ambos os lados da igualdade, o que faz o3·
−−

dobro do número desconhecido ser igual a 12. Logo o número é 6. Verificar na
expressão inicial, !!!5·

−−
= 3⋅(

−−
+ 4)

Agora que resolvemos as duas situações apresentadas (A e B), o professor deve
dizer: “Em nosso dia-a-dia resolvemos uma série de situações semelhantes, resolvemos
e nem nos damos conta. Mas, para a matemática, resolver essas expressões com
números desconhecidos é resolver equações. E, a resolução de equações nos permite
resolver uma série de situações do nosso cotidiano. Vamos ver mais sobre equações!!!”

O professor vai transmitir neste momento o significado da palavra equação
recorrendo a material impresso ou ao quadro. Colocaremos abaixo o que deve ser ou
impresso e entregue aos alunos, ou transcrito para o quadro.

EQUAÇÕES

De acordo com o Google, a palavra equação tem origem no latim aequation, que
significa repartição igual ou igualdade.

equação = partes iguais

O que é equação? Equação é uma sentença aberta que estabelece uma relação
de igualdade entre duas expressões matemáticas com a presença de ao menos uma
incógnita. (LOPES, 2000)

Mas, o que é uma incógnita? A incógnita é um valor numérico desconhecido,
geralmente representado por uma letra.

São exemplos de equações:

● (a incógnita é a letra );2푥 + 3 = 7 푥

● (a incógnita é o );3푧 = 6 푧

● (a incógnita também é o );푧 + 2 = 5 푧

● (a incógnita é a letra );4𝑎 + 3 = 15 𝑎

● (a incógnita é o );푡 + 3 = 10 푡

● (a incógnita é a letra ).3 + 5𝑏 = 8 𝑏

Não são exemplos de equações:

● pois não possui a igualdade;2푥 + 3 > 10

● pois não possui a incógnita;2 + 2 = 4 

● pois não expressa uma igualdade.7𝑎 + 3≠11 
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Como resolver uma equação?

A resolução de uma equação consiste em encontrar o valor da incógnita. Por
exemplo, na equação , queremos encontrar o valor de . Simplesmente podemos3푧 = 6 푧
perguntar, qual número multiplicado por 3 dá 6? Esse número é o 2. Para deixar ainda
mais evidente, o professor deve sugerir aos alunos que testem com outros números,
inclusive muito próximos de 2. E evidenciar que, portanto, existe um único número.

Para a equação , basta pensar: qual número que somado a 3 dá푡 + 3 = 10
resultado 10? Esse número é o 7. Logo, o valor da incógnita nesse caso é 7. O valor푡
atribuído à incógnita, também é denominado por raiz da equação (LOPES, 2000), ou
seja, ao invés de dizermos qual o valor da incógnita, podemos simplesmente dizer qual
a raiz da equação.

Outras equações merecem um pouco mais de atenção, por exemplo,
, nessa equação o resultado não nos vem de forma rápida, assim4𝑎 + 3 = 15

precisamos de um método para encontrar os resultados. Vamos ver nos exemplos como
resolver equações.

A ideia a partir desse momento é que os exemplos sejam resolvidos em conjunto
entre o professor e os alunos. O ideal é que o professor permita que os alunos
resolvam os exemplos, devendo somente motivar discussões que possam levá-los os
aluno ao próximo passo da resolução.

Exemplo 1:

푡 + 푡 = 4 + 2
resolução:

푡 + 푡 = 4 + 2
푡 + 푡 = 6

2푡 = 6
푡 = 3

Aqui esperamos que os alunos digam de forma intuitiva como resolver a equação,
que é efetuando as operações, mas, como é o primeiro contato dos alunos com as
equações algébricas, prevemos uma dificuldade deles em operarem . Assim,푡 + 푡
esperamos o resultado obtido na 2ª linha. Para efetuar o próximo passo, recorreremos
a uma propriedade da soma. Chame a atenção dos alunos para o fato de ser uma푡
incógnita, logo ele é um “número”, ou seja, estamos somando dois números iguais, e
já vimos algo semelhante (vimos no exercício 4 da atividade 1), existe outra forma de
escrever esse resultado, leve os alunos a se valerem desse fato, obtendo .푡 + 푡 = 2푡

Ainda é importante avançar mais um pouco, os alunos já conseguiram com certa
facilidade o resultado, basta questionar: Qual o número que multiplicado por 2 tem
resultado 6. Ora, esse número é o três. Logo os alunos encontrarão o resultado .푡 = 3

Para aqueles que possuem um pouquinho de conhecimento matemático, ou são
professores, argumentarão: havia mais um passo, era necessário dividir ambos os
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membros da equação por 2. Bem, a nossa ideia é que o aluno vá construindo seu
conhecimento, assim não vamos forçá-los a deduzir as coisas. Haverá um outro
exemplo em que trabalharemos essa divisão.

Exemplo 2

𝑎 + 𝑎 = 𝑎 + 5
resolução

𝑎 + 𝑎 = 𝑎 + 5
2𝑎 = 𝑎 + 5

2𝑎 − 𝑎 = 𝑎 − 𝑎 + 5

𝑎 + (𝑎 − 𝑎) = (𝑎 − 𝑎) + 5
𝑎 + 0 = 0 + 5

𝑎 = 5

Ao resolverem a equação com base no exemplo anterior os alunos farão com certa
facilidade o primeiro cálculo, chegando ao encontrado na segunda linha. Assim a
sugestão é levar os alunos a diagnosticarem o que os está impedindo de avançarem,
esperamos que destaquem a incógnita presente no segundo membro. Assim,𝑎
obviamente o professor levantará a necessidade de trabalhar com essa incógnita,
sugerindo fazer com que ela “desapareça”. E como vamos fazer isso?

