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APRESENTAÇÃO

Este caderno de atividades é resultado da consolidação de sequências didáticas elaboradas pelos estudantes matric-
ulados, em 2020, no componente curricular "Trabalho Final de Curso" do Curso de Licenciatura em Matemática, do
Instituto de Matemática e Tecnologia (IMTec), da Universidade Federal de Catalão (UFCAT).

Segundo o projeto pedagógico do curso (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2012, p.45)1, o Trabalho Final
de Curso visa possibilitar ao estudante um espaço de produção escrita resultante de reflexão que integra a construção
teórica com as experiências adquiridas ao longo do curso, nas práticas e disciplinas pedagógicas.

Tradicionalmente, a referida produção consiste de um trabalho monográfico construído pelo estudante ou por dupla de
estudantes sob a orientação de um professor do curso de Matemática da UFCAT. Entretanto, em 2020 diante da pandemia
de COVID-19 que assolou o país, as atividades de ensino no âmbito da instituição tiveram que ser repensadas.

Nesse sentido, a fim de possibilitar a construção remota do trabalho e a partir da experiência exitosa vivenciada no
curso de licenciatura em Matemática EAD, o Núcleo Docente Estruturante do curso de Matemática (presencial) aprovou
a adoção do formato de sequências didáticas estruturadas em sintonia com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

As doze 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.

1UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Resolução nº 1102, de 13 de abril de 2012. Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Matemática,
modalidade presencial, grau acadêmico Licenciatura, do Câmpus Catalão, para os alunos ingressos a partir de 2009. Resolução - Cepec Nº 1102.
Goiânia, GO, 13 abr. 20212. p. 1-64.
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PLANO CARTESIANO: 
representação de pontos e 

simetrias 
Alessandro José Rosa de Oliveira 

Orientador: Porfírio Azevedo dos Santos Junior 
Universidade Federal de Catalão - UFCAT  

 

Estrutura curricular  

Modalidade/Nível de Ensino   

9º Ano do Ensino Fundamental  

Componente Curricular    

Matemática                   

Unidade Temática 
Espaço e Forma  

Objetos de Conhecimento (BNCC) 
 -   Número irracionais reconhecimento e localização de alguns na reta numérica; 
 
- Transformações geométricas de polígono no plano cartesiano: multiplicação das 
coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos; 
 
 -  Transformações geométricas: simetrias de translação, reflexão e rotação. 

Habilidades (BNCC) 
  -   (EF07MA20). Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras 
em relação aos eixos;  
 
  - (EF08MA18) reconhecer e construir figuras obtidas por composições de 
transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos 
de desenho ou de softwares de geometria dinâmica; 

 

   -  (EF09MA02). Reconhecer um número irracional como um número real e estimar a 
localização de alguns deles na reta numérica. 
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Conteúdo 
-  Conjuntos Numéricos, em especial, Racionais e irracionais; 

-  Plano cartesiano; 

-  Simetrias (rotação, reflexão e translação). 

 

Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 
- Revisar conjunto dos reais e identificar cada número real com um ponto na reta; 

- Compreender as coordenadas no plano cartesiano, em especial, os números racionais 
e alguns irracionais mais conhecidos; 

- Representar e localizar pares ordenados no plano cartesiano; 

- Identificar as simetrias de rotação, de reflexão e de translação, onde os vértices das 
figuras são coordenadas no plano cartesiano e perceber que em cada uma delas se 
preservam suas medidas.  

 

Duração das atividades 
8 horas/aula de 50 minutos 

 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor 
com aluno 
É interessante que o professor ja tenha trabalhado a localização e marcação de pontos 
na reta numérica, e apresentado aos alunos o conceito de figuras planas.  

 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 
A internet, com o passar do tempo fez-se presente nos espaços educativos. Atualmente 
o uso está mais acentuado devido a problemática da COVID19.  É evidente que o uso de 
computadores, aparelhos multimídias e softwares vem crescendo cotidianamente nas 
unidades escolares, nos diferentes níveis e setores. Com isso, percebe-se que a mesma, 
sendo usada de forma coerente e correta, é uma ferramenta pedagógica que pode ser 
explorada no processo de ensino-aprendizagem. É essencial trabalhar de forma efetiva 
atividades no quadro. Associando com outras tecnologias que fazem parte da vivência 
do discente como: aparelhos multimídias, smarthphones, notebook e muitas vezes 
utilizando softwares específico para a matemática. Essa complementação é satisfatória 
para deixar os espaços educativos mais dinâmicos e atrativos. Em busca de atingir com 
êxito os objetivos propostos são sugeridos problemas a serem resolvidos no decorrer 
das aulas, os mesmos estão relacionados às expectativas dos conteúdos ministrados, 
buscando fazer com que o aluno entenda com clareza o assunto em questão. Também 
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está relacionado em como trazer, sempre que possível, situações vividas pelo aluno para 
a sala de aula, buscando envolver na problematização e compreensão dos números 
racionais e alguns irracionais mais conhecidos. Nesse sentido, entende-se também que 
as práticas docentes relacionadas às ferramentas pedagógicas a serem utilizadas, podem 
contribuir de forma clara no desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos alunos. Sob 
essa ótica serão utilizados para o desenvolvimento dessa sequência didática (SD)  os 
seguintes recursos educacionais: quadro, régua, compasso, aparelho multimídia, 
computador, internet e o software geogebra. 

É relevante destacar a necessidade de cada instrumento pedagógio abordado 
anteriormente. Sendo assim,  a utilização do quadro servirá para expor definições acerca 
do conteúdo, sobretudo esquematizá-los para melhor compreensão dos assuntos que 
se diz respeito ao tema. Parte-se do pressuposto que simplificando o conteúdo facilita a 
consolidação da aprendizagem por parte do alunos. Em seguida faz-se necessario usar 
régua e compasso para ilustrar uma técnica em que os alunos indentificam a distãncia 
em realção a origem e conheçam com mais exatidão a representação de números 
racionais e alguns irracionais mais conhecidos. Consequetemente o uso do aparelho 
multimídia, conectado ao computador e com a internet, tem grande importância nesse 
processo metodológico, pois tais instrumentos são essenciais para ilustração do 
conteúdo. Salienta-se que o uso da internet inerente a esse conteúdo se torna atrativo 
para os alunos, pois é algo que eles lidam cotidianamente. O jogo batalha naval, o qual 
será uma atividade lúdica em que será explorado a identificação de coordernadas 
estabelecidas pelas as posições dos navios e também os vídeos que irão auxiliar nas aulas 
e atividades propostas, serão explorados via internet em busca de colaborar na 
compreensão do conteúdo. Em seguida usa-se também a malha quadriculada e 
transferidor como suporte para abordar simetrias de figuras planas, onde seus vértices 
são coordenadas no plano cartesiano. E, por fim, tem-se o Geogebra, que facilitará 
visualmente na representação da simetrias ditas anteriormente, que também pode ser 
utilizado para desenvolver as atividades de simetrias, de forma idêntica ao 
procedimento feito na malha quadriculada. Todo esse processo metodológico servirá 
como ponte de construção do saber acerca da temática. 

 

Descrição da Sequência de Atividades 

1ª etapa – Construção com régua e compasso ( Duas horas aulas de 50 minutos) 

Inicialmente, faça uma breve revisão do conjunto dos números reais(ℝ). Para isso, 
utiliza-se o livro didático ou outro material de apoio e o quadro para descrever cada 
conjunto (naturais, inteiros, racionais e irracionais) e, consequentemente, o conjunto 
dos números reais. Em seguida, utiliza-se régua e compasso ensina-se as técnicas para 
marcação de pontos racionais e alguns irracionais mais conhecidos, com o objetivo dos 
alunos desenvolverem a coordenação de trabalhar com régua e compasso, além de 
indentificarem de forma mais exata a posição de números recionais e irracionais mais 
conhecidos na reta numérica real. Conduza a aula fazendo a construção das técnicas 
simultaneamente com os alunos. 
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1. Técnica de marcar pontos racionais 

Inicialmente, faz-se a marcação dos números racionais  
!
" ,

#
" =

!
# ,

$
" 	%	

"
" = 1. É 

importante o professor destacar que para marcar um número racional, entre 0 e 
1, é necessário dividir esse intervalo em um número de partes iguais. Nesse caso, 
é dividir o intervalor [0; 1] em quatro partes iguais. 

1.1 – Considere uma reta na horinzontal (real ℝ); 

1.2 – Marque o ponto ( como sendo a origem, zero; A partir do zero, com a 
abertura do compasso igual a 5	*+, com a ponta seca em zero (ponto (), marque 
o ponto , à direita de (, o qual representa o número 1. Com a mesma abertura 
e ponta seca em ,, marque o ponto - a direita de , (o qual representa o número 
2), assim sucessivamente, pode-se marcar os números 3, 4, 5	. .. . De forma 
análoga, pode-se marcar os pontos a esquerda de zero, que representam os 
números inteiros negativos; 

1.3 – Traça-se uma reta auxiliar (reta 0) que intercepta a reta ℝ no ponto (, 
formando ângulo menor que 90° ( pede-se ao aluno para utilizar o transferidor, 
verificando se o ângulo formado é menor que 90°); 

1.4 – Com a ponta seca do compasso em A e abertura qualquer (não muito 
grande), marque sobre a reta 0 o ponto 1. Em seguida, com a ponta seca em 1 
com mesma abertura, marque o ponto 2 em 0, depois com a ponta seca em 2, 
marque  o ponto 3, da mesma forma o ponto 4.  

1.5 – Trace a reta que passa pelos pontos 4	%	,,	 4,6⃖666⃗ ; 

1.6 – Pelo ponto 3 trace a reta paralela a 4,6⃖666⃗ . Essa reta irá interceptar a reta ℝ 

no ponto 9. De forma análoga, trace a reta passando por 2	paralela 4,6⃖666⃗  e outra 

reta passando por 1 paralela a 4,6⃖666⃗ . Essas retas, irão interceptar a reta 4,6⃖666⃗ , 
respectivamente, nos pontos :	%	;. 

A figura 1 ilustra a referida construção. 

Figura 1: Técnica de marcar pontos racionais 
 

 
Fonte: Próprio autor 

Justificativa: Por construção, tem-se que (1<<<< = 12<<<< = 23<<<< = 34<<<<	 e os segmentos  
4,<<<<, 34<<<<, 2:<<<	%	1;<<<< são paralelos, por construção. Então as retas 0	%	ℝ são tranversais, 
e, como consequência do teorema de Tales, tem-se que (;<<<< = ;:		<<<<< = :9<<< = 9,<<<<. 

Portanto, teremos que: (;<<<< = !
" , (:
<<< = #

" =
!
# , (9
<<<< = $

" 	%	(,
<<<< = "

" = 1. De forma 

análoga, podemos marcar o número  
!
$  fazendo a mesma construção, considerando 
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a partir item 1.3 três pontos sobre a reta auxiliar. Se for marcar  
!
%, considera 5 pontos 

e, assim sucessivamente. Desta forma, podemos marcar qualquer número racional 
entre 0	%	1. Se o número racional estiver entre o número >&	%	>&(!	*?+	>& <	>&(!, 
fazemos a mesma construção partindo do ponto que representa o número >&. 
 

2. Técnica para marcar alguns pontos irracionais mais conhecidos (√B	C	√D) 

Inicialmente, faz-se marcação dos números irracionais √2	%	√3. Mas lembre-se ao 
aluno que todo quadrado é um retângulo. 
 
2.1 – Considere a reta na horinzontal (ℝ); 
 
2.2 – Marque um ponto ( como sendo a origem zero; A partir do zero, com a 
abertura do compasso igual a 5	*+, com a ponta seca em zero (ponto (), marque 
sobre a reta ℝ o ponto , a direita de (, o qual representa o número 1. Com a mesma 
abertura e ponta seca em ,, marque o ponto 1 à direita de , (o qual representa o 
número 2), assim sucessivamente, marcaremos os números 3, 4, 5	. .. . De forma 
análoga, pode-se marcar os pontos a esquerda de zero, que representam os números 
inteiros negativos; 
 
2.3 –  Trace a reta 0 que passa pelo ponto , perpendicular a ℝ, formando um ângulo 
exatamente igual a 90°( pede-se ao aluno para utilizar o transferidor, verificando se 
o ângulo formado é menor que 90°); 

 
2.4 –  Com a ponta seca do compasso em , e a mesma abertura que demarcou em 
ℝ os números inteiros positivos, marque o ponto - em 0. Em seguida, une os pontos 
(	%	-, formando o segmento (-<<<<; 
 
2.5 –  Com a ponta seca em A e abertura igual ao segmento (-<<<< (diagonal de um 
retângulo de base e altura iguais a 1), faz-se o arco ( no sentido horário) com o 

compasso interceptando ℝ, o qual representa o número irracional √2; 
 
2.6 –  A partir do ítem 2.5, trace a reta G que passa por - perpendicular (-<<<<, formando 
um ângulo exatamente igual a 90°; 
 
2.7 – Com a ponta seca do compasso em - e a mesma abertura que demarcou em 
ℝ os números inteiros positivos, marque o ponto H em G. Em seguida, une os pontos 
(	%	H, formando o segmento (H<<<<; 
 
2.8 – Com a ponta seca em A, no segmento (H<<<< (diagonal de um retângulo de lado 

igual √2 e altura igual a 1), faz-se o arco (no sentido horário) com o compasso 

interceptando ℝ, o qual representa o número irracional √3. 
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Figura 2: Construção dos números irracionais 
 

 
Fonte: Próprio autor 

 
Justificativa: Os números são exatamente √2	%	√3, porque o segmento (-<<<<  é a diagonal 
de um retângulo de lado e altura igual a 1 (quadrado). O segmento (H<<<< é a diagonal de 

um retângulo de lado igual a √2 e altura igual a 1. Como todo quadrado é um retângulo, 
então o teorema de Pítagoras nos garante que as diagonais medem, respectivmante, 

√2	%	√3. Para construir, por exemplo o √5 , considere o retângulo de base √4 = 2  e 

altura 1. E para construir o √6, considere o retângulo de base √5 e altura 1, assim 
sucessivamente, pode-se construir vários números irracionais usando régua e compasso. 
 
Segue um vídeo para auxiliar na construção, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ACa7VGmi45w&ab_channel=axproteo. 
Ao concluir as técnicas, trabalhe em conjunto a construção de outros número racionais 
e irracionais com os alunos. 
 
 

2ª etapa- Localização de pontos e um pouquinho de interdisciplinaridade (Duas 

horas aulas de 50 minutos) 

 
Nesta etapa, faça uma retrospectiva da aula anterior discutindo com os alunos as 
representações dos números na reta númerica. Em seguida, para relacionar os 
conteúdos propostos da SD com o cotidiano, pergunte aos alunos, promovendo uma 
discussão, o seguinte exemplo: Um engenheiro que vai marcar o início de uma obra, tem 
que determinar pontos importantes da planta no terreno para esquadrejar e marcar os 
pilares de sustentação da obra, nessa situação como proceder?  

Este é o momento de relembrar o conteúdo de plano cartersiano e localização de pontos 
com coordenadas inteiras, fracionárias e inserir alguns irracionais, pois na aula anterior 
aprendeu-se técnicas para representar. 
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              Fonte: Próprio autor 

 
Outro momento para relembrar marcação de pontos e indentificar coordenadas no 
plano, utiliza-se os aparelhos multimídias, apresente o jogo batalha naval disponível em: 
http://pt.battleship-game.org/. É um jogo online de dois jogadores, onde os jogadores 
têm que adivinhar em que coordenadas estão os navios do oponente. Através do 
datashow (na sala de aula ou laboratório de informática), mostre para os alunos como 
acessar o jogo. O jogo permite a interação dos alunos, trabalhar conteúdos matemáticos, 
especificadamente coordenadas de pontos no plano. Essa atividade pode ser 
desenvolvida em um laboratório de informática ou se for liberado o uso de celular, pode 
acessar o jogo. Em seguida, reforça que é um jogo online, onde todos podem jogar entre 
si, mas deve ser em dupla para ambos se confrotarem. Nomeie um para criar o link de 
acesso do confronto do jogo batalha naval e compartilhar com o “parceiro”, auxilie os 
mesmo no decorrer do jogo. Aproveite o momento para relacionar o jogo com o 
conteúdo abordado, tendo como objetivo os alunos se sentirem motivados e não verem  
a ferramenta tecnológica como um brinquedo, mais como um equipamento que auxilia 
em consolidar à aprendizagem nos espaços educativos. Para tal, autorize os alunos a 
explorarem o jogo por 30 minutos. Posteriormente, peça para que eles pesquisem 
imagem do plano cartesiano e seus elementos, pergunte se eles consiguem relacionar 
algo com o jogo. Promova essa discussão fazendo a seguinte pergunta: É possível utilizar 
do conhecimento matemático para representar a posição correta de atirar uma bomba 
em um navio do oponente? 

Trabalhe a localização de pontos na linha horizontal e vertical, no qual o jogo permite. 
Sendo assim, espera-se que os alunos percebam a relação direta que o jogo tem com o 
plano cartesiano, porém somente no primeiro quadrante, isso quer dizer, que esta 
trabalhando no conjunto dos números naturais, mas tem conhecimento e aprendeu na 
etapa 1 o conjunto dos número reais. Nesse sentindo, lembra que o plano cartesiano 
consiste em dois eixos numéricos perpendiculares (x e y), quatro quadrantes e uma 
quantidade infinita de números. O mesmo, permite trabalhar no conjunto dos números 
reais, e que na próxima aula será trabalhado mais um pouco de  localização de alguns 
pontos e construção de figuras planas, no qual seus vértices são coordenadas no plano 
cartesiano e, consequentemente, um novo conceito que é Simetrias (reflexão, translação 
e rotação) em polígonos. A figura 4, ilustra uma prévia do jogo mencionado nessa etapa.   

Obs.: Os quadradinhos vermelhos 
são as posições das colunas e 
ligação entre eles são as vigas. 
Considerando a lateral vertical 
sendo o eixo y e a lateral horizontal 
sendo o eixo x, a posição de cada 
coluna pode ser marcada como um 
ponto no plano cartesiano. x 

y 
Figura 3: Pontos em uma obra 
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Figura 4: Jogo batalha Naval 

 

Fonte: http://pt.battleship-game.org/. Batalha Naval. Org: OLIVEIRA, A. J. R. Acesso em 05/10/2020. 

 
Aproveite o jogo para expandir em todo o plano cartesiano, acrescentando na malha os 
números racionais e alguns irracionais. A figura 5, ilustra como pode ser trabalhado a 
localização de pontos a partir do jogo, porém encontra-se somente no primeiro 
quadrante. Já a figura 6, o professor deve expandir o jogo para todo o plano cartesiano. 
Oriente os alunos utilizarem as técnicas para a construção da malha quadriculada, cujo 
comprimento de cada lado do quadrado da malha seja 1/3. A atividade deve ser feita em 
casa e entregue na próxima aula. Como exercício, representar pontos em todo o plano 
cartesiano da malha construída nos racionais podendo inserir alguns irracionais. 

 
Figura 5: Localização de pontos 

 

  
Fonte: Próprio autor 
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Figura 6: Construção da malha 
 

 
Fonte: Próprio autor 

 
A construção foi feita a partir do primeiro quadrante, de modo análogo para todo o 
plano cartesiao. 
 
Não obstante, para uma abordagem do conjunto dos reais relacionando com o plano 
cartersiano, tendo uma interdisciplinaridade, apresente aos alunos o mapa do mundo, 
no qual deve ter uma atenção especial abrangendo o conteúdo. Dessa forma, dê uma 
idéia de coordernadas geográficas assossiando com o plano cartesiano. Para isso, utilize 
o datashow projetando a figura 7 para compreender o conceito de coordenadas 
geográficas e associar com o plano cartesiano. Mas antes disso, para relacionar com o 
cotidiano dos alunos, crie a seguinte situação: A turma do 9º ano foi fazer um tour no 
estado de Goiás e um dos alunos que se chama Pedro, perdeu-se no estado. Encontra-
se na cidade de Catalão, onde conseguiu apenas as coordenadas geográficas. Se Pedro 
tivesse as coordenadas geográficas e conseguisse comunicar o professor, seria possível 
identificar a cidade que Pedro se encontra no mapa? 

Coordernadas geográficas da cidade de Catalão disponível em: https://pt.db-
city.com/Brasil--Goi%C3%A1s--Catal%C3%A3o : Latitude – 18.1721 = 18 graus, 10 
minutos e 20 segundos e Longitude – 47.9415 = 47 graus, 56 minutos e 29 segundos. 

Esse é o momento do professor apresentar o mapa do mundo e inserir o conceito de 
latitude e longitude, que é um endereço de qualquer ponto da superficie da terra, então 
se Pedro soubesse as coordenadas, com certeza quem recebeu a informação iria 
encontrá-lo. Destaca-se, que uma das ferramentas tecnológica presente no dia a dia que 
nos fornece essas coordernadas via satélite, é o GPS, e que essas coordenadas são dadas 
utilizando a mesma idéia do plano cartesiano, usando ângulo ao invés de número e as 
indicações de leste – oeste e norte – sul, ao invés de positivos e negativos. 

A figura 7, representa o mapa do mundo.  
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Figura 7: Mapa do mundo 

 

Fonte: https://www.infoescola.com/geografia/coordenadas-geograficas. 

Coordenadas geográficas. Org: OLIVEIRA, A. J. R. Acesso em: 08/11/2020. 
 
 
Então, fazendo jus ao uso da figura 7 e utilizando o quadro, esquematize o conteúdo de 
latitude e longitude. 
 
Latitude: É a distância em graus da linha do equador no sentido Norte ou no sentido Sul 
podendo variar de 0° a 90° norte e de 0° a 90° graus sul. 
Longitude: É a distância em graus do meridiano de Greenwich no sentido leste ou oeste 
que pode variar de 0° a 180°.  
Feito isso, entrega aos alunos uma folha, conforme a figura 8, para localizar alguns 
pontos. Auxilie-os em localizar alguns. Mostre aos alunos que existe uma relação direta 
do conteúdo de coordenadas geográficas e plano cartesiano, explicitando a partir da 
figura 8, que o eixo x é a linha do Equador e o eixo y é o meridiano de Greenwich. Os 
números positivos e negativos do eixo x são substituídos por Leste (L) e oeste (O), no 
eixo y Norte (N) e sul (S), respectivamente. Destaca-se, que neste caso está utilizando 
apenas graus, mas o GPS subdivide os graus em minutos e segundos, dando uma 
localização mais precisa. 

 
Figura 8: Localizando coordenadas geográficas 

 

 
Fonte: http://www.csr.ufmg.br/carto1/Caderno%20de%20Exerc%C3%ADcios%20Resolvidos.pdf. 

Exercícios resolvidos. Org: OLIVEIRA, A. J. R. Acesso em: 08/11/2020. 
 
Agora, determine em conjunto as coordenadas geográficas de alguns pontos a partir da 
figura. Como, por exemplo, o ponto B têm latitude igual a 60° Norte e longitude igual a 
135° Oeste. Oriente os alunos a organizarem o pensamento no momento da atividade, 
pois é importante memorizar um caminho acerca de consolidar a aprendizagem. Por 
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exemplo, sempre que for encontrar as coordenadas geográficas iniciar pela Latitude, 
onde memoriza-se que é Norte ou Sul e que varia de 0° a 90° e, consequentemente, 
longitude. Dê um tempo de 15 minutos para executar a atividade e faça uma correção 
coletiva. Em seguida, organize os alunos em dupla, peça para que ambos marquem três 
pontos e troquem a folha da figura 8 entre si e determinem as coordenadas. Nesse 
momento, selecione alguns alunos para determinar as coordenadas no quadro, a partir 
da troca de folhas com o colega. 
 
Na correção coletiva, faça as seguintes indagações certificando se os alunos aprenderam 
de fato os elementos do plano cartesiano. Caso não, em síntese verbalize reforçando o 
conceito, pois o aluno precisa consolidar a aprendizagem referente ao conteúdo de 
plano cartesiano para a execução das próximas atividades na SD. 
 
1 – Existe alguma relação direta com o plano cartesiano? 
 
2 – Afinal, quais são os elementos que compõe o plano? 
 
3 – Se estamos falando de coordenadas geográficas, será que se assemelha com as 
coordenadas do plano cartesiano? 
 

3ª etapa- Simetrias ( Duas horas aulas de 50 minutos) 

Antes de entrar no conteúdo de Simetrias, para um melhor engajamento das aulas, 
entregue aos alunos outra folha com malha quadriculada e peça para construírem todo 
o plano cartesiano como na etapa anterior. Importante o professor fazer a construção 
com as ferramentas pedagógicas mencionadas na SD, no quadro, juntamente com os 
alunos para melhor compreensão da turma e para exemplificar atividades posteriores. 
Salienta-se que será trabalhado o conceito inicial e algumas aplicações sobre eixos ou 
pontos. 

Figura 9: Plano Cartesiano na malha 
 

 

Fonte: https://www.grupoescolar.com/pesquisa/plano-cartesiano.html. 

Grupo escolar. Org: OLIVEIRA, A. J. R. Acesso em: 08/11/2020. 

 
Para isso, define-se o que venha ser simetrias, que segundo o matemático Évariste 
Galois: “Simetria trata de movimento. O que se pode fazer de um objeto simétrico, 
mover de algum jeito, para que ainda pareça o mesmo de antes”. Desse modo, será 
trabalhado com régua, compasso e transferidor no plano cartesiano, as simetrias de 
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reflexão, translação e rotação, especificadamente em polígonos. Destacando que 
sempre preservam suas medidas, aproveitando para reforçar o conceito de polígonos. 

Neste momento, apresente aos alunos as respectivas definições e exemplos (utilizando 
um livro texto). Antes disso, para os alunos perceberem que as simetrias estão presentes 
no cotidiano, apresente situações em que a simetria é muito utilizada na arquitetura, na 
arte, na construção civil e até mesmo no corpo humano. Segue alguns exemplos:  

1 – Na arquitetura pode trazer o Monumento Taj Mahal, um prédio eleito patrimônio 
mundial pela Unesco em 1983 e está na lista de uma das setes maravilhas do mundo 
moderno, localizado na cidade de Angra, Índia; 

Figura 10: Taj Mahal 
 

 

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/taj-mahal. 
Educa Brasil. Org: OLIVEIRA, A. J. R. Acesso em: 10/11/2020. 

 
Discute que se traçarmos uma reta na figura 10, dividindo o prédio exatamente ao meio, 
vai ser obtido uma reflexão referente a esta reta, desconsiderando as pessoas. Então, 
pode ser entendido como partes gêmeas. Oriente os alunos a anotarem em seus 
cadernos as respectivas definições. 
 

2 – Simetria na arte: Homem Vitruviano, produzido em 1490 pelo gênio Leonardo da 
Vinci (1452-1519), onde interessava-se pela matemática e a sua simetria; 

Figura 11: Homem Vitruviano 

 

Fonte: https://www.desenhoonline.com/site/o-que-e-o-homem-vitruviano/. 
Org: OLIVEIRA, A. J. R. Acesso em: 10/11/2020. 
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3 – Na construção Civil: Projeto de casas AV_ Corsi Hirano 

Figura 12: Civil: Projeto de casas AV_ Corsi Hirano 
 

 

Fonte: https://blog.galeriadaarquitetura.com.br/post/simetria-de-construcao. 

Galeria da construção. Org: OLIVEIRA, A. J. R. Acesso em: 10/11/2020 

 
Aqui, introduz o conceito de simetria axial a partir da figura 12, que diz o seguinte: 
Simetria axial são aquelas que os pontos, objetos ou parte de objetos são a imagem 
refletida a partir de um eixo (reta), deixa explícito que o eixo de simetria deve ser 
inserido exatamente no lugar que divide a figura ao meio, de modo que ao executar a 
reflexão uma parte (todos os pontos) deve sobrepor exatamente a outra. Nesse 
sentindo, mostre para os alunos que se não traçar o eixo de simetria dividindo a figura 
12 ao meio isso não acontece. Para isso, traça um eixo de simetria que está em destaque 
de cor preta na figura 12 e a partir disso discuta com os alunos se acontece a simetria ou 
não. Visualmente é fácil de perceber, pois a parte que se encontra do lado esquerdo do 
referido eixo não sobrepõe a da direita, logo não acontece a simetria. 
 
Segue as respectivas definições: 
  
1 -  Reflexão / Simetria Axial: Quando todos os pontos de uma figura são refletidos em 
relação a uma reta fixa (espelho), então o movimento dado à figura é denominado 
reflexão ou simetria axial. 

Desta forma, trabalhe exemplos acerca de consolidar a aprendizagem, segue uma 
sugestão de exemplos: 

1.1 – Inicialmente, trabalhe a simetria de pontos em relação ao eixo. Dê as coordenadas 
de alguns pontos e peça para os alunos representarem no plano cartesiano já construído 
e fazer a reflexão em relação aos eixos e representar as coordenadas de cada ponto após 
o movimento de reflexão. Para isso, apropria-se do livro didático para explicar o método 
de reflexão de pontos em relação aos eixos, que diz o seguinte: Ao multiplicarmos a 
coordenada x de qualquer ponto por -1, obtemos o simétrico desse ponto em relação ao 
eixo y. E, se multiplicarmos a coordenada y por -1, obtemos o simétrico desse ponto em 
relação a x. Esse é o método para efetuar a reflexão de pontos em relação aos eixos, 
execute o procedimento no quadro para facilitar a compreensão do método abordado. 

1.2 – Peça para que os alunos marcarem no plano cartesiano os pontos:  A (2;1), B (5;3) 
e C (6;1). Em seguida, traçar os segmentos de retas ligando os pontos, e, por fim, 

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 13



interrogue qual foi a figura construída. Esse momento aproveite para explorar várias 
figuras planas e relembrar as formas e características. Feito isso, pergunte em qual 
quadrante se encontra a figura e como pode ser feito a reflexão em relação aos eixos? 
Comente que ao sofrer o movimento de reflexão, a figura preserva suas medidas e os 
eixos tem como função de um espelho. A figura 13 ilustra como o triângulo ABC se 
comporta após sofrer o movimento de reflexão em relação aos eixos. Note que nesse 
momento o professor possa utilizar o Geogebra, software específico da matemática, 
para melhor visualização. Porém, deve ser trabalhado no quadro a reflexão com régua, 
compasso e transferidor, se for necessário. Não é difícil perceber, que a figura 12 é 
semelhante ao plano cartesiano construído (figura 8), nesse sentido, deve enfatizar que 
deve assimilar todo o conteúdo visto anterior efetuando a reflexão, destaca-se que os 
eixos de simetria são exatamente os eixos x e y, e que os mesmos são mediatrizes. No 
caso de figura plana, basta determinar a reflexão dos vértices e traçar os segmentos que 
une estes vértices, formando novamente a figura inicial. Veja que o eixo x é mediatriz do 
segmento AA’, isso quer dizer que a distância de A até o eixo x é igual a distância de A’ 
até o eixo x. De modo análogo, para os outros pontos. Sendo assim, consegue-se fazer a 
reflexão de qualquer figura plana. 

 

Figura 13: Reflexão em relação aos eixos 
 

 

Fonte: Próprio autor 

 
Então, mais uma vez, utiliza-se o livro didático para efetuar o procedimento, mas 
conhecendo o método de fazer a reflexão de pontos referente aos eixos, faça no quadro 
a reflexão de um dos vértices do triângulo ABC, onde seus vértices é um ponto no plano. 
De forma análoga no outro lado do eixo, pode-se observar: Para acontecer o movimento 
de reflexão basta deslocar, as mesmas distâncias de cada vértice da figura em relação ao 
eixo, dessa forma, como todos os vértices da figura são coordenadas inteiras, facilita o 
processo, resta apenas contar quantas unidades deslocou cada vértice em relação ao 
eixo. Note que o vértice A do triângulo ABC que se encontra no primeiro quadrante tem 
como coordenadas (2;1), então deve-se deslocar uma unidade na vertical para baixo em 
relação ao eixo x obtendo o vértice A’ cujas as coordenadas são (2; -1). Feito isso, deixe 
os alunos fazerem para os outros pontos e peça para marcarem os vértices do “novo” 
triângulo após sofrer a reflexão. Veja: A’ (2; -1), B’ (5; -3) e C’ (6; -1). Agora, pergunte se 
observaram algum padrão após marcar os vértices do “novo” triângulo, no objetivo de 
os alunos concretizarem que para efetuar a reflexão de uma figura plana em relação ao 
eixo x, basta trocar o sinal da coordenada y dos pontos e marcar no plano cartesiano 
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visto anteriormente. A atividade pode ser feita na malha quadriculada ou no geogebra 
se tiver laboratório. 
 
Segue um vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=t-B__-
foFxo&ab_channel=NELSONMIGUELQUITERIOJUNIOR  para facilitar a compreensão de 
toda a escrita do procedimento de reflexão. Fica a critério, se o professor apresenta para 
os alunos ou apenas se apropria para melhor entendimento de abordar o conteúdo. 
 