Discuta com os alunos de modo a levá-los a perceber que o modo de fazer com que
a incógnita “desapareça” é subtrair . Pergunte aos alunos se essa subtração não altera𝑎
o resultado da igualdade. Sugerimos propor uma equação aritmética, algo do tipo:

. Agora peça que subtraiam, qualquer número de um dos membros, por2 + 5 = 7
exemplo, que subtraiam 2 do segundo membro, . Daí peça aos2 + 5 = 7 − 2
alunos que verifiquem essa igualdade, donde encontrarão , ou seja, a igualdade7 = 5
não é válida. Questione aos alunos: O que é necessário para manter a igualdade? Em
algum momento os alunos mostrarão que é necessário subtrair também 2 no primeiro
membro. E seguindo esse raciocínio, entenderem que é necessário subtrair nos dois𝑎
membros da igualdade, de modo que chegaremos à linha três.

Provavelmente os alunos não saberão efetuar a subtração como ela está colocada
na terceira linha. Assim, sugira para que eles usem o recém descoberto no exemplo 1
( ), e, de forma, poderem perceber que se pode reescrever como está na푡 + 푡 = 2푡
quarta linha. A partir de então, é só pedirem para eles efetuarem os cálculos,
questionando que se você tem um número e subtrai o mesmo número o resultado é?
Zero ( ).𝑎 − 𝑎 = 0

A partir desse momento e enfatizando a resposta obtida no exemplo 2, o𝑎 = 5,
professor deve apresentar que em toda equação de grau 1 que possui solução é
possível obter uma expressão final, tal que o valor da incógnita é explicitamente dado.

Exemplo 3

4푥 +  3 = 13 − 푥
resolução

4푥 +  3 = 13 − 푥
4푥 + 3 + 푥 = 13 − 푥 + 푥
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(4푥 + 푥) + 3 =  13 + (푥 − 푥)
5푥 + 3 = 13

5푥 + 3 − 3 = 13 − 3

5푥 = 10
5푥 ÷ 5 = 10 ÷ 5

푥 = 2

Nesta resolução de início destacamos que existe uma questão de escolha. Optamos
por iniciar a resolução adicionando em ambos os lados da igualdade, ou mesmo푥
subtrair 13, ou ainda subtrair . Talvez os alunos optem por subtrair de ambos os4푥 3
lados. Assim, o professor deve se preparar para trabalhar nas diversas situações.
Vamos às explicações sobre a resolução.

Ao darmos o primeiro passo, esperamos que os alunos apontem o no segundo− 푥
membro como uma pequena dificuldade. Assim, é interessante que busquemos uma
forma de “desaparecer” com esse , ou seja, estamos buscando o valor que somado− 푥
a dê , nesse caso, o . Portanto, se os alunos apresentarem que necessitamos− 푥 0 푥
somar , devemos estar atentos se essa soma foi realizada em ambos os membros.푥
Caso os alunos somem apenas à direita, o professor deve enfatizar que em uma
relação de igualdade, se você altera apenas um dos membros (não vale somar ou
subtrair zero), então a igualdade não é mais válida. Para facilitar a resolução por parte
dos alunos, o professor pode sugerir uma reordenação da expressão, assim como feito
na linha três, onde nos valemos da comutatividade e associatividade da soma, sendo
que a associatividade é utilizada apenas para facilitar o cálculo, se o professor julgar
conveniente ele pode não utilizar os parênteses.

Esperamos que com certa facilidade o aluno transponha da linha três para a linha
quatro, bastando efetuar as operações, uma vez que operação semelhante foi efetuada
no exemplo 2. Para o próximo passo, basta fazer, de modo semelhante, desaparecer
com o presente no primeiro membro, subtraindo de ambos os lados.3 3

Por fim, chegaremos a algo semelhante ao obtido na antepenúltima linha. Aí o
professor deve lembrar que queremos resolver as equações até obtermos resultado
semelhante ao exemplo 2. Portanto, existe um número 5 multiplicando a incógnita 푥
que faz o resultado não ser semelhante, assim, temos que buscar uma forma de
“desaparecer” com o 5. Os alunos podem sugerir que o professor some ou subtraia 5.
Aconselhamos ao professor que teste essas possibilidades junto com os alunos, assim
eles chegarão à conclusão que esse não é o resultado. Recomendamos então aos
alunos que dividam por de ambos os lados (penúltima linha), obtendo o resultado5
esperado (última linha).

Exemplo 4

2(3 − 푥) = 3(3 + 1)
resolução

2(3 − 푥) = 3(3 + 1)
2⋅3 + 2⋅(− 푥) = 3⋅4

6 − 2푥 = 12
6 − 6 − 2푥 = 12 − 6
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− 2푥 = 6
− 2푥 ÷ 2 = 6 ÷ 2

− 푥 = 3

− 푥 · (− 1) = 3 · (− 1)

푥 =  − 3

Nesse exemplo, o aluno estará se valendo da distributividade da multiplicação para
resolver especificamente a expressão . Nessa expressão esperamos que os2(3 − 푥)
alunos encontrem maior dificuldade no primeiro passo, ou seja, para chegarem à
segunda e terceira linha da resolução. Assim, se necessário o professor deverá sugerir
ao aluno que relembre a distributividade da soma, o produto pela soma é a soma do
produto por cada uma das parcelas - como está feito na segunda linha. A partir de
então todos os demais passos já foram feitos nos exemplos anteriores, com exceção
do penúltimo (multiplicação de ambos os membros por ). Para resolver o fato de− 1

, talvez os alunos sugiram somar em ambos os membros. Recomendamos− 푥 = 3 2푥
que seja permitido aos mesmos efetuarem a soma, obtendo um resultado que não é o
esperado. Então, o professor deve indagar qual é o problema, levando os alunos a
apresentarem que é o fato do estar acompanhado do sinal de menos, assim os alunos푥
devem buscar uma forma de “transformar” o sinal de menos em mais. Espera-se que
apresentem que basta multiplicar por , aí o professor deve lembrar que deve− 1
multiplicar ambos os membros, como é feito na penúltima linha. Ainda existe a opção
dos alunos subtraírem de ambos os lados e adicionarem a ambos os lados.3 2푥

Agora passaremos à atividade 03, composta por exercícios que serão propostos
como uma forma de fixação e de desenvolvimento do pensamento dos alunos, uma vez
que o nível de dificuldade será progressivamente elevado. Assim, a cada nova proposta,
o aluno terá que desenvolver nova estratégia ou mesmo aprimorar a já conhecida.