Diga aos alunos para efetuar a simetria de reflexão do triângulo ABC em relação ao eixo 
y e dizer se consegue observar algum padrão conforme anteriormente. Sendo assim, 
após efetuar a atividade, aplica-se o reforço positivo, uma teoria de SKINNER. Dê uma 
recompensa para motivar os alunos para as próximas aulas e enuncie que irá ser 
trabalhado as simetrias de translação e rotação. 
Pode trabalhar translação e reflexão. 
 
Outro exemplo que pode ser trabalhado nessa etapa e está presente no cotidiano dos 
alunos, é a visão frontal de uma casa. Nesse sentido, como atividade para entregar, peça 
para os alunos representarem no plano e fazer a simetria em relação a um dos eixos. 
Salienta-se, que pode ser trabalhado a reflexão de qualquer figura, formada por 
segmentos de retas (Apêndice 3). 

Figura 14: Visão Frontal de uma casa 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Próprio autor 

 

4ª etapa- Translação e rotação. ( Duas horas aulas de 50 minutos) 

Nessa quarta e última etapa, como dito anterioermente trabalhe com os alunos as 
simetrias de translação e rotação, então dando continuidade, apresente as respectivas 
definições e exemplique. 

2 – Translação: Quando todos os pontos de uma figura sofrem um deslocamento de 
mesma distância, direção e sentido, então o movimento dado à figura é denominado 
translação.  

Para isso, utilize o livro didático para explicar a metodologia de transladar um ponto. Isso 
acontece quando, por exemplo somamos um valor positivo em todas as abscissas, o 
deslocamento da figura é para a direita, ao passo que se somar um valor negativo nas 
abcissas o deslocamento é para a esquerda. Além disso, somando um valor fixo positivos 
em todas as ordenadas dos pontos, o deslocamento da figura é para cima e somando 
um valor fixo negativo o deslocamento é para baixo. 
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A figura 15 ilustra o que foi dito anteriormente em um dos movimentos de translação, 
disponível em: http://djnmatematica8ano.blogspot.com/2018/09/04-set-coordenadas-
cartesianas.html . 

Figura 15: Movimento de translação horizontal 
 

 

Fonte: http://djnmatematica8ano.blogspot.com/2018/09/04-set-coordenadas-cartesianas.html. 

Org: OLIVEIRA, A. J. R. Acesso em: 14/11/2020. 
                                                                                                                                                                                                     

Dessa forma, peça para os alunos indentificarem os vértices do triângulo em azul na 
figura 15 e anotarem em seu caderno A (3; 2), B (7; 3) e C (4; 5). Em seguida, pergunte: 
em qual quadrante encontra-se esse triângulo? Feito isso peça para que eles façam a 
translação na horizontal no valor fixo igual a 6 unidades. Mas como fazer isso? Comente 
que ainda está trabalhando com coordernadas de números inteiros, o que facilita no 
processo de simetria de translação. Peça para eles representarem as coordenadas dos 
vértices da figura após o movimento e questione-os: A figura alterou o tamanho? Em 
qual quadrante se encontra? 

Reproduz no quadro o processo de translação para melhor compreensão e enfatize que 
na simetria de translação horizontal somente acontece quando é somado um valor fixo 
na abcissa do ponto, onde o ponto é o  vértice da figura. 

Agora, para trabalhar outras figuras, fica como sugestão o geoplano, é um dos recursos 
que permite trabalhar atividades com figuras planas, explorando seus elementos, 
propriedades e especificadamente simetrias. E com isso o aluno tem o manuseio do 
recurso. As figuras 16 e 17, ilustra o geoplano. 

 Figura 16: Geoplano 
 

 

Fonte:http://www.sinect.com.br/anais2009/artigos/10%20Ensinodematematica/Ensinodematematica_a

rtigo20.pdf. 

Org: OLIVEIRA, A. J. R. Acesso em: 18/12/2020. 
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É importante a escola ter a ferramenta para os alunos explorarem. A partir do Geoplano, 
é possível construir várias figuras e aplicar o movimento de translação e reflexão. Nesse 
sentido, apresente o Geoplano para a turma. Tome que a distância de cada ponto é uma 
unidade, sendo assim divida os alunos em duplas e oriente para a construção de 
qualquer figura. Lembre-se, de estar sempre relacionando com o plano cartesiano. Note 
que pode ser traçado os eixos (x e y) no Geoplano, trabalhando em todo plano cartesiano 
ou apenas em quadrantes. Por exemplo, se pegarmos duas borrachinhas (o qual 
representa os eixos do plano cartesiano). Pode-se dividir o geoplano associando-o com 
o plano ( o qual o eixo de cor preta, representa o eixo x e de cor em vermelha o y). 

Veja a seguir, uma figura após sofrer a simetria de reflexão utilizando o Geoplano. 

Figura 17: Movimento de reflexão no geoplano 
 

 

Fonte: http://4anodamafalda.blogspot.com/2012/11/as-nossas-simetrias-no-geoplano.html. Org: 

OLIVEIRA, A. J. R. Acesso em: 18/12/2020 
 

Feito isso, peça para eles contruírem uma, estabelecer as coordernadas e transladar 
verticalmente um valor fixo igual a 2 e efetuar a reflexão em relação a um dos eixos. 
Oriente cada dupla chamar o professor e explicar o que aconteceu. Reproduza no quadro 
o processo de translação para melhor compreensão relacionando com o Geoplano. A 
borrachinha verde na horizontal, representa o eixo x do plano cartesiano. Assim, obtém-
se as translações. E mais, usando o Geoplano o aluno pode manipular as construções. 

3 – Rotação: Quando todos os pontos de uma figura rodam um mesmo ângulo em torno 
de um ponto fixo, preservando as distâncias em relação a esse ponto, então o 
movimento dado à figura é denominado rotação. 

Para compreensão da simetria de rotação, através do datashow, apresente aos alunos 
um vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=26E8fEp5TZc&t=25s&ab_channel=DoraAmores e 
oriente para executar a atividade simultaneamente. O professor vai pausando o vídeo 
para que os alunos façam a atividade. Destaca-se que vai ser trabalhado até os 6 minutos 
e 31 segundos do vídeo, pois é o relevante para a execução dessa etapa. 

E, para finalizar toda SD, atribui o seguinte exercício: 

Faça um desenho no plano cartesiano, uma figura com as condições: 

- Pelo menos uma coordenada de um dos seus vértices seja um número racional; 
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- Refletir a figura em relação a um dos eixos; 

- Transladar um valor fixo; 

- Rotacionar 90° no sentido horário; 

- A rotação deve ser feita exatamente no ponto (√3; 	0). 

 
Avaliação  
- Observe se os alunos compreenderam os conceitos por meio das as atividades 
desenvolvidas e recolhidas no decorrer da SD; 

- Verifique se os alunos utilizaram as técnicas para representarem os pontos; 

- Certifique que os alunos utilizaram as ferramentas pedagógicas para a execução das 
atividades referente a pesquisa e simetrias; 

- Promova uma discussão entre os alunos: Como foi utilizar o jogo para relembrar o 
conteúdo?  

E as técnicas utilizando régua, compasso e transferidor, foram interessantes para 
compreender a representação de pontos?  
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Apêndice 
 

Apêndice 1: Batalha Naval na malha dos racionais 
 

 
Fonte: Próprio autor 
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A aprendizagem matemática 
em um jogo digital no Python 

 
Anderson de Sousa Pinto 

Orientador: Daniel da Silveira Guimarães 
Universidade Federal de Catalão - UFCAT 

 
 

Estrutura curricular  

Modalidade/Nível de Ensino   
Nível médio 

Área    
Matemática                 

Unidade Temática (BNCC)    
Plano cartesiano e resolução de problemas através de inequações e equações do 1º 
grau.  

Objetos de Conhecimento (BNCC) 
 
 Pretendemos, através de resolução de um problema de colisão do jogo digital, 
explorar o conceito de relação entre pontos no plano cartesiano, resolvendo situações 
problemas por meio de equações e inequações. Utilizando este jogo, abordamos um 
pensamento algébrico, que é essencial para compreensão, representação e análise de 
relações quantitativas de grandezas, fazendo uso de letras e outros símbolos.  
 

Habilidades (BNCC) 
(EM13MAT302) Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º 
graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de 
tecnologias digitais. 

(EM13MAT505) Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem 
apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou 
composição de polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando 
padrões observados. 

Conteúdos Abordados 
Polígonos, plano cartesiano, equações e inequações de primeiro grau.  

 

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 21



Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 
 

Através do jogo “Corrida de Carros”, desenvolver o ensino da programação e do 
conteúdo matemático na programação do jogo proposto, emergindo conhecimento 
matemático já abordado em sala de aula.   

Duração das atividades 
 

05 Horas/Aula 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com 
aluno 
 

Uma prévia fala sobre linguagem de programação e as funções mais importantes, 
como o if, for, a inserção de variáveis, entre outras.  

Conceitos de plano cartesiano, pontos no plano e eixo de coordenadas. 

Introdução ao estudo das inequações do 1° grau. 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 
 

 Estamos vivendo na era dos grandes avanços tecnológicos. Já é possível a 

construção de vários robôs que realizam desde atividades simples até as mais 

complexas, como a direção de um carro (carros autônomos). Porém, estamos 

cercados de robôs, como relata Barbosa et all (2020)  

Existem vários tipos de robôs com os quais o contato é frequente. Por 
exemplo, nos noticiários estão sendo divulgadas notícias sobre robôs que 
disparam fake news, os chatbots, os quais também são utilizados por 
diversas instituições para atendimento via chat; ao telefonar para diversas 
empresas as pessoas podem ser atendidas por atendentes virtuais; nos lares 
podem ser utilizados aspiradores robôs; nas empresas, diferentes 
mecanismos estão em trabalho, os robôs industriais. 

 Nesta perspectiva podemos questionar o quanto a educação tem feito uso dos 
meios tecnológicos para melhorar seus índices e tornar os alunos usuários ativos dos 
meios tecnológicos, ou seja, sujeito que também propõem e não simplesmente utilizar 
o que já é posto.  

Mesquita (2019) relata  
Ao ser empregado em sala de aula, os Jogos Digitais podem fazer com que 
o aluno desenvolva interesse pela Matemática e ainda podem desempenhar 
um papel importante para a formação do aluno, tanto na aprendizagem de 
conteúdo, quanto contribuir nas habilidades de dedução e raciocínio. Mas 
quando propomos aos alunos uma atividade para que eles mesmos 
construam um Jogo Digital, os alunos são apresentados a uma 
aprendizagem onde eles protagonizam toda a ação, inclusive a 
aprendizagem, aliado ao uso do computador, máquina a ser ensinada. Essa 
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ação de protagonismo dos alunos coincide com a metodologia de ensino do 
Construcionismo. 

 Para tal processo, o papel do formador é de extrema importância. Ainda 
segundo Mesquita (2019)  

Em sala de aula, para que as atividades com Jogos Digitais possam ter um 
resultado benéficos para os alunos, os professores têm que dispor uma aula 
bem estrutura. Do mesmo modo que levar jogos para sala de aula requer 
muito planejamento, quando o professor opta por propor uma atividade 
didática com jogos digitais, esse planejamento deve ter como objetivo o 
aprendizado.  
 

Porém, vivemos em um meio social em que o professor é cada vez mais 

desvalorizado e, como consequência, temos cada vez mais a necessidade de um maior 

número de horas aulas, além da falta de tempo para elaborar e propor novos métodos 

que envolvam, o ensino e as tecnologias. Neste cenário não ideal, a Universidade, 

como formadora de docentes, precisa utilizar os conhecimentos científicos nela 

produzidos para propor a esses professores cada vez mais possível, o 

desenvolvimento de aulas dinâmicas, propositivas e que permita, os alunos serem 

utilitários ativos das tecnologias.  

 
Com este princípio, propomos neste trabalho a utilização do software Python, 

para a construção de um jogo, veja figura 1, proposto no vídeo do youtube “Criando 

um jogo com Phyton”, 2019 para explorar planos cartesianos e inequações. Este jogo 

foi muito jogado no passado e tem por principal objetivo ficar mais tempo evitando 

a colisão do carro preto com os demais carros. Para aumentar o grau de dificuldade, 

a ambulância (carro à esquerda), o táxi (carro central) e o carro da polícia (carro à 

direita) têm velocidades diferentes e se deslocam verticalmente. O carro principal 

preto se desloca na horizontal e o objetivo principal, de quem joga, é utilizar este 

deslocamento para evitar a colisão, buscando a melhor opção conforme a velocidade 

dos outros carros. 
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Descrição da Sequência de Atividades 

1ª etapa – Instalação dos softwares e primeiros acessos 
 Inicialmente, o professor deve orientar os alunos a fazer a instalação do 

software Python1, de acordo com as especificações do sistema operacional do 

respectivo dispositivo. Em seguida, deve-se baixar o interpretador PyCharm2, o qual 

a programação do jogo será inserida e desenvolvida.  É importante salientar que para 

o desenvolvimento desta sequência, foram utilizadas as versões Python 3.8 e 

Pycharm 2020.2.3, produzidas no sistema Windows 10. 

Os alunos deverão iniciar o PyCharm e nesse momento terem o primeiro 

contato com o interpretador, conhecendo os principais comandos que serão 

necessários para o desenvolvimento dos conceitos matemáticos por trás do jogo 

“Corrida de Carros”. 

 
1 Disponível em: https://www.python.org/downloads/. Acesso em: Nov/2020 
 
2 Disponível em: https://www.jetbrains.com/pt-br/pycharm/download/. Acesso em: Nov/2020 
 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 1 – Layout do jogo 
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O primeiro comando a ser executado é a instalação da biblioteca pygame, que 

permitirá a transposição da programação para o formato jogo. Para isso os estudantes 

deverão seguir os seguintes passos: 

File > Settings > Project: (nome salvo do projeto) > Python Interpreter > + (no canto 

superior direito). Na barra de pesquisa, digitar “pygame”, após o selecionar clicar em 

“Install Package”. 

 Diante disso, o professor terá a sua disposição o arquivo do jogo3, para 

disponibilizá-la aos estudantes, podendo destinar um tempo da aula para que possam 

jogar. Nesse momento, o docente deve apropriar-se do o jogo como instrumento de 

motivação, questionando os alunos sobre a construção que os mesmos podem estar 

prestes a fazer.  

 Tendo o jogo a sua disposição, o professor tem um acervo o qual pode 

investigar e planejar previamente as atividades a serem desenvolvidas em sala. 

 Posto isso, para importar os arquivos deve-se fazer o download da pasta, 

disponível no Google Drive, e abri-la no PyCharm, seguindo: 

 File > Open. Selecionar o arquivo no local salvo.  

 Se na programação disponibilizada, o comando “import pygame” estiver 

sublinhado em vermelho, então ocorreu algum erro na instalação do pacote. 

  

2ª etapa- Conhecimento prévio do jogo 
 Neste momento é realizada a construção da primeira parte da 

programação do jogo, definida pela inserção e movimentação de uma figura plana no 

layout do jogo, sendo esta, feita em conjunto com os alunos.  

Assim sendo, diante da programação (ANEXO 1), o professor pode explorar 

alguns conteúdos voltados ao ensino da matemática. Na programação em anexo o 

comando “pygame.draw”, possibilita a inserção de duas figuras, o retângulo e o 

círculo.   

Posto isso, em ambos os casos o professor tem a oportunidade de abordar 

conceitos como, as dimensões da figura inserida, áreas e perímetros, podendo 

 
3 Disponível em:   
https://drive.google.com/drive/folders/1ArWXQI6gaD7zwh8HvMCC7359c07BnnpL?usp=sharing 
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estabelecer a unidade de medida em pixels, familiarizando os estudantes à linguagem 

computacional, presente cada vez mais em tempos tecnológicos. No que tange a 

inserção do círculo, é oportuno o desenvolvimento de algumas definições como raio 

e centro do círculo. 

É importante destacar na programação, que as variáveis x e y se referem aos 

pontos principais de movimentação da figura, sendo, no caso do retângulo, as 

coordenadas do vértice superior esquerdo, e as coordenadas do centro, para a círculo. 

Ao inseri-las fora do comando while, a figura pode ser deslocada e os valores 

assumidos por x e y referem-se à posição inicial da figura. 