A proposta é que os alunos façam as atividades durante a segunda aula destinada
a essa etapa. É bom que estas atividades sejam feitas pelos alunos em folhas que possam
ser destacadas, para que, ao final da aula, o professor possa levar as atividades
produzidas pelos alunos para casa para atribuir nota conforme recomenda a seção
avaliação. Se o professor desejar fazer uso de outra estratégia que lhe permita fazer essa
verificação sinta-se à vontade para tal.

Atividade 03

Identifique quais expressões abaixo são equações (justifique quando não é), qual
sua incógnita. Naquelas que forem equações, proponha situações que podem ser
representadas por tal equação. Depois resolva.

a) 2푡 = 3 − 푡

b) 2푥 + 3≤4

c) 3 + 3푥 = 9

d) 2(푥 + 3) = 0
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e) 푦 =− 3⋅(9 + 푦)

f) 7 = 2 + 5

g) 2(𝑏 − 3) = (4 + 𝑏)(− 3)

h) 6푥≠2(푥 + 3)

Respostas e Comentários

a) É uma equação e a incógnita é 푡

2푡 = 3 − 푡
2푡 + 푡 = 3 − 푡 + 푡

3푡 = 3 + 0
3푡(÷3) = 3(÷3)

푡 = 1
Proposta de situação: Qual o número cujo o dobro é igual a 3 menos esse

número. (Vale registrar que os alunos podem propor outras situações).

b) não é uma equação, pois o sinal utilizado não é o de igual (=).2푥 + 3≤4

c) É uma equação e a incógnita é a letra 푥

3 + 3푥 = 9
3 − 3 + 3푥 = 9 − 3

0 + 3푥 = 6
3푥 (÷3) = 6 (÷3)

푥 = 2
Proposta de situação: O triplo de um número mais 3 é igual a 9. (Adicionando-se

3 ao triplo de um número dá 9, qual é esse número?)

Deve o professor se atentar que ao dividirmos por 3 (penúltima linha), estamos
dividindo todo o membro, ou seja, não estamos dividindo apenas um fator em
específico, poderia também optar por iniciar dividindo toda a expressão por 3.

d) É uma equação e a incógnita é 푥

2(푥 + 3) = 0
2푥 + 2⋅3 = 0
2푥 + 6 = 0

2푥 + 6 − 6 = 0 − 6
2푥 =− 6

2푥(÷2) =− 6(÷2)
푥 =− 3

Proposta de situação: O dobro da soma de um número com três é igual a zero.

e) É uma equação e a incógnita é o 푦
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푦 =− 3(9 + 푦)
푦 =− 3⋅9 + (− 3)푦

푦 =  − 27 − 3푦
푦 + 3푦 =− 27 − 3푦 + 3푦

4푦 =  − 27
4푦 (÷4) =  − 27(÷4)

푦 =  − 27
4

Proposta de situação: Qual o número que é igual ao produto de -3 pela soma de
9 a esse número.

f) Não é uma equação, pois não possui incógnita.

g) É uma equação e a incógnita é a letra 𝑏

2(𝑏 − 3) = (4 + 𝑏)(− 3)
2⋅𝑏 + 2⋅(− 3) = 4⋅(− 3) + 𝑏⋅(− 3)

2𝑏 − 6 =− 12 − 3𝑏
2𝑏 − 6 + 6 + 3𝑏 =− 12 + 6 − 3𝑏 + 3𝑏

5𝑏 =− 6
5𝑏(÷5) =− 6(÷5)

𝑏 =  − 6
5

Proposta de situação: O dobro da diferença de um número com 3 é igual ao
produto da soma de 4 com esse número com -3. (O dobro da subtração de 3 de
um número é igual ao produto entre -3 e a soma de 4 com esse número)

h) Não é uma equação, pois não existe o sinal de igualdade, mas sim um sinal de
desigualdade.

Destacamos que o professor pode se valer de estratégias próprias para resolver
as equações, no entanto, o professor deve minimamente seguir a proposta. Veja bem,
trabalhamos com operações que são realizadas simultaneamente em ambos os lados.
Portanto, a fala do professor não pode se reduzir a coisas da forma: “É só passar
mudando o sinal!”.

As técnicas e estratégias às quais o professor pode adotar devem ser unicamente
e exclusivamente na intenção de complementar, nunca de substituir. Vejamos um
exemplo. Em muitas das resoluções chegamos a adições do tipo . Note que7 + (− 7)
comumente escrevemos esse resultado como , alguns professores riscam ambas as0
parcelas e elas “desaparecem”. Esse recurso é útil e pode ser utilizado, uma vez que não
prejudica a estratégia adotada.
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3ª etapa - Situações que podem ser resolvidas utilizando equações

Antes de iniciarmos destacamos que essa etapa tem previsão de duração de duas
aulas. O ideal é que o professor trabalhe as situações motivadoras e proponha as
atividades ainda na 1ª aula. Essa atividade também será desenvolvida individualmente
por cada aluno.

Para que estudamos equações? Um dos possíveis questionamentos levantados
pelos alunos será esse. É cada vez mais comum os alunos buscarem significado para
seus aprendizados. Assim, propomos essa terceira etapa para fazer a ligação entre o
conhecimento teórico e prático na resolução de equações com a aplicação em situações
cotidianas ou não.

Para que o aluno seja capaz de aplicar o conhecimento adquirido até agora,
trabalharemos nessa etapa por meio de situações problema. O foco será capacitar o
aluno a descrever as situações, em que for possível, na forma de equações. Assim os
alunos estarão realizando o equacionamento de problemas. E esperamos que eles
consigam resolver as situações problema apresentadas valendo-se dessas equações.

Propomos então para que o professor de início suscite a discussão em sala de
aula a respeito da aplicação de equações em diferentes situações e contextos do
cotidiano. Esperamos que alguns alunos levantem situações relativamente simples
como, por exemplo, “o dobro de um número é 12”. Caso essas situações sejam
apresentadas, recomendamos ao professor explorá-las.