3ª etapa- Inserindo o Plano Cartesiano  
 Nessa etapa, o professor irá se apropriar da programação construída 

anteriormente. Sendo assim, é viável questionar os alunos a respeito da 

movimentação da figura, destacando na programação os valores assumidos pelas 

variáveis x e y, definidas como a posição inicial da figura, presentes em algumas 

partes da programação. As figuras 2 e 3 ilustram algumas dessas partes. 

Figura 2: Posição do vértice superior esquerdo do retângulo 
  
 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 3: Comando pygame.draw 
  
  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 Diante disso, discuta com os alunos o que eles entendem pelos valores 

inseridos nas variáveis x e y, dê liberdade para que possam alterar esses valores na 

programação e observar o que acontece com a posição da figura. Posteriormente, essa 

discussão ganha mais sentido ao inserir um plano cartesiano ao fundo da janela, para 

isso os estudantes devem seguir os seguintes passos: 
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 I – Copiar a imagem do plano cartesiano4, previamente selecionada pelo 

professor e colá-la no terminal onde a programação se encontra. Importante salientar 

que a nossa opção de plano aqui disponibilizado é a tela visível para o jogador, porém 

o pygame utiliza planos com os 4 quadrantes para a programação.  

 
 
 
 
 

 
II – Inserir o plano cartesiano através da função de carregamento de imagem. 
  
 

 
III – Fazer uma alteração na programação, a função janela.fill(0,0,0), passa a ser 
janela.blit(fundo, (0,0)) 
 

 

 
Após a inserção do plano, a execução torna-se mais visível, a movimentação 

ganha mais sentido, pois o tamanho definido da janela do jogo condiz com os valores 

do plano, destacando que o mesmo está definido diferente do tradicional, é cabível 

ao professor, revisar o conceito dos eixos de coordenadas, salientando a possibilidade 

da inversão de sentidos dos eixos, o que ocorre no plano introduzido, pois o eixo das 

ordenadas (y) tem o sentido positivo voltado para baixo.  

 
4 Disponível em: 
https://drive.google.com/drive/folders/1BgqYZKirvlZ8QxuSEffIRZGFyEtq9WYk?usp=sharing 

Figura 4: Transferindo o Plano Cartesiano 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Inserindo o Plano Cartesiano 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Plano cartesiano aparecendo na janela 
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 A variável velocidade define a translação da figura em relação as 

coordenadas iniciais, por exemplo, ao definir a velocidade 10, a figura movimenta 

10 pixels no sentido imprimido. Nesse momento, é oportuno ao professor orientar os 

alunos a alterarem a velocidade e observar as mudanças de posicionamentos 

ocorridas na figura. A figura 7 mostra o retângulo inserido na janela. 

 

  
Posto isso, a temática translação se torna plausível, é possível através da 

modificação dos valores do vértice superior esquerdo do retângulo, definido na 

programação como as variáveis x e y, transladar a figura dentro da janela. 

 O professor poderá nesta aula relatar que o pygame considera o plano 

cartesiano com os 4 quadrantes, porém somente o 1º, com abscissa e ordenada 

positivos, sendo y no sentido não convencional, é visível ao jogador, veja figura 8. A 

programação da próxima etapa deixará evidente a necessidade do pygame trabalhar 

também com a parte não visível ao jogador para desaparecer e/ou aparecer imagens 

no decorrer do jogo. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 7 – Retângulo no plano cartesiano 
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Fonte: Elaboração própria 

 
 

4ª etapa – Estudo das inequações com a colisão entre o carro principal e o 
carro da polícia 

 O objetivo principal do jogo apresentado é percorrer as estradas e desviar 

dos veículos que vem na retaguarda do carro principal, ao ocorrer a colisão o 

mesmo desaparece e uma imagem de explosão aparece. Assim, é interessante que 

o professor fomente uma discussão a respeito da dinâmica na programação do 

processo de colisão, além disso, discutir se algum conceito matemático pode 

ajudar na busca pela devida programação. Deve-se propor aos estudantes a 

construção de uma programação referente à colisão, para isso iniciarão o 

processo tendo em mãos a programação até a etapa dos movimentos dos veículos 

Figura 8: Plano Cartesiano no pygame 
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pela pista (ANEXO 2). A figura 9 ilustra a o momento de colisão do carro 

principal com o carro de polícia. 

 
   

 
O professor precisa atentar os alunos que o carro da polícia se desloca 

somente na vertical e o carro principal, que é controlado pelo aluno, na horizontal. 

Um ótimo momento para discutir, no plano cartesiano, movimentos verticais e 

horizontais e quais são os conjuntos solução de tais movimentos.  

Ao analisarmos a figura 9, aliado a programação observa-se que, ao iniciar a 

programação e ocorrer a colisão os carros os permanecem um sobreposto ao outro, 

sem a ocorrência da explosão, desta forma tendo em vista o objetivo, o professor 

deve iniciar a construção através do plano cartesiano, esboçando um esquema 

semelhante ao ilustrado pela imagem 11, considerando a colisão lateralmente e os 

tamanhos dos carros definidos, 80 (pixels) de comprimento por 180 (pixels) de 

largura.  

 Fonte: Elaboração própria 

Figura 9 – Colisão do carro principal como carro de polícia 
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Diante das programações a serem elaboradas, é necessário inseri-las no 

espaço destinado, ilustrado pela figura 10. 

 
 

 
A imagem 10 ilustra no plano cartesiano, a situação de colisão do carro 

principal com o carro de polícia, destaca-se que os veículos são esquematizados como 

retângulos. Sendo assim, a colisão ocorrerá quando a posição do carro principal, 

sobrepor a do outro carro, horizontalmente (eixo x) e verticalmente (eixo y). 

Em nosso exemplo, tomando (x,y) o vértice superior a direita do retângulo 

principal, podemos encontrar todos os outros vértices a partir da informação que o 

nosso retângulo tem aproximadamente 80 (pixels) de largura e 180 (pixels) de 

Figura 11: Colisão a direita 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 10 – Inserção da programação de colisão 

Fonte: Elaboração própria 
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comprimento. Os quatro vértices do nosso retângulo principal são: vértice superior a 

direita (x+80,y); vértice inferior a esquerda (x,y+180) e vértice inferior a direita 

(x+80,y+180). O professor poderá neste momento motivar a criação de retângulos 

com larguras e comprimentos diferentes para tornar o processo ainda mais desafiador 

para os alunos.  

É importante considerarmos que, sendo (x_p,y_p) a posição do vértice 

superior direito do retângulo azul (carro de polícia), o mesmo só desloca na pista à 

direita e somente na vertical, com x_p=526 (fixo). No caso do retângulo preto (carro 

principal), há movimento apenas em relação a coordenada x, tendo em vista que 

y=100 (fixo). 

Analisando a imagem 10, percebemos que há colisão quando (x,y) é tal que 

(x+80,y+180) satisfaz a condição: 

x+80 > x_p, x_p+80 > x , y+180 > y_p e y_p+180 > y, 

equivalentemente,  

x-80 < x_p < x+80 e y-180 < y_p < y+180. 

Porém, nesta programação proposta, o caso y_p+180 < y não ocorre, pois 

como y está na posição y=100, então y_p+180 < y=100 ocorre se e só se y_p < -80, 

mas diante da programação, se y_p ≤ -80 o carro da polícia volta para uma posição 

com vértices (x_p,y_p) tal que 800 < y_p < 1000, voltando para o caso de y_p < 

y+180. Portanto, o caso y_p+180 > y é desnecessário. Além disso, como o carro 

principal não ultrapassa a linha azul da pista, a condição x_p+80>x também não pode 

ocorrer. Portanto, há colisão se e somente se  

x+80 > x_p e y+180 > y_p 

5ª etapa – Estudo das inequações com as colisões entre o carro principal e a 
ambulância e o carro principal e o taxi  
 
 Para a colisão à esquerda, vamos iniciar com o seguinte esquema ilustrativo: 
  

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 32



Figura 12: Colisão a esquerda 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 Já relatamos que a abscissa x_p do ponto (x_p,y_p), pertencente ao vértice 

superior esquerdo do carro da polícia, é fixo, variando somente a ordenada y_p. O 

mesmo ocorre para a o vértice superior à esquerda (x_a,y_a) da ambulância. Portanto, 

utilizar o x_p como referência para localizar o x_a, basta verificar a distância em 

pixels e utilizar o ponto fixo x_p para escrever x_a. Em nossa proposta,  

x_a = x_p – 300. 

 Chamamos a atenção para um detalhe, caso você escolhe para a colisão as 

situações: 

x < x_a = x_p - 300 e y + 180 > y_a, 

pode ocorrer a colisão e o programa não executar a mesma, isso porque ocorrerá x < 

x_a somente quando o vértice superior esquerdo do carro principal ultrapassar o 

vértice superior esquerdo da ambulância. Porém, a colisão ocorre quando este vértice 

superior esquerdo do carro principal ultrapassa o vértice superior direito da 

ambulância. Para resolver este problema, podemos fazer duas escolhas:  

x -80 < x_p - 300 e y + 180 > y_a;    (1) 
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ou     

x < x_p - 220 e y + 180 > y_a.   (2) 

Observe que a relação para y_a e y é analógo ao analisado para a colisão à direita 

com o carro da polícia. O que muda nas equações (1) e (2) é a condição para x_a e x. 

Na equação (1), escolhemos x-80 < x_a = x_p -300 porque neste caso quando o 

vértice superior esquerdo (x,y) do carro principal ultrapassar o vértice superior direito 

da ambulância, o ponto imáginario (x-80,y) que dista do ponto (x,y) o valor de -80 

na horizontal, estará antes do ponto (x_a,y_a), ocorrendo a desigualdade sugerida e 

executando a colisão. Já na equação (2), estamos analisando o ponto (x,y) do vértice 

superior esquerdo do carro principal e o vértice superior direito (x_p - 220,y-a) da 

ambulância para analisar a colisão, tornando análogo ao caso de colisão a direita com 

o carro da polícia.  

 Se houver variações na programação dos alunos, o professor terá uma grande 

oportunidade para realizar trabalho de parceria e coloboração entre os alunos para 

resolver os problemas e possibilitar o sucesso de todos os jogos. A resolução de 

problemas em grupo geram discussões e análise que possibilitam o aprofundamento 

do conteúdo e do entedimento.   

Finalmente, para a situação de colisão do carro taxi que percorre a pista do 

meio, temos que considerar duas situações: o carro principal colide pela direita e/ou 

colisão pela traseira do taxi no carro principal mais a direita; o carro principal colide 

pela esquerda e/ou colisão pela traseira do taxi no carro principal mais a esquerda. 

Uma análise simples do professor, induzirá os alunos perceberem que para este caso, 

é necessário unir a programação de colisão à direita e a colisão à esquerda dos casos 

anteriores.  

 

Avaliação 
 
* Observe se os alunos compreenderam os conceitos matemáticos na programação 
e quais se atentaram mais para esses conceitos; 
* Veja as variações propostas pelos alunos e suas dúvidas de como realiza-las e 
quais envolveram mais conceitos matemáticos;  
* Promova uma discussão entre os alunos, realizando perguntas da importância da 
matemática na produção de jogos e na programação.  
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* Verificar o resultado do jogo, observando se os alunos conseguiram efetuar o 
jogo. 
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o Robô Seguidor de Linha na Perspectiva da Robótica Livre. 28p. 2020, no prelo. 
 
MESQUITA, T. D. B. Relações entre criação de jogos digitais e a aprendizagem Matemática na 
educação. Dissertacao (Monografia de conclusão de curso) – Universidade Federal de Goiás, 
Catalão, 2019.  
 
 
Anexo e Apêndice 
 

(1) Programação Inicial – Inserção e Movimentação de uma figura plana. 

 

#PROGRAMAÇÃO PARA A INSERÇÃO DA FIGURA E MOVIMENTAÇÃO DE UM 
RETÂNGULO 
 
import pygame #Importar a biblioteca pygame. 
pygame.init() #Iniciar o pygame.  
 
 
 
velocidade = 10 #Velocidade que será utilizada para definir a 
movimentação de figuras (pixels). 
 
 
janela = pygame.display.set_mode((800,600)) #Definindo as 
dimensões da tela (pixels). 
pygame.display.set_caption("Projeto TCC - Python") #Título da 
janela. 
janela_aberta = True #Função janela aberta. 
 
 
x =200  
y =100 
#Definindo as variáveis referentes à coordenada inicial (x,y) do 
vértice superior esquerdo do retângulo que será definido dentro do 
While.  
#Estas variáveis não podem ser definidas dentro do While, se isso 
ocorrer, o programa entenderá como valor fixo os vértices 
superiores esquerdo do retângulo no loop do programa e não deixará 
mover o retângulo.  
#Caso a figura inserida seja o círculo, (x,y) se refere ao centro 
inicial do círculo. 
 
 
while janela_aberta: #Neste momento estamos dizendo pra executar 
nossas solicitações de programação enquanto a janela_aberta for 
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True. Esta janela_aberta só alterará, ou seja, se tornará False, 
se o botão fechar janela (QUIT) for acionado.  
 
    pygame.time.delay(50) #Definindo um atraso (“delay”) enquanto 
a janela estiver aberta. 
 
    for event in pygame.event.get():#Configurando a função evento 
(event) dentro do pygame.event.get. 
        if event.type == pygame.QUIT: Se este tipo de evento 
(event.type) for igual a pygame.QUIT (ou seja, a janela fechar foi 
clicada), então:  
            janela_aberta = False #então o programa altera 
Janela_aberta = False e o programa sai do while. Observe que se 
houve mais comando fora do While sem um pygame.quit() no final, 
ele executará esses comandos. Por isso é importante colocar um 
pygame.quit() no final de toda a programação.   
 
  
    janela.fill((0,0,0)) #Preenchimento da janela ao fundo 
vermelho, verde ou azul (Red,Green,Blue). Quando retornar neste 
ponto no loop, o programa sempre preencherá a tela de preto total, 
apagando tudo que foi desenhado ou movido.  
 
    pygame.draw.rect(janela, (125,20,40),(x,y,100,100)) 
    #Função desenhar retângulo com as seguintes configurações 
(local, cor (R,G,B), (coordenadas do vértice superior, 
comprimento, largura)). Neste momento um retângulo é produzido na 
tela preta preenchida anteriormente.  
    #Para gerar o círculo:  
    #pygame.draw.circle(janela,(125,100,50),(x,y), 50). 
    #Função desenhar círculo (local, cor (R,G,B), (coordenadas do 
centro do círculo), raio). 
 
 
    comandos = pygame.key.get_pressed() #Comandos das teclas de 
movimento. 
    if comandos[pygame.K_UP]: #Tecla para cima. 
        y-= velocidade #Imprimindo velocidade -10 no sentido 
vertical (-), ou seja, subtraindo -10 na ordenada y. 
    if comandos[pygame.K_DOWN]: #Tecla para baixo. 
        y+= velocidade #Imprimindo velocidade +10 no sentido 
vertical (+), ou seja, adicionando 10 na ordenada y.  
    if comandos[pygame.K_RIGHT]:#Tecla para a direita. 
        x+= velocidade #Imprimindo velocidade +10 no sentido 
horizontal (+), ou seja, adicionando 10 na abscissa x.  
    if comandos[pygame.K_LEFT]:#Tecla para a esquerda. 
        x-= velocidade #Imprimindo velocidade -10 no sentido 
horizontal (-), ou seja, subtraindo 10 na abscissa x.  
 
     
    pygame.display.update() #Atualização da janela. Sem este 
comando, a janela não atualizará, e continuará como se inicia, ou 
seja, nada será mostrado.  
 