Recomendamos que o professor acrescente às situações problema propostas
pelos alunos algumas outras propostas por ele próprio, como por exemplo:

Situação motivadora

Um taxista cobra uma taxa fixa de R$ 8,50 mais R$ 1,25 por quilômetro rodado,
João decidiu dar um passeio, indo a um único lugar, fazendo uma corrida de táxi com
esse taxista. No entanto, observou que têm apenas R$ 50,00.

Dos lugares escolhidos por João como opção para o passeio, a que distância
pode estar o lugar mais distante possível de ser alcançado por João?

Na situação apresentada anteriormente podemos observar que uma das formas
de se buscar a solução é construir uma equação que represente o problema.
Inicialmente, pediremos aos alunos que proponham uma forma de solução.
Provavelmente surgirão algumas estratégias, o professor deve explorá-las.

Por exemplo, é uma forma de solucionar observar que a maior distância possível
de ser percorrida é aquela que esgote os R$50,00. Ao tomar o táxi João já terá gasto
R$8,50, pois esse valor independe da distância percorrida, ou seja, lhe sobrará R$41,50.
Portanto, a distância máxima percorrida em Km será o valor disponível por João
(R$41,50), dividido pelo valor pago por Km rodado (R$1,25). Logo João poderá
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percorrer no máximo 33Km, lhe sobrando R$0,25. Se atentar para o fato da divisão não
ter como resultado um natural (N).

É claro que em uma situação real existem outras “variáveis” que se somam ao
problema, como, será que João precisará custear somente a ida, ou seja, a volta não terá
custo? Outra questão é se ele não precisa reservar uma parcela desse dinheiro para um
lanche, por exemplo. Essas questões precisam ser debatidas em sala de aula, no entanto
ainda privamos essa discussão nesse momento. Caso algum aluno levante essa
discussão, recomendamos ao professor trabalhar, pois é um assunto rico em matemática.
No entanto faremos essa mesma discussão um pouco mais adiante no trabalho.

Dentre as propostas apresentadas pelos alunos provavelmente algum irá propor o
uso de equações, talvez pelo fato de conseguir uma modelagem da situação por meio de
uma equação, ou mesmo por deduzir automaticamente pelo fato de estarmos estudando
equações. Caso os alunos não levantem essa hipótese, fica a cargo do professor
levanta-la, e isso pode ser feito observando o problema.

O professor deve destacar que a solução do problema está associada a descobrir
a quantidade de quilômetros máxima que o taxista pode correr (incógnita), e que está
incógnita interage com os valores apresentados. Assim, pode o professor dizer que
possivelmente a situação pode ser descrita por meio de uma equação. Agora a partir de
uma segunda leitura da primeira situação o professor vai construir a equação.

O primeiro passo para representar é escolher uma incógnita, aqui escolhemos 𝑘
(pode e deve o professor escolher a incógnita que melhor lhe convier), por alusão ao
km. É importante, logo de início, destacar o que essa incógnita irá representar, nesse
caso, a distância máxima a ser percorrida. Então o que temos de descobrir é o valor
pago por João, que é R$ 8,50 mais R$ 1,25 por km rodado ( ), assim temos a expressão𝑘

, pois (a quantidade de quilômetros rodados) deve multiplicar o valor8, 50 + 1, 25⋅𝑘 𝑘
por km. A distância máxima percorrida é quando essa expressão atingir 50,00 como
resultado, logo temos de igualar a expressão a 50, produzindo a equação:

8, 50 + 1, 25𝑘 = 50, 00
Daí, já conhecemos todas as estratégias para resolver essa equação. Vamos então

à resolução.

8, 50 + 1, 25𝑘 = 50, 00
8, 50 − 8, 50 + 1, 25𝑘 = 50, 00 − 8, 50

1, 25𝑘 = 41, 50
1, 25𝑘 (÷1, 25) =  41, 50 (÷1, 25)

𝑘 = 33, 2
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Assim, como representa a máxima distância possível a ser percorrida por João𝑘
em km, o professor deve enfatizar que a maior distância é de 33,2 km. No entanto, o
taxímetro não marca as frações do km; logo João deve adotar 33km como a maior
distância.

Agora sim é pertinente ao professor discutir a situação apresentada propondo um
pouco mais de realidade, discutindo todas as reais “variáveis” que influenciam o
problema. Por exemplo, se João reservar uma parcela desse dinheiro para comprar um
lanche, talvez R$ 12,50 para um lanche, como ficaria a equação? Proponha aos alunos
que construam e resolvam essa nova equação. De forma simples, esperamos que eles
apresentem a necessidade de somar 12,50 ao membro esquerdo da equação, pois é nele
que colocamos uma “fórmula” que representa o valor gasto, obtendo:

8, 50 + 1, 25𝑘 + 12, 50 = 50, 00
(8, 50 + 12, 50) + 1, 25𝑘 = 50, 00

21, 00 + 1, 25𝑘 = 50, 00
21, 00 − 21, 00 + 1, 25𝑘 = 50, 00 − 21, 00

1, 25𝑘 = 29, 00
1, 25𝑘 (÷1, 25) = 29, 00 (÷1, 25)

𝑘 = 23, 2 

Como podemos considerar apenas valores inteiros - já explicado o por que
anteriormente - admitiremos: 𝑘 = 23

O professor pode e deve explorar a possibilidade das multi possibilidades dessas
equações. Pode ser necessário que João faça o caminho de volta também pelo táxi,
nesse caso obviamente a situação pode ser descrita por uma equação. Proponha aos
alunos que individualmente escrevam uma equação que modela esse novo problema,
pois aqui podem surgir variações de equações muito interessantes.