#Todos os comandos anteriores estão dentro do While, portanto, 
precisam estar mais deslocados a direita do que o While.  
#Neste momento o programa retorna para o início do While, 
realizando o loop com os novos (x,y) do passo anterior, 
preenchendo a tela de preto e depois desenhando o novo retângulo. 
#Como toda a programação roda em milésimo de segundos, não 
conseguimos acompanhar o processo a olho nu.  
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pygame.quit() #Fechar a tela e encerrar a programação 
 
 

(2) Programação para a construção da colisão 
 

##PROGRAMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA COLISÃO 
 
import pygame               #Importar a biblioteca pygame. 
from random import randint  #Importar biblioteca randit, gerando 
números aleatórios. 
pygame.init() 
x = 380       #Posição inicial x do carro principal. 
y = 100       #Posição fixa y do carro principal. 
x_p = 526     #Posição fixa x_p do carro polícia. 
y_p = 800     #Posição inicial y_p do carro polícia. 
y_a = 800     #Posição inicial y_a do carro ambulância. 
y_t = 2500    #Posição inicial y_t do carro táxi. 
y_e = 1200    #Posição inicial y_e da explosão. 
timer = 0       #Variável tempo I. 
tempo_segundo = 0   #Variável tempo II. 
 
velocidade_outros = 12      #Velocidade dos carros secundários. 
 
velocidade = 10       #Velocidade do carro principal. 
pista = pygame.image.load('Pista.png')     #Inserindo a imagem do 
plano de fundo (pista). 
carro = pygame.image.load('Carro Principal.png') #Inserindo a 
imagem do carro principal. 
policia = pygame.image.load('Policia.png')   #Inserindo a imagem do 
carro de polícia. 
ambulancia = pygame.image.load('Ambulancia.png') #Inserindo a 
imagem do carro ambulância.  
taxi = pygame.image.load('Taxi.png')  #Inserindo a imagem do carro 
táxi. 
explosao = pygame.image.load('Explosão.png') #Inserindo a imagem da 
explosão. 
 
font = pygame.font.SysFont('arial black',30) #Criando um objeto com 
escrita ('fonte desejada', tamanho). 
texto = font.render("Tempo: ",True,(255,255,255),(0,0,0)) 
#Definindo o texto para o objeto caixa de tempo do jogo.  
#("Texto", true, cor texto (R,G,B), cor fundo (R,G,B)) 
pos_texto = texto.get_rect() #Definindo o formato da caixa de texto 
(retângulo). 
pos_texto.center = (65,50) #Posição da caixa de texto na tela do 
Python.  
 
janela = pygame.display.set_mode((800,600)) #Definindo as dimensões 
da tela (pixels). 
pygame.display.set_caption("Projeto TFC - Python") #O título da 
janela. 
 
janela_aberta = True 
while janela_aberta : #Configurando a função janela_aberta para ser 
falso (“False”), ou seja, fechada, caso o 
                          #botão sair (“QUIT”) seja acionado. 
    pygame.time.delay(50) #Definindo um atraso (“delay”) enquanto a 
janela estiver aberta. 
 

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 37



    for event in pygame.event.get(): 
        if event.type == pygame.QUIT: 
            janela_aberta = False 
 
    if (timer <20): #Definindo uma condição, caso o tempo seja 
<=20. 
        timer +=1   #Incrementando o timer em 1 segundo. 
    else: 
        tempo_segundo +=1 
        texto = font.render("Tempo: "+str(tempo_segundo), True, 
(255, 255, 255), (0, 0, 0)) 
        timer = 0 
 
    y_p -= velocidade_outros     #Velocidade do carro de Polícia. 
    y_a -= velocidade_outros +2  #Velocidade do carro da 
Ambulância. 
    y_t -= velocidade_outros +10 #Velocidade do carro de Táxi. 
 
 
    janela.blit(pista,(0,0))                     
#Preenchendo a tela (imagem, (x,y)). 
    janela.blit(carro,(x,y))                     
#Carro principal aparecendo na tela (imagem, (x,y)). 
    janela.blit(policia, (x_p, y_p))             
#Carro de polícia aparecendo na tela (imagem, (x,y)). 
    janela.blit(ambulancia, (x_p - 270, y_a))    
#Carro de ambulância aparecendo na tela (imagem, (x,y)). 
    janela.blit(taxi, (x_p - 136, y_t))         
#Carro de táxi aparecendo na tela (imagem, (x,y)). 
    janela.blit(texto,pos_texto)                 
#Caixa de tempo aparecendo na tela (imagem, (x,y)). 
    janela.blit(explosao, (x-100,y_e))           
#Explosão aparecendo na tela (imagem, (x,y)). 
 
 
    comandos = pygame.key.get_pressed() #Comandos das teclas de 
movimento do carro principal. 
 
    if comandos[pygame.K_RIGHT] and x<= 520: #Tecla para a direita. 
        x += velocidade  #Imprimindo velocidade +10 no sentido 
horizontal (+), ou seja, acrescentando 10 na abscissa x. 
    if comandos[pygame.K_LEFT] and x >= 230: #Tecla para a 
esquerda. 
        x -= velocidade  #Imprimindo velocidade -10 no sentido 
horizontal (-), ou seja, diminuindo 10 na abscissa x. 
 
       #Verifica a Colisão 
 INSERIR AQUI A PROGRAMAÇÃO REFERENTE A COLISÃO 
 DENTRO DO ESPAÇAMENTO DO COMANDO WHILE 
 
    if (y_p <= -80):  #Caso a posição y_p (polícia) seja <= -80 o 
carro retorna a uma posição (x_p,y_p), tal que 800<= y_p <= 1000. 
        y_p = randint(800,1000) 
 
    if (y_a <= -80):           
#Caso a posição y_a (ambulância) seja <= -80 o carro retorna a uma 
posição (x_p -270,y_p),tal que 1200<= y_p <= 2000. 
        y_a = randint(1200, 2000) 
 
    if (y_t <= -80):     
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#Caso a posição y_t (táxi) seja <= -80 o carro retorna a uma 
posição (x_p- 136,y_t), tal que 2200<= y_t <= 3000. 
        y_t = randint(2200, 3000) 
 
     
    pygame.display.update() #Atualizando a janela. 
 
pygame.quit()   #Fechar a tela e encerrar a programação. 
 

 
(3) Programação Final  

 
#PROGRAMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA COLISÃO 
 
import pygame               #Importar a biblioteca pygame. 
from random import randint  #Importar biblioteca randit, gerando 
números aleatórios. 
pygame.init() 
x = 380       #Posição inicial x do carro principal. 
y = 100       #Posição fixa y do carro principal. 
x_p = 526     #Posição fixa x_p do carro polícia. 
y_p = 800     #Posição inicial y_p do carro polícia. 
y_a = 800     #Posição inicial y_a do carro ambulância. 
y_t = 2500    #Posição inicial y_t do carro táxi. 
y_e = 1200    #Posição inicial y_e da explosão. 
timer = 0       #Variável tempo I. 
tempo_segundo = 0   #Variável tempo II. 
 
velocidade_outros = 12      #Velocidade dos carros secundários. 
 
velocidade = 10       #Velocidade do carro principal. 
pista = pygame.image.load('Pista.png')     #Inserindo a imagem do 
plano de fundo (pista). 
carro = pygame.image.load('Carro Principal.png') #Inserindo a 
imagem do carro principal. 
policia = pygame.image.load('Policia.png')   #Inserindo a imagem do 
carro de polícia. 
ambulancia = pygame.image.load('Ambulancia.png') #Inserindo a 
imagem do carro ambulância.  
taxi = pygame.image.load('Taxi.png')  #Inserindo a imagem do carro 
táxi. 
explosao = pygame.image.load('Explosão.png') #Inserindo a imagem da 
explosão. 
 
font = pygame.font.SysFont('arial black',30) #Criando um objeto com 
escrita ('fonte desejada', tamanho). 
texto = font.render("Tempo: ",True,(255,255,255),(0,0,0)) 
#Definindo o texto para o objeto caixa de tempo do jogo.  
#("Texto", true, cor texto (R,G,B), cor fundo (R,G,B)) 
pos_texto = texto.get_rect() #Definindo o formato da caixa de texto 
(retângulo). 
pos_texto.center = (65,50) #Posição da caixa de texto na tela do 
Python.  
 
janela = pygame.display.set_mode((800,600)) #Definindo as dimensões 
da tela (pixels). 
pygame.display.set_caption("Projeto TFC - Python") #O título da 
janela. 
 
janela_aberta = True 
while janela_aberta : #Configurando a função janela_aberta para ser 
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falso (“False”), ou seja, fechada, caso o 
                          #botão sair (“QUIT”) seja acionado. 
    pygame.time.delay(50) #Definindo um atraso (“delay”) enquanto a 
janela estiver aberta. 
 
    for event in pygame.event.get(): 
        if event.type == pygame.QUIT: 
            janela_aberta = False 
 
    if (timer <20): #Definindo uma condição, caso o tempo seja 
<=20. 
        timer +=1   #Incrementando o timer em 1 segundo. 
    else: 
        tempo_segundo +=1 
        texto = font.render("Tempo: "+str(tempo_segundo), True, 
(255, 255, 255), (0, 0, 0)) 
        timer = 0 
 
    y_p -= velocidade_outros     #Velocidade do carro de Polícia. 
    y_a -= velocidade_outros +2  #Velocidade do carro da 
Ambulância. 
    y_t -= velocidade_outros +10 #Velocidade do carro de Táxi. 
 
 
    janela.blit(pista,(0,0))                     
#Preenchendo a tela (imagem, (x,y)). 
    janela.blit(carro,(x,y))                     
#Carro principal aparecendo na tela (imagem, (x,y)). 
    janela.blit(policia, (x_p, y_p))             
#Carro de polícia aparecendo na tela (imagem, (x,y)). 
    janela.blit(ambulancia, (x_p - 270, y_a))    
#Carro de ambulância aparecendo na tela (imagem, (x,y)). 
    janela.blit(taxi, (x_p - 136, y_t))         
#Carro de táxi aparecendo na tela (imagem, (x,y)). 
    janela.blit(texto,pos_texto)                 
#Caixa de tempo aparecendo na tela (imagem, (x,y)). 
    janela.blit(explosao, (x-100,y_e))           
#Explosão aparecendo na tela (imagem, (x,y)). 
 
 
    comandos = pygame.key.get_pressed() #Comandos das teclas de 
movimento do carro principal. 
 
    if comandos[pygame.K_RIGHT] and x<= 520: #Tecla para a direita. 
        x += velocidade  #Imprimindo velocidade +10 no sentido 
horizontal (+), ou seja, acrescentando 10 na abscissa x. 
    if comandos[pygame.K_LEFT] and x >= 230: #Tecla para a 
esquerda. 
        x -= velocidade  #Imprimindo velocidade -10 no sentido 
horizontal (-), ou seja, diminuindo 10 na abscissa x. 
 
       #Verifica a Colisão 
 
    if ((x + 80 > x_p and y + 180 > y_p)):  #Colisão com o carro de 
Polícia. 
            y_e= 100    #Surgimento da explosão, deslocando essa 
imagem para a tela visível ao jogador. 
            y = 1200    #Carro principal é deslocado para fora da 
tela visível ao jogador. 
 
    if ((x < x_p - 200 and y + 180 > y_a)): #Colisão com 
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Ambulância. 
            y_e = 100   #Surgimento da explosão, deslocando essa 
imagem para a tela visível ao jogador. 
            y = 1200    #Carro principal é deslocado para fora da 
tela visível ao jogador. 
 
    if ((x + 80 > x_p - 136 and y + 180 > y_t)) and ((x - 80 < x_p 
- 136 and y + 180 > y_t)): #Colisão com Táxi. 
            y_e = 100   #Surgimento da explosão, deslocando essa 
imagem para a tela visível ao jogador. 
            y = 1200    #Carro principal é deslocado para fora da 
tela visível ao jogador. 
 
    if (y_p <= -80):  #Caso a posição y_p (polícia) seja <= -80 o 
carro retorna a uma posição (x_p,y_p), tal que 800<= y_p <= 1000. 
        y_p = randint(800,1000) 
 
    if (y_a <= -80):           
#Caso a posição y_a (ambulância) seja <= -80 o carro retorna a uma 
posição (x_p -270,y_p),tal que 1200<= y_p <= 2000. 
        y_a = randint(1200, 2000) 
 
    if (y_t <= -80):     
#Caso a posição y_t (táxi) seja <= -80 o carro retorna a uma 
posição (x_p- 136,y_t), tal que 2200<= y_t <= 3000. 
        y_t = randint(2200, 3000) 
 
     
    pygame.display.update() #Atualizando a janela. 
 
pygame.quit()   #Fechar a tela e encerrar a programação. 
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Operações Aritméticas 
Elementares a Partir das 
Conversas Numéricas e 
Resolução de Problemas 

 
 

Aniele Dias dos Santos Diniz 
Orientador: Thiago Porto de Almeida Freitas 

Universidade Federal de Catalão - UFCAT  
 

 

Estrutura curricular  

Modalidade/Nível de Ensino   
6º ano do Ensino Fundamental 

Área    
Matemática                   

Unidade Temática (BNCC)    
Números 

Objetos de Conhecimento (BNCC) 
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números 
naturais. Divisão euclidiana.                

Habilidades (BNCC) 
(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou 
escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias 
variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de 
calculadora. 

 

Conteúdos Abordados 
Soma, subtração, multiplicação e divisão no conjunto dos números naturais 
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Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 
• Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos) com números 

naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles 

envolvidos com e sem uso de calculadora;  

• Investigar as variadas interpretações que as operações de soma, subtração, multiplicação e 

divisão no conjunto dos números naturais possuem; 

• Desenvolver a capacidade do aluno de explicar seu raciocínio; 

• Trabalhar em grupo. 

 

Duração das atividades 
8 horas aula 

 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com aluno 
• Contagem; 

• Conjunto dos Números Naturais; 

• Algoritmos das Operações Aritméticas Elementares. 

 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 
• Conversas numéricas; 

• Aulas expositivas; 

• Resolução de problemas; 

• Apresentação de atividades; 

• Correção de exercícios realizados; 

• Trabalhos em equipe; 

• Material manipulável. 

 
Descrição da Sequência de Atividades 

1ª etapa – Investigando a turma e iniciando o método das conversas numéricas1 
Aula 1 – Investigando o conhecimento matemático da turma 

 
1 “Conversas Numéricas” é uma metodologia criada no início da década de 90, pelas educadoras Cathy 
Humphreys e Ruth Parker. Humphreys é Doutora em Ensino e Aprendizagem de Matemática pela 
Stanford University e foi professora dos Ensino Fundamental e Médio em escolas públicas da Califórnia 
durante 30 anos. Parker, que atualmente é CEO da Mathematics Education Collaborative, é ex-professora 
do Ensino Fundamental. O método, consiste em uma conversa entre o professor e seus alunos sobre 
números, onde em um curto espaço de tempo de suas aulas, o professor irá propor aos alunos cálculos 
mentais que poderão ser compartilhados e explicados para toda a turma. 
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O professor iniciará com uma acolhida dos alunos e irá pedi-los para ocuparem seus 
devidos lugares. Os alunos deverão estar perfilados e, então, o docente explicará para a 
turma que será aplicado um questionário individual (ver apêndice 1), com o objetivo de 
melhor compreender o conhecimento das operações aritméticas elementares (soma, 
subtração, multiplicação e divisão) que cada um possui. O docente distribuirá os 
questionários entre os alunos da turma e fará uma explicação breve do que se pede em 
cada atividade do questionário. 

Os alunos darão início à resolução do questionário e, neste momento, o professor poderá 
caminhar pela sala e tirar dúvidas dos alunos, em voz alta de modo que todos da turma 
possam escutar. Ao final da aula, o professor recolherá todos os questionários. 

 
 

Aula 2 – Introduzindo o método das conversas numéricas   

O docente fará a acolhida dos alunos. Os alunos deverão estar perfilados e sentados em 
seus devidos lugares. Na sequência, o professor fará a devolutiva do questionário 
aplicado na aula anterior a cada aluno e, por conseguinte, deverá fazer um feedback do 
questionário de até 15 minutos, comentando com os alunos sobre as questões que 
tiveram maior dificuldade e as resolvendo no quadro.   

Feito o feedback, é hora de introduzir o método das conversas numéricas com a turma. 
O professor mostrará um cartão, com algumas formas representadas nele, em que os 
alunos terão que calcular mentalmente quantos objetos existem ali. O professor pedirá 
aos alunos que guardem todo seu material escolar (como, papéis e lápis) e que 
coloquem os punhos de forma discreta sobre o peito, lhe mostrando que estão prontos 
para começar e explicará que quando conseguirem solucionar a questão, não devem 
falar, apontar a mão ou os dedos para cima. O que deverão fazer é um sinal de positivo 
com o polegar. Em seguida, o docente mostrará o cartão. (Ressalta-se que o cartão da 
figura 1 é uma sugestão e para uma seleção de problemas com cartões de pontos veja o 
apêndice 2): 

Figura 1 – Cartão com pontos 

 

 Fonte: Acervo da autora 
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Enquanto os alunos realizam o cálculo mental, o professor irá apenas observá-los. É 
importante dar aos alunos o tempo que precisam para resolverem e, com isso, passará a 
ideia de que não necessariamente ser bom em matemática, significa ser rápido. Quando 
boa parte dos polegares estiver erguida, o professor perguntará a turma se desejam 
compartilhar sobre o que acham que seja a resposta e, então, anotará no quadro apenas 
a(s) resposta(s) dada(s), perguntará se alguém encontrou uma resposta distinta e 
continuará anotando cada resposta dada. 