A equação que representa a nova situação é a seguinte:

2⋅(8, 50 + 1, 25𝑘) + 12, 50 = 50

ou

8, 50 + 1, 25𝑘 + 8, 50 + 1, 25𝑘 + 12, 50 = 50
Ambas as equações estão corretas, são apenas equações equivalentes. Na

segunda o aluno descreveu a ida e a volta como caminhos diferentes, isto é,
possivelmente ele monta uma equação para a ida e depois acrescenta a volta. Existem
ainda algumas equações incorretas que podem ser construídas pelos alunos. Por essa
razão pedimos que cada aluno construa a sua individualmente, pois um erro bem
corrigido pode representar um grande aprendizado por parte do aluno. Vamos a alguns
exemplos:

2⋅(8, 50 + 1, 25 + 12, 50) = 50
8, 50 + 2⋅1, 25𝑘 + 12, 50 = 50
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Na primeira equação, o erro ocorre porque possivelmente o aluno simplesmente
observou que a segunda equação construída é a situação em que João apenas faz de táxi
a viagem de ida, logo o aluno somente dobrou a equação, cometendo um erro, o de
dobrar também o valor do lanche. Na segunda equação o erro ocorre, possivelmente, em
virtude do aluno considerar que o preço fixo cobrado pelo taxista não seria novamente
cobrado, ou seja, o aluno pensou que a segunda viagem seria a continuação da primeira.

Justificado e observado os erros dos alunos, podemos retornar à equação correta.
Já apresentada essa equação, seguimos diretamente à sua resolução.

2⋅(8, 50 + 1, 25𝑘) + 12, 50 = 50, 00
,0017, 00 + 2, 50𝑘 + 12, 50 = 50

17, 00 − 17, 00 + 2, 50𝑘 + 12, 50 − 12, 50 = 50, 00 − 17, 00 − 12, 50
2, 50𝑘 =  20, 50

2, 50𝑘 (÷2, 50) = 20, 50 (÷2, 50)
𝑘 = 8, 20 

Admitimos 𝑘 = 8

Assim, trabalhamos a partir de uma situação inicial a construção e modelagem
por meio de mais de uma equação. Acreditamos que essa situação não é suficiente para
o aluno desenvolver a habilidade de modelar situações por meio de equações (quando
possível!). No entanto, acreditamos que essa habilidade se aprende praticando. É claro
que se um aluno logo de início for modelar uma situação complexa, obviamente
reduzimos e muito sua probabilidade de êxito. Mas, se as situações evoluem de forma
progressiva no nível de dificuldade, o aluno vai constituindo sua base de conhecimento
e se capacitando para situações mais complexas.

Portanto, vamos propor na quarta atividade, uma série de situações às quais os
alunos modelarão por meio de equações, e evoluiremos progressivamente o nível de
dificuldade. Lembro que, preferencialmente, o professor solicite aos alunos que
realizem as atividades em folhas que poderem ser destacadas. Permitindo que ao final
da 1ª aula da etapa, o professor consiga levar a atividade para casa fazendo uma
correção conforme estabelecido na secção de avaliação. Devolvendo-as na aula
posterior antes da correção. E, repetindo o que já foi dito antes, a atividade é individual.

Atividade 04

1) As irmãs Bia e Rayane possuem a soma de idades 31 anos. Sabendo que Rayane
é 7 anos mais velha que Bia, qual é a equação que nos permite calcular a idade
de cada irmã? Qual é a idade de cada irmã?

2) Lucas e Pedro são amigos. Certo dia Pedro disse a Lucas: sou 3 anos mais jovem
que você, e a soma de nossas idades é 27. Qual a idade de cada amigo?

3) A mãe de Élida deu a ela R$70,00 e pediu-lhe que fosse ao supermercado e
comprasse 1kg de feijão, 500g de café e todo o restante em arroz. Sabendo que o
quilo do café custa R$13,00 e o de feijão R$12,00, e o arroz custa R$22,00 a
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embalagem com 5kg. Qual a maior quantidade de arroz que Élida poderá
comprar?

4) Daniel irá mudar de Cidade. Contrata, portanto, um caminhão para transportar
sua mudança. O caminhoneiro Carlos cobra os seguintes valores: R$6,00 por km
se o caminhão rodar sem carga e R$11,00 se rodar com carga. Carlos reside na
mesma cidade para onde Daniel irá se mudar. Como a mudança de Daniel levará
o dia todo, o caminhoneiro ainda cobrará uma diária de R$100,00. Ele pagou ao
todo pelo serviço R$1324,00, no entanto ele precisa descobrir a distância entre
as duas cidades. Como calcular e qual essa distância?

5) Paulo precisa fazer uma viagem para a empresa onde trabalha, de Cocalzinho a
Paranaíba. Para tal ele completa o tanque de seu carro flex com gasolina e inicia
a viagem até Paranaíba. Ao chegar na cidade, Paulo precisa retornar a
Cocalzinho. No entanto, ele percebe que seu tanque de combustível está quase
vazio. Ao observar o preço do álcool, ele decide completar o tanque de seu
veículo. Paulo sabe que gastou ao todo R$600,00 e que seu carro faz 12 km por
litro de gasolina e 10 km por litro de álcool. Sabe também que o preço da
gasolina é R$7,80 e o preço do álcool é R$6,00.

a) Ao dividirmos a distância entre as duas cidades pelo rendimento em
gasolina estaremos encontrando o que? E se dividirmos pelo rendimento
no álcool?

b) Qual equação nos permite encontrar a quantidade de litros de álcool
gasto por Paulo? E a quantidade de litros de gasolina?

c) Qual a equação que permite calcular a distância entre as duas cidades?
Qual essa distância?

d) Qual a eficiência do carro de Paulo quando na gasolina comparado ao
álcool?

Respostas e Comentários

1) R: ; Rayane possui 12 anos e Bia 19 anos.푥 + (푥 + 7) = 31

Para resolver o primeiro questionamento apresentado na situação 1) temos que
observar que queremos descobrir a idade das irmãs. Temos de informação a soma da
idade das irmãs, então a equação terá que ser da forma:

. No entanto, essa expressão possui duas𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑏𝑖𝑎 +  𝑎 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑅𝑎푦𝑎푛𝑒 = 31
incógnitas ( e ), o que não nos permite resolver, assim𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑎 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑅𝑎푦𝑎푛𝑒
temos que escrever algo utilizando uma incógnita. Desconhecemos ainda a idade de
cada irmã, mas sabemos que Rayane possui sete anos a mais que Bia. Portanto,
podemos escrever e , assim a𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑎 =  푥 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑎푦𝑎푛𝑒 =  푥 + 7
equação apresentada responde à questão. Resolvendo essa equação chegamos ao valor
de . Tal resolução é apresentada a seguir.푥
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푥 + (푥 + 7) = 31
2푥 + 7 = 31

2푥 + 7 − 7 = 31 − 7
2푥 = 24

2푥 (÷2) = 24 (÷2)
푥 = 12

Substituindo nas duas expressões construídas: , ou seja,𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑎 =  푥
idade da Bia = 12. Substituindo agora na segunda expressão: idade da Rayane =  푥 + 7
, isto é, idade da Rayane .= 12 + 7 = 19

2) R: Lucas possui 12 anos e Pedro possui 15 anos.

Semelhante ao raciocínio desenvolvido no exercício anterior, chegaremos às
seguintes expressões: . Escolhendo𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐿푢𝑐𝑎푠 +  𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑푟표 = 27
representar a idade de Lucas por , podemos reescrever , onde𝑎 (𝑎 − 3) + 𝑎 = 27

é a idade de Pedro e a idade de Lucas.(𝑎 − 3) 𝑎

3) R: Élida poderá comprar no máximo duas embalagens de 5kg cada.

O problema 3, se assemelha muito à situação problema proposta no início desta
etapa, e será sua resolução tomando de início a montagem da equação. A equação
desejada é da forma . Observe que nossa incógnita é a1⋅12 + 1

2 ⋅13 + 22푥 = 70

quantidade total de arroz a ser adquirida, e a incógnita deve se relacionar com o valor
total disponível por Élida para fazer a compra (R$70,00). Assim, esse valor total pode
ser calculado pelo valor gasto para comprar feijão mais o valor gasto para compra de
café, vale destacar que será comprado 500g de café, ou seja, e o valor gasto para1

2 𝑘𝑔,

comprar o arroz, que é obtido multiplicando a quantidade de unidades adquiridas pelo
valor, chegando à equação acima estabelecida. A resolução dela é como segue.

1⋅12 + 1
2 ⋅13 + 22푥 = 70

12 + 6, 5 + 22푥 = 70
12 − 12 +  6, 5 − 6, 5 + 22푥 =  70 − 12 − 6, 5

22푥 =  51, 50
22푥 (÷22) = 51, 50 (÷22)

푥 = 2, 34
Como não é possível adquirir 0,34 embalagens de arroz, tomaremos como

resposta 2.

4) R: 72km

A melhor resposta para esse problema é modelá-lo por meio de uma equação.
Para tal uma das preocupações iniciais deve ser o que a incógnita representa, nesse caso
a distância entre as duas cidades, representaremos por . Observe que o valor total𝑑
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cobrado é dado pelo produto da distância com preço da ida e depois da volta, somado a
diária cobrada por Carlos, obtendo: , agora basta resolver𝑑⋅6 + 𝑑⋅11 + 100 = 1324
essa equação.

𝑑⋅6 + 𝑑⋅11 + 100 = 1324
𝑑 ⋅(6 + 11) + 100 = 1324

𝑑⋅17 + 100 = 1324
𝑑⋅17 + 100 − 100 = 1324 − 100

17𝑑 = 1224
17𝑑 (÷17) = 1224 (÷27)

𝑑 = 72
Assim chegamos à conclusão que a distância entre as duas cidades é de 72km.

5) Respostas:

a) Ao dividirmos a distância entre as duas cidades pelo rendimento em
gasolina o valor encontrado será a quantidade de litros de gasolina gasto
por Paulo. Ao dividirmos pelo rendimento no álcool estaremos
calculando a quantidade de litros de álcool gasta por Paulo.

b) Chamando a distância entre as duas cidades de e dividindo pelo𝑑
rendimento no álcool encontramos a litragem desejada. Analogamente
para a gasolina. Portanto, as equações solicitadas são respectivamente:

e .𝑑
10 = 𝑙𝑖푡푟표푠 𝑑𝑒 á𝑙𝑐표표𝑙 𝑑

12 = 𝑙𝑖푡푟표푠 𝑑𝑒 𝑔𝑎푠표𝑙𝑖푛𝑎

c) Para modelar por meio de uma equação temos que primeiro escolher o
que será a incógnita, ou seja, a distância, e fazê-la se relacionar com os
outros dados. Nesse caso temos que fazer uma relação com o valor total
da viagem (R$ 600,00), esse valor depende da quantidade de litros gasto
com cada combustível multiplicado pelo seu respectivo valor:
(𝑙𝑖푡푟표푠 𝑑𝑒 á𝑙𝑐표표𝑙) ⋅6, 00 +  (𝑙𝑖푡푟표푠 𝑑𝑒 𝑔𝑎푠표𝑙𝑖푛𝑎) ⋅7, 80 = 600, 00.
Onde a quantidade de litros consumidos de cada combustível é dada
fazendo a divisão da distância ( ) dividida pelo rendimento do carro com𝑑
cada combustível. Resolvendo a equação dada:

𝑑
10 ⋅6 + 𝑑

12 ⋅7, 80 = 600, 00
𝑑⋅6,00

10 + 𝑑⋅7,80
12 = 600, 00

𝑑( 6,00
10 + 7,80

12 ) = 600, 00

𝑑⋅ 7,2+7,8)
12 = 600, 00

𝑑 15
12 = 600, 00

𝑑⋅1, 25 = 600, 00
𝑑 = 600,00

1,25
𝑑 = 480
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Logo, a distância entre as duas cidades é de 480km.

O professor deve se atentar em caso de erro do subitem (b) e acerto deste
subitem (c), pois (b) é complementar à (c). Logo, existe falta de atenção do
aluno para (b) e, neste caso, o aluno deve ser advertido cobrando-lhe maior
atenção.

d) A eficiência do carro de Paulo quando comparado à gasolina com relação
ao álcool é de 1,2.

A eficiência é dada fazendo-se o coeficiente entre a quantidade de
km/l (quilômetros por litro) quando rodado na gasolina, pela quantidade

de km/l rodado no álcool. Portanto, .
(𝑘𝑚/𝑙)

𝑔𝑎푠표𝑙𝑖푛𝑎

(𝑘𝑚/𝑙)
á𝑙𝑐표표𝑙

Logo a eficiência gasolina/álcool é: . Ou seja, com a48
40 = 1, 2

mesma quantidade de combustível, o carro de Paulo percorre uma
distância 20% maior quando estiver utilizando gasolina se comparado ao
álcool.