 
Em seguida, o docente perguntará se alguém deseja explicar como chegou à resposta (o 
intuito aqui, não é apenas os alunos descreverem o passo a passo da resposta, mas sim, 
explicarem por que seu modo de resolução faz sentido). A partir daí, os alunos que se 
voluntariarem a compartilhar seus raciocínios, inicialmente deverão identificar qual 
resposta, se o número de respostas dadas anteriormente, corresponder a mais de um, 
estão defendendo e explicar seus pensamentos. Nesta etapa, é importante que o 
professor registre no quadro, o pensamento de cada aluno. Logo depois disso, o docente 
poderá fazer várias perguntas ao aluno que compartilhou seu raciocínio, trabalhando o 
pensamento do mesmo e auxiliando-o a se comunicar com melhor clareza. Caso o 
tempo esteja curto e exista outros alunos com as mãos ou dedos erguidos para 
compartilharem seus raciocínios, o professor dirá a turma que reconhece que alguns 
discentes ainda têm estratégias para compartilhar, mas, lamenta por não terem mais 
tempo e que espera que os alunos que não tiveram a chance de compartilhar, façam na 
conversa seguinte.  

 
Discutindo possíveis respostas do cartão da figura 1: Pode ter alunos que digam que 
contaram de um a um os pontos, chegando ao resultado de seis pontos (1+1+1+1+1+1); 
ou alunos que visualizaram um hexágono formado pelos pontos e como um hexágono 
tem seis vértices, contaram os seis pontos do hexágono, totalizando seis pontos 
(1+1+1+1+1+1); ou alunos que somem a quantidade de pontos que há em cada fileira 
(2+2+2) totalizando seis pontos; ou alunos que somem a quantidade de pontos que há 
em cada coluna (1+2+2+1), tendo um total de seis pontos entre outras. 
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Finalizada a primeira conversa, o professor prosseguirá a aula com a segunda conversa 
com cartões, utilizando o mesmo método. Para isto, o professor mostrará o cartão com 
figuras. O cartão da figura 2 é uma sugestão e para uma seleção de problemas com 
cartões de pontos veja o apêndice 2): 

Figura 2 – Cartão com quadrados 

 

 

O professor finalizará a conversa e se despedirá dos discentes. 

Discutindo possíveis respostas do cartão da figura 2: Pode ter alunos que digam que 
contaram de um a um os quadrados (1+1+1+1+1+1+1+1), chegando ao resultado oito 
quadrados; ou alunos que visualizem um losango formado por quatro quadrados 
posicionados na esquerda do cartão e outro losango formado por outros quatro 
quadrados posicionados na direita do cartão, e como um losango possui 4 vértices, os 
alunos contem os 4 quadrados do losango e multipliquem por 2, já que visualizaram 
dois losangos (4 x 2), totalizando oito quadrados entre outras. 

2ª etapa – Conversando numericamente com os alunos e explorando seus 
conhecimentos em relação as operações 
Aula 3 – Juntando e acrescentando com o problema das fichas coloridas 

Fonte: Acervo da autora 
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O professor deverá fazer a acolhida dos alunos e organizá-los de forma perfilada. Na 
sequência, o docente solicitará que guardem todos seus materiais e escreverá no quadro 
ou projetará em slide uma expressão numérica de adição. Sugestão: 

 

 
Em seguida, dirá a turma que eles deverão calcular mentalmente a expressão, seguindo 
a mesma dinâmica da aula anterior.  

 
Discutindo possíveis estratégias utilizadas para resolução da expressão 22 + 18: Os 
alunos podem arredondar o 18 para 20, somar com 22 e retirar o 2 que foi acrescentado, 
obtendo 40; podem tirar o 2 do 22 e transferi-lo ao 18, somando 20 com 20, totalizando 
40; somar 20 e 10, obtendo 30, somar 2 e 8, obtendo 10 e então, somarem 30 e 10, 
totalizando 40, entre outras estratégias. 

Após a conversa numérica, o professor deverá dividir a turma em duplas ou trios e 
distribuir quantidades diferentes (entre 3 a 7) de fichas coloridas para cada integrante. 
Depois, pedirá aos alunos que calculem quantas fichas coloridas eles têm juntos. 
Durante este processo, o docente irá em cada dupla ou trio e perguntará o resultado 
encontrado e o anotará no quadro. Quando o professor tiver todos os resultados, pedirá 
aos alunos para calcularem mentalmente quantas fichas coloridas todos da turma têm 
juntos e dizerem o resultado encontrado.  

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 47



Em seguida, o professor distribuirá outra quantidade x de fichas coloridas para cada 
dupla ou trio e pedirá que calculem a quantidade total de fichas coloridas e anotará no 
quadro cada resposta encontrada. Posteriormente, o docente destacará a diferença entre 
o problema da dinâmica anterior (calcular a quantidade de fichas coloridas de todos 
juntos) com o problema da dinâmica atual (calcular a quantidade de fichas coloridas que 
já tinham com as que receberam). O professor deverá frisar que situações de juntar e/ou 
acrescentar, remetem para a operação de adição. Compartilhará e resolverá com a turma 
outras situações problemas que envolvam a operação de adição, destacando situações de 
juntar e acrescentar. Fará um retrospecto do que foi abordado nesta aula e a finalizará.  

Aula 4 – Retirando e completando quantidades 

O professor deverá fazer a acolhida dos alunos e organizá-los de forma perfilada. Na 
sequência, fará a proposição de uma conversa numérica, utilizando uma expressão 
numérica de subtração. Ressalta-se que para não induzir o aluno a utilizar o algoritmo 
tradicional da operação de subtração para resolver o problema, é importante que o 
professor não escreva a expressão numérica ou projete-a na estrutura de algoritmo da 
subtração. Sugestão:  

 
Discutindo possíveis estratégias utilizadas para resolução da expressão 62 – 17: Podem 
existir alunos que arredondem o 17 para 20, depois calculem a diferença entre 20 e 62, 
obtendo 42 e então somem 3 de volta por terem retirado 3 a mais, ficando 45; ou alunos 
que decomponham o subtraendo, tirando 10 de 62, ficando com 52, visualizando o 7 do 
17 como 2 + 5 e tirando 2 de 52, obtendo 50 e tirando 5 de 50, restando 45; ou alunos 
que acrescentem 3 a 17 obtendo 20, depois acrescentando 3 a 62 ficando com 65 e 
finalizando com 65 – 20, totalizando 45 entre outras. 

Após a conversa numérica, com os alunos perfilados e com seus materiais em mãos 
(caderno, lápis e borracha) o professor passará duas situações problemas no quadro, 
uma envolvendo a interpretação de retirar uma quantidade de outra e a outra de 
completar quantidades, respectivamente, ambas referentes a operação de subtração. 
Resolverá as questões com a ajuda dos alunos, enfatizando a diferença entre as duas 
(Apesar de ambas remeterem a operação de subtração, a primeira está fortemente 
relacionada a interpretação de retirar uma quantidade de outra e a segunda, à 
interpretação de completar quantidades). Sugestões: 
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O professor dividirá a turma em 4 grupos, distribuirá folhas A4 e pedirá que cada grupo 
crie e resolva duas situações problemas que envolvam as interpretações descritas. Neste 
momento, o docente irá apenas observá-los. Passados 20 minutos (tempo sugerido), o 
professor pedirá a cada grupo que faça uma apresentação para a turma de até 5 minutos, 
destacando suas situações problemas, que interpretação está fortemente relacionada a 
cada uma e as resoluções. O docente fará um feedback do conteúdo visto e finalizará a 
aula. 
Aula 5 – Trabalhando a adição de parcelas iguais 

O professor iniciará com a acolhida dos alunos e os organizará de forma perfilada para 
propor uma conversa numérica, utilizando uma expressão numérica de multiplicação. 
Ressalta-se que, para não induzir o aluno a utilizar o algoritmo tradicional da operação 
de multiplicação para resolver o problema, é importante que o professor não escreva a 
expressão numérica ou projete-a na estrutura de algoritmo da multiplicação. Sugestão: 

 
Discutindo possíveis estratégias utilizadas para resolução da expressão 12 x 4: Podem 
existir alunos que vejam o 12 x 4 como 12 somado 4 vezes e façam 12 + 12 + 12 + 12, 
obtendo 48; ou alunos que pensem o 12 como 10 + 2, multipliquem 10 por 4, obtendo 
40 e depois multipliquem o 2 por 4, obtendo 8 e somem 40 e 8, totalizando 48 entre 
outras.  
Ao fim da Conversa Numérica, o professor apresentará uma situação problema que 
envolva a interpretação de adição de parcelas iguais da operação de multiplicação e 
pedirá aos alunos que o ajudem a resolver a questão, enfatizando a adição de parcelas 
iguais na resolução. Sugestão: 
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Em seguida, o professor dividirá a turma em duplas e distribuirá para cada, a atividade 
“Adição de Parcelas Iguais” do apêndice 3 e explicará a atividade. Enquanto os alunos 
resolvem as questões, o professor irá apenas observá-los. 
Passados 15 minutos (tempo sugerido para a resolução das atividades), o professor 
resolverá as questões no quadro com a ajuda dos discentes, recolherá as atividades e 
finalizará a aula. 
Aula 6 – Praticando a repartição em partes iguais 

O professor iniciará com a acolhida dos alunos e os organizará de forma perfilada para 
propor uma conversa numérica, utilizando uma expressão numérica de divisão. 
Ressalta-se que para não induzir o aluno a utilizar o algoritmo tradicional da operação 
de divisão para resolver o problema, é importante que o professor não escreva a 
expressão numérica ou projete-a na estrutura de algoritmo da divisão. Sugestão: 

 
Discutindo possíveis estratégias utilizadas para resolução da expressão 32 ÷ 8: Podem 
existir alunos que façam uma multiplicação, considerando que 8 x 4 é 32 e que então, há 
oito grupos de 4, obtendo como resposta, 4; ou alunos que dividam o 32 e o 8 por 2, 
mudando o problema para 16 ÷ 4 e dividindo 16 e 4 novamente por 2, ficando com o 
problema 8 ÷ 2, obtendo 4 entre outras. 
Ao fim da conversa numérica, o professor proporá uma situação problema que envolva 
a operação de divisão e resolverá com a ajuda dos alunos, enfatizando a interpretação de 
repartir em partes iguais da operação de divisão. Sugestão:  
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Em seguida, o professor dividirá a turma em 6 grupos, distribuirá cartolinas para cada e 
apresentará duas situações problemas para cada grupo resolver (Exemplo: um dos 
grupos resolve as situações problema A e B, grupo 2 resolve as situações problema C e 
D e assim sucessivamente). Enquanto os alunos estiverem resolvendo as atividades, o 
professor percorrerá a sala para fornecer todo o suporte e ajuda necessária aos grupos 
durante a execução das atividades. Passados 20 minutos (tempo sugerido para 
resolução), o docente pedirá para cada grupo apresentar as situações problemas e as 
resoluções para a classe. Fará um retrospecto da aula e a finalizará. 
Aula 7 – Elaborando e resolvendo problemas de medida 
O professor iniciará com a acolhida dos alunos e os organizará de forma perfilada para 
propor uma conversa numérica, utilizando uma expressão numérica de divisão. 
Ressalta-se que para não induzir o aluno a utilizar o algoritmo tradicional da operação 
de divisão para resolver o problema, é importante que o professor não escreva a 
expressão numérica ou projete-a na estrutura de algoritmo da divisão. Sugestão: 

 
Discutindo possíveis estratégias utilizadas para resolução da expressão 120 ÷ 12: Podem 
existir alunos que resolvam esta questão multiplicando ao invés de dividir, vendo 120 
como 12 x 10, interpretando que têm 12 grupos de 10, tendo 10 como resposta para a 
divisão; ou alunos que podem dividir pela metade e pela metade, dividindo 120 e 12 por 
2, ficando com a divisão 60 ÷ 6 e dividindo 60 e 6 por 2 novamente, ficando a expressão 
30 ÷ 3 e obtendo 10 entre outras. 
Ao fim da conversa numérica, o professor escreverá no quadro uma situação problema 
que envolva a interpretação de medida (ideia de “quantos cabem”) da operação de 
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divisão e resolverá com a ajuda dos alunos, enfatizando a interpretação de medida 
durante a resolução. Sugestão: 

 
Ao término da resolução, o docente fará uma divisão da turma em duplas, nomeará cada 
dupla com um número (dupla 1, dupla 2 e assim sucessivamente) e distribuirá duas 
folhas A4 para cada dupla. Explicará que cada dupla deverá elaborar uma situação 
problema que envolva a interpretação de medida da operação de divisão vista na 
questão anterior. Pedirá aos discentes para se identificarem na folha de questão com o 
número de sua dupla. Em outra folha, dirá para colocarem a resposta. O docente dará a 
eles 15 minutos e recolherá as questões. Em seguida, dará a cada dupla uma folha com a 
atividade que outra dupla elaborou, pedirá que respondam e devolvam a folha com a 
questão resolvida para a dupla que elaborou para que seus colegas corrijam a questão. 
Dará 15 minutos para este processo de resolução, troca e correção e em seguida, pedirá 
as duplas que façam um feedback sobre a questão que elaboraram e corrigiram, dizendo 
se seus colegas acertaram ou não e, se erraram, mostrar onde está o erro. Caso não seja 
possível ouvir o feedback de todas as duplas, o professor deverá selecionar algumas. Em 
seguida, recolherá as atividades e finalizará a aula. 
Aula 8 – Praticando o cálculo de área 
O professor iniciará com a acolhida dos alunos e os organizará de forma perfilada para 
propor uma conversa numérica, utilizando uma expressão numérica de multiplicação. 
Ressalta-se que para não induzir o aluno a utilizar o algoritmo tradicional da operação 
de multiplicação para resolver o problema, é importante que o professor não escreva a 
expressão numérica ou projete-a na estrutura de algoritmo da multiplicação. Sugestão: 

 
Discutindo possíveis estratégias utilizadas para resolução da expressão 14 x 16: Podem 
existir alunos que decomponha o 16 em 10 e 6, multiplique 10 e 14 obtendo 140, depois 
multiplique 6 e 14 obtendo 84 e some 140 e 84, totalizando 224; ou alunos que pensem 
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o 16 como 4 x 2 x 2. Multipliquem 4 e 14 obtendo 56, depois façam 2 x 56, obtendo 112 
e multiplicando 112 por 2, totalizando 224 entre outras.  
Ao fim da conversa numérica, o professor dividirá a turma em 6 grupos e 
disponibilizará para cada um destes, uma caixa, fitas métricas e folhas A4. Explicará 
que cada grupo deverá medir a caixa e calcular as áreas de todas as faces em cm², 
colocar os nomes de todos os integrantes do grupo, as medidas da caixa em cm e as 
áreas de todas as faces da caixa encontradas na folha e escolher um representante do 
grupo. Durante a atividade, o professor deverá andar pela sala e observar que estratégias 
os alunos estão utilizando para obter a resposta. Quando os grupos tiverem terminado a 
atividade, o docente pedirá ao grupo 1 que troque de caixa com o grupo 2, o 3 que 
troque com o 4 e o grupo 5 que troque com o grupo 6 e que meçam a caixa recebida e 
calculem as áreas de todas as faces da caixa. Quando todos os grupos finalizarem, o 
docente solicitará que os grupos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 se juntem e façam um comparativo 
das áreas das faces encontradas de cada caixa e se houver divergência entre as respostas, 
deverão medir a caixa, calcular as áreas e comparar os resultados novamente. Em 
seguida, o docente solicitará ao represente de cada grupo, que apresente na frente da 
turma as medidas e áreas da primeira e segunda caixa. Ao fim das apresentações, o 
professor fará um retrospecto da aula, enfatizando o cálculo da área e as estratégias 
utilizadas por cada grupo, recolherá as folhas e finalizará a aula.  

3ª etapa – Aplicação e correção da Avaliação  
Aula 9 – Verificando a aprendizagem da turma 
O professor iniciará com uma acolhida dos alunos e irá pedi-los para ocuparem seus 
devidos lugares. Os alunos deverão estar perfilados e, então, o docente explicará para a 
turma que será aplicada uma avaliação individual (ver apêndice 4), com o objetivo de 
melhor verificar a aprendizagem e o conhecimento acerca das quatro operações básicas 
da matemática (soma, subtração, multiplicação e divisão) de cada aluno. O docente 
distribuirá as avaliações entre os alunos da turma e fará uma explicação breve do que se 
pede em cada atividade da avaliação, destacando que na última página, tem um espaço 
para que cada um escreva um depoimento contando sua experiência e opinião em 
relação a metodologia das conversas numéricas, aplicada em aula. 

Os alunos darão início a resolução da avaliação e, neste momento, o professor poderá 
caminhar pela sala e tirar dúvidas dos alunos, em voz alta de modo que todos da turma 
possam escutar. Ao final da aula, o professor recolherá todas as avaliações e 
posteriormente as corrigirá. 

 

Avaliação 
 

No decorrer das atividades propostas em aula, os alunos serão avaliados pela 
participação, colaboração, interesse, envolvimento, compromisso, domínio de conteúdo, 
comunicação oral e escrita, trabalho individual, trabalho em grupo e pela avaliação 
individual que os alunos farão, mediante a aplicação do questionário, das conversas 
numéricas e da Sequência Didática, onde será analisado e avaliado o conhecimento e a 
aprendizagem de cada aluno, referente as operações aritméticas elementares.  
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Anexo e Apêndice 
 

Apêndice 1: Questionário Diagnóstico    

Questionário Diagnóstico 
 

NOME: _____________________________________________________________ 
 
SÉRIE E TURMA: ___________________________________________________ 
 
Este questionário está dividido em duas partes. A primeira, se refere a continhas 
de soma, subtração, multiplicação e divisão e a segunda parte corresponde a 8 
situações problema. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DICAS 
 

ü Leia os enunciados com 
atenção, 

ü Registre a conta no problema. 
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Resolva as contas abaixo, colocando as resoluções: 

OBSERVAÇÃO: Esta parte do questionário, visa auxiliar o professor a entender como os alunos resolvem 
cálculos envolvendo as quatro operações elementares da matemática, pontuando se os mesmos utilizam 
do algoritmo tradicional de cada operação nas resoluções ou se consideram utilizar outras estratégias de 
cálculo. 

 
a) 37 + 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 41 – 24 
 
 

 
c) 16 ÷ 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 15 x 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: _______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resposta Final: _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resposta Final: _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resposta Final: _______________ 
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SITUAÇÕES PROBLEMA 
OBSERVAÇÃO: Esta parte do questionário, tem por objetivo auxiliar o professor a compreender como 
os alunos resolvem situações problema que envolvam o cálculo e distintas interpretações das quatro 
operações elementares da matemática, analisando se os alunos compreendem o significado e interpretação 
de cada operação, se eles resolvem os problemas pelo algoritmo tradicional ou se consideram outras 
estratégias de cálculo. Estas situações problema, contam com 2 questões referentes a uma mesma 
operação, contudo com interpretações distintas, totalizando 8 questões. 

 
1. Fiz um bolo e o dividi em 8 partes 

iguais. Se eu comi 2 partes do bolo e 
minha irmã comeu 3, quanto comemos 
do bolo? 
OBSERVAÇÃO: O objetivo desta questão é 
verificar se o aluno compreende a 
interpretação de juntar duas quantidades dadas 
da operação de adição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Laura comprou 550 gramas de carne 
moída e vai dividir igualmente em 2 
pacotes. Quantos gramas terão em 
cada pacote? 

OBSERVAÇÃO: O objetivo desta questão é 
entender se o aluno compreende a 
interpretação de repartir em partes iguais da 
operação de divisão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Em que ano meu pai completou 30 

anos, se ele fez 38 em 2020? 
OBSERVAÇÃO: O objetivo desta questão 
é entender se o aluno compreende a 
interpretação de retirar uma quantidade de 
outra da operação de subtração. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 
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4. Joaquim pegou na granja de sua 

fazenda, 8 caixas com 16 dúzias de 
ovos. Quantos ovos ele pegou na 
granja? 
OBSERVAÇÃO: O objetivo desta questão é 
entender se o aluno compreende a 
interpretação de adição de parcelas iguais da 
operação de multiplicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Qual a área em metros quadrados, do 
campo de futebol a baixo? 

 

 

 

 
 
OBSERVAÇÃO: O objetivo desta questão é 
entender se o aluno compreende a 
interpretação de área da operação de 
multiplicação. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Um padeiro vendeu 280 pães num 
dia. No dia seguinte, vendeu 315 
pães. Ao todo, quantos pães ele 
vendeu? 

OBSERVAÇÃO: O objetivo desta questão 
é entender se o aluno compreende a 
interpretação de acrescentar uma 
quantidade a outra da operação de adição. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. José tem 8 lápis de cor e gostaria de 

ter 15. Quantos lápis de cor José 

precisa obter para alcançar a 

quantidade desejada? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 

 

9 m 

12 m 

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 58



 
 

OBSERVAÇÃO: O objetivo desta questão é 
entender se o aluno compreende a 
interpretação de completar quantidades da 
operação de subtração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Na sala de aula F, cabem 45 alunos e 
na sala de aula G, cabem 15. Quantas 
vezes a sala de aula G cabe na sala F? 
OBSERVAÇÃO: O objetivo desta questão é 
entender se o aluno compreende a 
interpretação de medida da operação de 
divisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 
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Apêndice 2: Cartão de pontos 
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Apêndice 3: Atividade Adição de Parcelas Iguais 
 

Adição de parcelas iguais 
 

1 Resolva as questões abaixo: 
   

a) Tereza tem 4 travessas com 5 bombons em cada. Quantos bombons tem ao 
todo nas travessas de Tereza? 
 
Resposta: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

b) Bia tem 3 prateleiras com 8 livros em cada. Quantos livros Bia tem ao 
todo? 
 
Resposta: 
 
 
 
 
 
 
 

c) Joaquim pegou na granja de sua fazenda, 8 caixas com 16 dúzias de ovos. 
Quantos ovos ele pegou na granja? 
 
Resposta: 
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Apêndice 4: Avaliação 
 

Avaliando seu conhecimento em relação as operações  
(Soma, subtração, multiplicação e divisão) 

 
 

NOME: _______________________________________________________ 
 
SÉRIE E TURMA: _________________________________________________ 
 
Esta avaliação está dividida em duas etapas. A primeira, corresponde a 9 questões 
envolvendo o cálculo das quatro operações básicas da matemática (soma, 
subtração, multiplicação e divisão). A segunda etapa, se refere a um depoimento 
seu, em relação a experiência com as Conversas Numéricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DICAS 
 

ü Leia os enunciados com 
atenção, 

ü Registre a conta no problema. 
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1. Resolva as contas abaixo, colocando as resoluções: 
OBSERVAÇÃO: Esta parte da avaliação, visa auxiliar o professor a identificar se houve mudanças 
positivas em relação a aprendizagem e ao conhecimento dos alunos acerca das quatro operações 
básicas da matemática, bem como, algoritmos, significados e interpretações.  

 
a) 472 + 892 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 52 x 5 
 

 

 
c) 70 – 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) 55 ÷ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: _______________ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: _______________ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: _______________ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: _______________ 
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2. Há um ano atrás Joaquin media 162 

cm. Neste último ano ele cresceu 22 
cm. Qual é a altura de Joaquin hoje? 
OBSERVAÇÃO: O objetivo desta questão é 
entender se o aluno apropriou a interpretação 
de acrescentar da operação de adição.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Miguel tem 27 bolinhas para dividir 
entre os seus irmãos. Cada um 
receberá 9 bolinhas. Quantos irmãos 
Miguel têm? 
OBSERVAÇÃO: O objetivo desta questão é 
entender se o aluno apropriou a interpretação 
de repartir em partes iguais da operação de 
divisão.  
 

 
4. Alfredo comprou um celular, e vai 

pagá-lo em 12 prestações de R$ 
80,00 sem entrada. Qual é o valor 
total do celular? 
OBSERVAÇÃO: O objetivo da questão é 
entender se o aluno apropriou a 
interpretação de adição de parcelas iguais 
da operação de multiplicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Em uma escola há 1265 estudantes. 
Sabendo que 775 são meninas, 
quantos meninos tem na escola?  
OBSERVAÇÃO: O objetivo da questão é 
entender se o aluno apropriou a 
interpretação de retirar uma parte de outra 
da operação de subtração. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 
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6. Gabriela tem 18 livros e Bia tem 15. 

Quantos livros elas têm juntas? 
OBSERVAÇÃO: O objetivo da questão é 
entender se o aluno apropriou a interpretação 
de juntar duas quantidades da operação de 
adição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Mariana tem 5 gizes de cera e gostaria 
de ter 15. Quantos gizes de cera 
Mariana precisa obter para alcançar a 
quantidade desejada?  
OBSERVAÇÃO: O objetivo da questão é 
entender se o aluno apropriou a interpretação 
de completar quantidades da subtração. 
 

 
8. José resolveu tirar as medidas de seu 

quarto e verificou que seu quarto 
possui 5 metros de largura e 7 metros 
de comprimento. Qual a área em 
metros quadrados (m²) do quarto de 
José?  
 
 

 
 
 

 
OBSERVAÇÃO:  O objetivo da questão é 
entender se o aluno apropriou a interpretação 
de cálculo de área da operação de 
multiplicação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 

 

5 m 

7 m 
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9. Em quantos copinhos de 50 ml, podem 

ser divididos 500 ml de água? 
OBSERVAÇÃO: O objetivo da questão é 
entender se o aluno apropriou a interpretação 
de medida da operação de divisão. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Final: ______________ 
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DEPOIMENTO 

Conte-me a seguir, o que são as Conversas Numéricas, o que elas representaram e deixe 
sua opinião quanto as mudanças (se houver) em relação a sua aprendizagem e seu 
conhecimento quanto as quatro operações elementares da matemática (soma, subtração, 
multiplicação e divisão) a partir das Conversas Numéricas. 
Nesta etapa da avaliação, o principal objetivo é verificar o que representou para os alunos essa 
experiência com as Conversas Numéricas.  
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Dife en e  Manei a  de e 
Vi encia  a Po cen agem  

 
Jéssica Oliveira Dos Santos   

Orientador: Prof. Dr. Thiago Porto de Almeida Freitas   
Universidade Federal de Catalão - UFCAT  

 

E a c ic la   

Modalidade/N el de En ino   
7  ano do Encino F ndamen al  

rea    
Ma em ica                   

Unidade Tem ica (BNCC)    
N mero   

Obje o  de Conhecimen o (BNCC) 
Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples                

Habilidade  (BNCC) 
EF MA  Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens  como os que lidam 

com acréscimos e decréscimos simples  utili ando estratégias pessoais  cálculo mental e 
calculadora  no contexto de educação financeira  entre outros  

Con e do  Abo dado  
x Porcentagem; 

x Acréscimos; 

x Decréscimos.  

Obje i o /E pec a i a  de Ap endi agem 
x Resolver situações diversas com cálculos percentuais; 
x Relacionar cálculos percentuais presentes em situações cotidianas; 
x Analisar e comparar os acréscimos e decréscimos simples, em compras feitas 

pelas lojas, supermercados, empréstimos bancários, internet etc.   

 

D a o da  a i idade  
5 hora  a la 
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Conhecimen o  p io  abalhado  pelo p ofe o  com al no 
x As operações elementares (adição, subtração, multiplicação e divisão) no 

conjunto dos números naturais e racionais;  

x Frações e suas propriedades; 

x Regra de três simples;  

x Números decimais e operações.  

E a gia  de en ino e ec o  ed cacionai  
x Roda de conversas; 

x Resolução de problemas; 

x Elaboração de problemas; 

x Trabalhos em equipes; 

x Aulas expositivas.  

De c i o da Se ncia de A i idade  

1  A la  E plorando porcen agem a ra  da  charge  
O profe or iniciara fa endo a acolhida do  al no , e em eg ida pedir para fa erem 
ma roda. O  al no  de er o e ar em c rc lo e en o o docen e ai e por na lo a a  

charge  da Fig ra 1 e 2.   

Figure - Charges  
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1 

 
 

Fig re 2- Charge . 

 

Na eq ncia, o profe or pedira q e a rma ob er e a  charge  e refli a obre e e i e 
algo ma em ico abordado nela . Ap  alg n  min o , o profe or con idar  q a ro 
al no  para compar ilhar a  refle e  com a rma.  

Toda a rma par icipara da con er a, e o docen e poder  in igar a cla e, com a  
eg in e  perg n a :  

 

 

 

 

                                                 
1 Charge 1- Di pon el em:< h p :// ere a-del a-on-line. ebnode.com/copia-de-ma ema ica23/> Ace o 
em 08/2020. Charge 2- Di pon el em:< h p :// . il on ieira.ne .br/2016/10/charge-do-dia-con in a-
me ma.h ml> Ace o em 08/2020. Charge 3- Di pon el em: < 
h p://chargedopilincho.blog po .com/2011/01/ig aldade- alariai .h ml> Ace o em 08/2020. Charge 4- 
Di pon el em h p://n cleo14cper .blog po .com/2012/03/coerencia-do-cper .h ml Ace o em 08/2020.  
 

Onde pode ser observado a matemática nessas charges? Alguém arrisca a dizer 
qual conteúdo matemático que está representando cada uma delas? Já 
vivenciaram algo parecido com que é retratado na charge? Onde podemos notar a 
porcentagem no nosso cotidiano?    
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Depoi  de er e e di logo com a rma o profe or apre en ar  o  eg in e  lide , e 
e plicara o q e e ar e cri o obre porcen agem em cada m dele , logo ap  fa er a 
lei ra do me mo er  q e fa er a  e plica e  q e e o e po a .  

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Imagem do mbolo de porcen agem- Di pon el em:< h p ://e colaed cacao.com.br/como-fa er-con a-
de-porcen agem/> Ace o: 13/11/2020. Imagem da profe ora na imagem  Di pon el em < 
h p :// .pin ere .cl/pin/552183604314623685/> Ace o: 13/11/2020.  

Explicação: Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos 
frequentemente em nosso cotidiano, por exemplo: indicadores econômicos 
resultados de pesquisas ou promoções. É representada pelo símbolo %, e 
utilizamos para representar partes de algo inteiro.  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Porcen agem obre 100- Di pon el em:<h p ://bra ile cola. ol.com.br/ma ema ica/porcen agem.h m> 
Ace o: 13/11/2020.  

Explicação: Como pode ser observado na imagem, que todos os números 
estão em uma razão centesimal.  

Explicação: Se temos um número acompanhado pelo símbolo % basta dividi-lo 
por 100.  
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Explicação: Iremos falar também sobre acréscimos e decréscimos.  

Explicação: O professor terá que resolver o problema proposto, e explicando 
valor a mais da mercadoria no momento que for fazer a compra.   
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Ap  a e plica o a par ir do  lide , e nenh m al no apre en o  alg ma d ida obre 
o con e do o profe or de er  colocar o  al no  perfilado  e en regar o primeiro 
q e ion rio para cada ( eja no ap ndice), de modo a reali ar m diagn ico obre a 
compreen o do al no acerca do q e foi abordado d ran e a a la.  

Explicação: O professor terá que resolver o exercício proposto e explicar 
o que representa 15% de desconto na atividade.  

Explicação: O professor terá que falar para a turma as suas referências.  
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Depoi  de o  al no  erminarem o q e ion rio er  pedido a ele  para ra er na pr ima 
a la doi  problema  en ol endo acr cimo  e decr cimo .    

Em eg ida, o profe or far  m re ro pec o da a la, e finali ar .   

2  A la- Acr cimo  e Decr cimo  
O professor iniciara fazendo  acolhida dos alunos, e pedir que se organize em duplas. 
Na sequência o professor fará uma breve revisão da aula passada. Em seguida exibirá 
para a turma o vídeo de acréscimo e decréscimo,  (Estude, 2016. 2min9seg)4. Com esse 
vídeo o professor terá que fazer com os alunos o acréscimo e o decréscimo que o Hot 
Dog teve, como foi mencionado no vídeo, mostrando aos alunos como fazer os cálculos 
(figura 3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo ap  er e plicado como re ol er o problema mencionado no deo, o docen e de er  
pedir ao  al no , para mo rarem o  problema  de acr cimo  e decr cimo , q e foi como 
a i idade para ca a na l ima a la.  

Com i o o  in egran e  da  d pla  rocar o o  problema  en re i, cada m en ara re ol er o  
problema  recebido. Ap  m e pa o de empo para q e o  al no  re ol am o  problema , cada 
d pla er  chamada para e dirigir na fren e da cla e e cada m de er  mo rar na lo a como 
re ol e , e e plicar cada e apa da re ol o. Ca o o al no erra no e erc cio, er  perg n ado e 
a rma abe q al foi o erro come ido, e im ele  de er o falar q al foi a par e do erro come ida 
pelo o al no, e a cla e n o o ber o profe or de er  mo rar o erro come ido e dei ar com 
q e o al no acabe de re ol er o problema corrigindo-o.  