 4ª etapa - Quando uma equação possui solução?

Para essa etapa é destinada a previsão de uma única aula. O professor deve
propor as atividades no início da aula. Conforme o/os alunos forem concluindo ele deve
olhar aluno a aluno e atribuir nota de acordo com a secção avaliação. E, ao final,
realizar a correção para a turma.

Em nossa quarta e última etapa buscamos dar ao aluno uma última habilidade na
resolução de equações. É comum que os livros didáticos façam tudo o que foi feito nas
etapas anteriores, no entanto algumas situações são embaraçosas para o aluno, como a
equação: . Para aqueles que possuem um olhar já treinado para2푥 + 3 = 푥 + (푥 − 3)
equações perceberão que tal equação não é verdadeira, isto é, não possui solução. Para
os alunos que estão no contato inicial com esse conteúdo, rapidamente começarão a
resolvê-la. Gostaria de propor que imaginemos essa situação.

2푥 + 3 = 푥 + (푥 − 3)
2푥 + 3 = 2푥 − 3

2푥 + 3 − 3 = 2푥 − 3 − 3
2푥 = 2푥 − 6

2푥 − 2푥 = 2푥 − 2푥 − 6

Nesse momento creio que os alunos entrarão em desespero. Professor cadê o ?푥
Professor, onde foi parar o ? Situações como essas se tornam comuns, pois os alunos푥
focam, em alguns casos, durante o processo em aprender a aplicar regras populares
(algoritmos) de resolução. O que ocorre de forma “natural”, pois os alunos valorizam
mais o resultado do que o processo. Eles não percebem que a última “equação” obtida
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não é uma equação, o que faz com que todas as anteriores também não sejam. Aqui é
importante compreendermos que os alunos cometem esse erro pois estavam
preocupados unicamente em resolver equações, o conceito se perde no operatório. Se os
alunos se ativessem, mas não só, ao conceito que uma equação estabelece uma relação
de igualdade, poderiam perceber na segunda linha a relação de igualdade inexistente.

Propomos, então, nessa unidade, situações totalmente diferentes. Nosso objetivo
é desafiar os alunos com algumas situações questionáveis. Assim, em uma única
atividade buscamos desafiar os alunos a questionarem seus conhecimentos.

Atividade 05

1) A idade de Jairo é o triplo da idade de Jardel, a diferença das idades é 21. Qual a
idade dos dois?

2) Juliana nasceu 17 anos antes de Camila, as duas irmãs juntas possuem 15 anos.
Qual é a idade de cada irmã?

3) Júlia foi à feira para comprar verduras. O verdureiro lhe fez todos os produtos
pelo mesmo preço, R$8,00 o quilo. Ao final Júlia havia comprado 875g de
tomates, 250g de cenouras, e mais algumas verduras, ao pagar com uma nota de
R$20,00 recebeu de troco R$12,00. Qual foi o peso das demais verduras
compradas?

4) Resolva as equações.

a) 14푥 = 14 + 20 − 3푥

b) 7 + 푥 = 2푥 + (3 − 푥)

c) 5⋅(3 − 푥) =  − 2(푥 + 3) − 3푥

Respostas e Comentários

Nessa atividade o foco é a consciência crítica e racional do aluno sobre
equações. Então as respostas serão em sua maioria opostas ao esperado. Também
omitimos muitos passos da resolução das atividades, ou seja, resolvemos mais
diretamente, pois a esta altura os alunos já devem ter um bom conhecimento do assunto
a ponto de identificar os passos omitidos.

1) R: A idade de Jardel é 10,5 ou 10 anos e 6 meses e a de Jairo é de 31,5 ou 31
anos e 6 meses.

3푥 − 푥 = 21
2푥 = 21
푥 = 10, 5
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2) R: Não há solução, pois a idade de uma das irmãs teria de ser negativa.

Ao equacionarmos o problema chegamos à seguinte equação
, que possui como resultado , ou seja, uma das irmãs possui푥 + 푥 + 17 = 15 푥 =− 1

idade negativa, no caso, a Camila, o que na vida real é uma contradição.

3) R: Não é possível determinar e/ou houve um erro do feirante ao calcular o troco.
Chamando o peso das demais verduras de , podemos construir a seguinte푝
equação: . Resolvendo, chegamos a(0, 875 + 0, 250 + 푝)⋅8 = 20 − 12
expressão final: . O que é uma contradição, pois o valor8푝 =− 1⇒푝 =− 1

8

gasto por Júlia ( ) para comprar as demais verduras foi negativo.푝

4)

a)

14푥 = 14 + 20 − 3푥
14푥 + 3푥 = 34

17푥 = 34
푥 = 34

17 = 2

b)

7 + 푥 = 2푥 + (3 − 푥)
푥 − 2푥 + 푥 = 3 − 7

0 =− 4
Portanto, a equação apresentada não possui solução. Pois, a última
“equação” obtida não é verdadeira, o que por equivalência faz a inicial
também não ser. Logo não temos uma equação representada.

c)

5⋅(3 − 푥) =  − 2(푥 + 3) − 3푥
15 − 5푥 =− 2푥 − 6 − 3푥

− 5푥 + 2푥 + 3푥 =− 6 − 15
0 =  − 21

A equação também não possui solução. Pois, a última “equação” obtida
não é verdadeira, o que por equivalência faz a inicial também não ser.
Logo não temos uma equação representada.
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 Avaliação

Ao propormos um modelo de avaliação, fundamentamos sobre três aspectos
principais: distribuição, foco em identificar e não quantificar o erro, realizada
durante a atividade. Para atingir esses aspectos é importante uma avaliação contínua.
Que como argumenta Gomes (2013) a avaliação contínua é um processo que permite
perceber a evolução ou não do aprendizado, e que permite identificar erros ou falhas no
processo de ensino e aprendizagem.

Assim, estaremos avaliando as próprias atividades a partir da segunda etapa. Ao
final será atribuída uma nota entre zero e dez de forma somativa. Sendo dez o
entendimento que o aluno obteve desempenho máximo nas atividades e, zero representa
que o aluno não teve desempenho nenhum na mesma.

Abaixo colocamos como devem ser distribuídas as notas em cada etapa.

Na atividade 03, para as os itens que são equações é atribuído 0,5 por item,
sendo: 0,1 por identificar corretamente que é equação; mais 0,1 por resolver e cometer
ou não algum erro de cálculo, mais 0,1 por chegar ao resultado correto ao final da
resolução; mais 0,2 por apresentar uma situação correta. Para aqueles três itens que não
são equações a pontuação é distribuída da seguinte forma: caso acerte as três recebe 0,5
pontos; caso acerte duas recebe 0,3 pontos; caso acerte uma recebe 0,1 pontos.

Na atividade 04, a nota será atribuída da seguinte forma.

● No item 01 é atribuído 0,2 se o aluno construir a equação que resolve o
problema, mais 0,2 caso ele resolva a equação e, 0,1 caso apresente a idade das
irmãs de forma correta;

● No item 02 será atribuído 0,3 caso o aluno apresente as idades de forma correta
e, 0,2 caso o aluno apresente uma expressão, com incógnita ou não, que permita
representar e resolver o problema;

● No item 03 é atribuído 0,2 caso o aluno apresente uma equação que descreva a
situação, mais 0,1 caso resolva a equação independente de estar certo ou não,
mais 0,1 por acerto na resolução e 0,1 por chegar a resposta correta;

● No item 04 é atribuído 0,2 caso o aluno modele a equação correta, mais 0,1 caso
resolva-a independente de acerto, mais 0,1 caso determine o valor correto da
incógnita e mais 0,1 caso explicite a resposta;

● No item 05 é distribuído 1,0 ponto por todo o problema apresentado, sendo 0,1
pela resposta correta da primeira pergunta do subitem (a), mais 0,1 pela resposta
correta do mesmo item; para o subitem (b) é atribuído 0,3 caso o aluno apresente
as duas equações ou 0,2 caso apresente somente uma; ao subitem (c) é atribuído
0,2 caso o aluno apresente a equação correta, mais 0,1 caso apresente a distância
correta entre as duas cidades; ao subitem (d) atribuímos 0,3 caso o aluno
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apresente a resposta correta ou 0,2 caso o aluno apresente um bom raciocínio
mas que cometa algum erro seja operacional ou semelhante.

A atividade 05 será avaliada da seguinte maneira: Ao item (1) será atribuído 0,3
pontos caso o aluno apresente a equação, mais 0,2 caso o aluno apresente a resposta
correta; nos itens (2) e (3) é atribuída a nota 0,5 para cada item em caso de resposta
correta; ao item (4) as notas serão distribuídas da seguinte forma: Aos subitem (a) é
atribuído 0,3 caso o aluno apresente a equação, mais 0,2 caso dê a resposta correta; aos
itens (b) e (c) semelhantemente é atribuído 0,3 a cada, caso o aluno construa a equação,
mais 0,2 a cada, caso o aluno conclua que a equação não possui solução

Toda a pontuação atribuída, somou um total de 9,0 pontos, assim ainda resta ao
professor atribuir e distribuir 1,0 ao aluno de acordo com os seguintes critérios:
Participação, cooperação e empenho. Ao final, a soma dessas pontuações será o
conceito avaliativo atribuído ao aluno. Apresentaremos ainda um comentário que
julgamos pertinente sobre avaliação.

Ainda, a avaliação deve ser compreendida para além de um processo
quantitativo (atribuir nota), ele também é capaz de fornecer ao docente um feedback de
sua aula. A exemplo, a avaliação deve responder a seguinte pergunta: O que eu como
professor preciso melhorar ou revisar nessa aula? Se durante a última semana o
professor trabalhou três tópicos de um assunto, e que destes três dois os alunos
dominaram bem e um não. Será que nesse caso o professor deve atribuir nota 6,6, pois
os alunos dominaram ⅔ do conteúdo? Não.

A avaliação nesse primeiro momento, demonstra possíveis melhorias a serem
buscadas pelo professor, tópicos a serem reforçados. Aí sim, em um segundo momento
ela pode servir para atribuir nota, pois ainda exigem os boletins que ao final o professor
atribua nota aos alunos.

Ainda solicitamos ao professor que ao final desta sequência elabore uma outra
proposta de avaliação (trabalho, seminário, lista de exercícios, etc) e que novamente
avalie seus alunos se valendo desse(s) instrumento(s). Atribuindo uma nota entre zero e
dez. Justificamos o fato de deixar este último instrumento de avaliação a escolha, pela
diversidade de instrumentos possíveis. Assim o professor poderá optar por escolher
aquele que for proferido pela turma. Essa mesma diversidade de instrumentos nos
restringe quanto à elaboração de um modelo para ser observado. Pois diante das
inúmeras possibilidades seria necessário elaborar inúmeros modelos.

Finalizando, sugerimos que a avaliação final da S.D seja a média ponderada.
Assim, a “nota” a ser obtida a partir da avaliação deve ser uma média ponderada das
notas constituídas. Onde deve se atribuir “peso” 4 as notas obtidas durante a aula e 6 as
obtidas no instrumento final. Assim garantindo a distribuição da avaliação.

Durante a sequência didática por nós proposta temos aulas muito semelhantes ao
modelo tradicional (explicação, exercícios e correção), a importância da avaliação
durante a aula será exemplificada, vamos discutir uma questão: Qual deve ser o foco da
correção?
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Se durante a realização dos exercícios pelos alunos o professor fez uma
avaliação, isto é, se ele buscou identificar o que onde os alunos estão com facilidade ou
dificuldade. Assim, durante a correção o professor poderá, e deverá, focar para melhorar
o conhecimento do aluno onde ele está com dificuldades.

Além do fato que uma avaliação restrita ao final da aula, ou seja, um único
instrumento de avaliação ao final, será tardiamente útil para redirecionar o foco da aula.
Portanto uma avaliação restrita unicamente ao final, terá como única capacidade
quantificar e avaliar o desempenho do aluno.
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