No final da a i idade o profe or de er  parabeni ar a cla e de forma mo i acional, por ele  
erem reali ado a a i idade como foi propo a. 

Para a a la eg in e o profe or de er  pedir com q e o  al no  ragam a  a  calc ladora .  

E para a q ar a a la, ele  de eram en regar a planilha de or amen o preenchida q e er  
en reg e para cada m dele  ( eja no ap ndice).  
                                                 
4 1 deo (2min e 9 eg). P blicado pelo canal E de Ma em ica, Porcen agem em doi  min o , ano de 
p blica o 14/02/2016. Di pon el em: < h p :// . o be.com/ a ch? = coG c m1 M>. Ace o 
em 14 no . 2020.  

O Hot Dog custava R$100,00 reais, quanto custará a partir de 30% de aumento?  
 
Realizando as contas 100 + 30% = R$130,00 reais. 
   
O Hot Dog custava 130,00 teve um decréscimo de 30%, qual o valor dele agora? 

x 30% = 0,30; 
x O valor e desconto é: 130 x 0,30= 39,00 reais; 
x O preço final é: 130  39,00 = 91,00 reais.  

 
Logo preço final do Hot Dog custa R$ 91,00 reais.  

 

Fig ra 3- Acr cimo e Decr cimo "Ho  Dog" 
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Em eg ida, o profe or far  m re ro pec o da a la, e finali ar .   

3  A la- Aprendendo a ili ar a calc ladora para calc lar a porcen agem  
O profe or iniciara fa endo a acolhida do  al no , e pedir q e e organi em em fila . 
O  al no  de er o e ar perfilado , e en o er  pedido para pegarem a  a  
calc ladora , ne e momen o o profe or ai e plicar como calc lar porcen agem, 
acr cimo  e decr cimo ili ando a calc ladora. Para i o ele de er  e por a  r  
fig ra  abai o.  

Fig ra 4- U ili ando a calc ladora para calc lar porcen agem 

 
 
 
 

 

 

 

Fig ra 5- U ili ando a calc ladora para calc lar acr cimo 

 
 

 

 

Explicação: 
x Inicialmente registramos o número 150. 
x Digitamos a tecla x e, em seguida 0,20; que corresponde a 20%.   
x Digitando a tecla  =, obterá o número 30, onde corresponderá a 20% de 

150.  
 

Explicação: Aplicando um aumento de 35% no valor 2500. 
 O decente deverá explicar o passo a passo da construção da operação na 
calculadora.  
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Fig ra 6- U ili ando a calc ladora para calc lar de con o 

 

 

 

 

 

Logo ap  de e plicar o profe or de er  en regar alg n  e erc cio  de porcen agem para q e o  
al no  po am reali arem e aprender a ili ar a calc ladora.  

Em eg ida, o profe or far  m re ro pec o da a la, e finali ar .   

4  A la- Propaganda  e Repor agen   
O docen e fara a acolhida do  al no , e pedir para en arem em e  de ido  l gare . O  
al no  de em e ar perfilado  para facili ar a e ibi o de doi  deo  como mo ra a 
fig ra 7.  

Fig ra 7- Informa e  obre o deo 
 

 

 

 

 

S n e e do deo 

1 deo (0:30 min). P blicado pelo 
canal Americana . Dia  do  pai  
Americana  # De con o do Pai o, 
ano de p blica o 15 j lho 2020. 

Ne e deo a loja Americana  
an ncia m de con o de a  30% + em 
a  12 e e  em j ro  em e  
prod o .   

Explicação: para aplicar uma redução de 22% no valor 400. 
Explicar o passo a passo da construção da operação na calculadora. 
  

Fon e: Pr pria. Di pon el em: 
<h p :// . o be.com/ a ch? =jmVlLV jkc8>. 
Ace o em: 03 no  2020. 
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S n e e do deo  

1 deo (2min46 eg). P blicado pelo 
canal F nda o Jo o Pedro II. 
A men o no pre o doa arro  e feij o 
a a con midore -CN No cia . 
Ano de p blica o 30 de j lho de 
2016. 

Ne a repor agem ran mi e o ele ado 
pre o do arro  e feij o. O a men o de 
feij o foi de 33% e do arro  12%.  

 

 

Logo ap  a e ibi o do deo o docen e de er  con er ar com a cla e, e para cond ir 
a con er a, e profe or de er  fa er a  eg in e  perg n a , como mo ra a fig ra 8:  

Fig ra 8- Perg n a  para cond ir a con er a do  deo  
 

 

 

 

 

 

 

 

Logo ap  a con er a o profe or de er  en regar para cada al no ma folha de papel 
A4, e pedir para elaborarem problema  q e en ol am porcen agem de acr cimo  e 
decr cimo com ba e no  deo  a i ido . 

Ap  o ermino da a i idade o profe or de er  recolher a planilha de or amen o 
familiar, q e foi pedido na eg nda a la. 

Em eg ida, o profe or far  m re ro pec o da a la, e finali ar .   

5  A la- Planejamen o Familiar  
O professor iniciara a aula fazendo a acolhida dos alunos, e pedir que o acompanhe até 
o laboratório de informática da escola. Na sala de informática os alunos deveram cada 
um ficar com um computador. Em seguida o professor entregará  a planilha de 
orçamento que cada aluno fez e pedir que façam os seguintes exercícios:  

Fon e: Propria. Di pon el em: 
<h p :// . o be.com/ a ch? =9ZEF ioOU38> 
Ace o em: 02 no  2020. 

Primeiro vídeo- De con o do Pai o : 
x O que vocês conseguiram entender sobre o vídeo? 
x Tudo na loja estará com os 30 % de desconto? 
x Se algum comprador querer comprar alguma mercadoria, e ele querer dividir 

em mais de doze vezes, irá ter juros na compra dele? 
 

Seg ndo deo: A men o do arro  e feij o . 
x O que vocês conseguiram entender nessa reportagem? 
x De quanto foi o aumento do arroz e do feijão? 
x Por que o arroz e feijão teve esse aumento? 
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Logo ap  q e o  al no  erminarem, o profe or pedira q e coloq e o  dado  no 
programa de planilha  ele r nica . Para i o o profe or de er  proje ar a planilha 
ele r nica no q adro com o a lio de m proje or m l im dia e mo rar com m 
e emplo como organi ar o  dado  na planilha, em eg ida ele de er  mo rar como 
criar gr fico  a ra  do programa.  

Logo cada al no de er  fa er a a planilha ele r nica e a con r o do gr fico. 

No final da a i idade o profe or de er  parabeni ar a cla e de forma mo i acional, por ele  
erem reali ado a a i idade como foi propo a. 

Em eg ida, o profe or far  m re ro pec o da a la, e finali ar .    

 

A alia o 
 

Participação das atividades propostas em sala de aula. Os alunos estarão em todos os 
momentos sendo avaliados, a partir da interpretação e desenvoltura das aulas. As 
atividades que serão para ser entregue também serão avaliadas, principalmente os 
métodos matemáticos utilizados por cada aluno.  

 

Refe ncia e Bibliog afia con l ada 
 

CARVALHO, Celia Mendes; ALENCAR, Airlane Pereira; ALENCAR, Gizelton 
Pereira. Matemática:  Ponto de Conexão. 2. ed. Curitiba: Base Editorial, 2015. 
p. 216-220. 

MUNDO EDUCAÇÃO. Porcentagem. Disponível em: 
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/porcentagem.htm. Acesso em: 
6 out. 2020. 

SOUZA, J. R. D; PATARO., P. R. M. Matemática: Von ade de Sabe . 2. ed. S o 
Pa lo: Rio, 2012. p. 54-66 

 

 

1. Representar em porcentagem, cada uma das despesas registradas no total.  
2. Quanto por cento foi gasto em energia elétrica nas semanas 2 e 3? 
3. Qual o valor total das despesas, em representação de porcentagem? 
4. Elabore 3 problemas de porcentagem, e os dados devem ser retirados da 

tabela de orçamento familiar. Demonstre os cálculos.  
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Ane o e Ap ndice 
 

A i idade da primeira e apa. 

Q e ion io 

Q e o 1: 

 repre en a  de q al n mero? 

(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
 
Questão 2: 
 
Determine a área a ser desmatada de uma região de 200Km de floresta Amazônica, 
considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitem derrubar somente 5% 
da região citada. Esboçar cálculos.  
 

Q e o 3:  

Na sala de aula, a professora descobriu que 40% dos alunos são corintianos, 30% 
torcem pro São Paulo, 20% são palmeirenses, 10% torcem pro Santos e o resto não 
gosta de futebol. Sabendo que existem 40 alunos na sala, quantos torcem para o São 
Paulo? 

Questão 4:  

João comprou uma TV e resolveu pagar à prazo, pois não podia pagar à vista. Sabendo 
que o valor à vista é de R$ 1500,00 e que o valor total à prazo é 15% maior que o valor 
à vista, responda: Quanto João vai pagar no total? 

Questão 5:  

Maria comprou um vestido à vista para ganhar um desconto de 5% no valor original 
dele. Se o vestido custa R$ 60,00, quanto Maria pagou? 

 

Atividade de orçamento familiar:  

Planilha de Orçamento Familiar Mensal  

 

Detalhamento 
de despesas 

mensal  

Semana 1 

R$ 

Semana 2 

R$ 

Semana 3 

R$ 

Total  

R$ 

Supermercado     
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Feira/sacolão     

Padaria     

Moradia     

Aluguel, 
condomínio ou 

prestação 

    

Água     

Energia 
elétrica 

    

Gás     

Total:     
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RAZÃO, PROPORÇÃO E 
CONSTRUÇÕES 

GEOMÉTRICAS: ALGUMAS 
POSSIBILIDADES COM A 

RAZÃO ÁUREA 
 

João Paulo Campos Carvalho 
Orientador: Paulo Roberto Bergamaschi 

Universidade Federal de Catalão - UFCAT 
 

 

Estrutura curricular  

Modalidade/Nível de Ensino   
8° ano do Ensino Fundamental 

Área    
Matemática                   

Unidade Temática (BNCC)    
Geometria e números 

Objetos de Conhecimento (BNCC) 
Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares; 
Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e 
operador.               

Habilidades (BNCC) 
 (EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria 
dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares; 
(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, 
resultado da divisão, razão e operador. (Embora seja uma habilidade do 7° ano, boa 
parte do conteúdo desenvolvido vem como reforço desse conceito.) 
 
Conteúdos Abordados 
Razão, proporção, razão áurea e construções geométricas. 
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Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 
Esta sequência didática (SD) tem: 
•  Como objetivo principal, utilizar o tema razão áurea para fixar conceitos de 
razão e proporção por meio de atividades de construções geométricas. 
•  E, como objetivo secundário, contribuir na habilidade dos alunos em utilizar as 
ferramentas régua e compasso nos procedimentos de construções geométricas. 
E, em relação a aprendizagem, 
•  Espera-se que ao final das atividades os alunos tenham maior domínio dos 
conceitos de razão e proporção. 
•  Espera-se os alunos melhorarem suas habilidades com construções geométricas, 
utilizando régua e compasso. 

Duração das atividades 
7 aulas de cinquenta minutos cada. 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com aluno 
•Unidades de medida; 

•Fração; 

•operações com frações; 

•redução de fração; 

•utilização de régua e compasso. 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 
Em um primeiro momento a aula será expositiva para fazer uma contextualização sobre 
a razão áurea. Posteriormente, reforçar os conteúdos abordados por meio de construções 
geométricas. E assim, espera-se que ocorra apropriação e domínio do conteúdo 
ministrado. Os recursos necessários são: fita métrica, calculadora, régua, projetor, 
compasso, quadro negro e giz (ou lousa e pincéis). 

Descrição da Sequência de Atividades 

1ª etapa – Uma breve apresentação sobre a seção áurea (duração estimada: duas 
aulas de cinquenta minutos cada) 
Para iniciar a aula organize os alunos em seus devidos lugares na sala de aula, e comece 

a falar um pouco sobre a razão áurea e onde ela pode ser encontrada no dia a dia (segue 

abaixo o texto contando um pouco sobre razão áurea). Neste momento será interessante 

levar exemplos de aplicações na construção de objetos utilizados no cotidiano, na arte, 

na construção civil entre outros. Segue em anexo algumas sugestões. Também é 

interessante utilizar um projetor para exibir as imagens relacionadas a razão áurea, caso 

isso não seja possível imprima as imagens em anexo e as leve para a turma. 
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De acordo com Francisco (2017) a razão áurea surgiu a milhares de anos. A história 

mais antiga que se conhece remete, mais ou menos, ao período entre 570 a.C e 522 a.C, 

e envolve o grande filósofo e matemático Pitágoras, quando ele fundou a escola 

Pitagórica, uma espécie de associação com caráter mais religioso do que filosófico e que 

tudo era mantido em segredo entre os associados. Os membros da associação faziam 

uma tatuagem na mão: o pentagrama. Segundo alguns historiadores a razão disto é que 

além de a razão áurea estar presente no pentagrama, dentro dele tem um pentágono onde 

é possível fazer outro pentagrama, dentro deste pentagrama outro pentágono, assim 

repetir os passos dando uma ideia de infinito, como pode ser observado na figura 1. 

 
Figura 1 - ESTRELA - SÍMBOLO DA ESCOLA PITAGÓRICA 

Diversas aplicações do número de ouro foram encontradas em fenômenos naturais. 

Segundo Francisco (2017), a razão áurea está associada a situações como o crescimento 

das plantas, o formato dos seres vivos, a disposição dos galhos (anexo C), a disposição 

das sementes do girassol (anexo D). 

Observando a forte presença do número de ouro em diversas situações da natureza, o ser 

humano começou a utilizar este número em suas diversas construções. Sendo elas na 

arquitetura (mostrar imagem do Pantheon, anexo A), na arte (mostrar imagem da 

Monalisa, anexo B), no design de um cartão de crédito. 
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Figura 2 - Cartão de crédito 

Peça que os alunos efetuem a divisão da medida do lado A pela medida do lado B na 

Figura 2, o resultado deve ser aproximadamente 1,61..., chame atenção para esse 

resultado pois ele se aproxima do número de ouro, algo que falaremos um pouco mais 

logo adiante. 

A razão áurea também está fortemente ligada a um antigo problema da matemática, 

proponha o seguinte para os alunos: Quantos pares de coelhos podem ser gerados de um 

par de coelhos em um ano, se de um modo natural a cada um mês ocorre a reprodução 

de um novo par de coelhos e um par se torna produtivo quando completa dois meses de 

vida? 

Para facilitar a compreensão por parte dos alunos defina com eles a seguinte relação: 

recém-nascido para coelhos que foram gerados neste mês, jovem para coelhos que estão 

com um mês de vida, mas não podem se reproduzir e adultos para coelhos com dois 

meses ou mais de vida e que já podem se reproduzir. 

No primeiro mês temos um par de coelhos recém-nascidos (1 casal); 

No segundo mês temos um par de coelhos jovem (1 casal); 

No terceiro mês temos um par de coelhos adultos e um par de recém-nascidos (2 

casais); 

No quarto mês temos um par de coelhos adultos, um par de coelhos jovem e um par de 

recém-nascidos (3 casais); 

No quinto mês temos dois pares de coelhos adultos, um par de coelhos jovem e dois 

pares de recém-nascidos (5 casais); 

No sexto mês temos três pares de coelhos adultos, dois pares de coelhos jovens e três 

pares de recém-nascidos (8 casais); 
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No sétimo mês temos cinco pares de coelhos adultos, três pares de coelhos jovens e 

cinco pares de recém-nascidos (13 casais); 

No oitavo mês temos oito pares de coelhos adultos, cinco pares de coelhos jovens e oito 

pares de recém-nascidos (21 casais); 

No nono mês temos treze pares de coelhos adultos, oito pares de coelhos jovens e treze 

pares de recém-nascidos (34 casais); 

No décimo mês temos vinte e um pares de coelhos adultos, treze pares de coelhos 

jovens e vinte e um pares de recém-nascidos (55 casais); 

No décimo primeiro mês temos trinta e quatro pares de coelhos adultos, vinte e um 

pares de coelhos jovens e trinta e quatro pares de recém-nascidos (89 casais); 

No décimo segundo mês temos cinquenta e cinco pares de coelhos adultos, trinta e 

quatro pares de coelhos jovens e cinquenta e cinco pares de recém-nascidos (144 

casais); 

No final de um ano teremos um total de 144 pares de coelhos, logo a partir de um casal 

é possível gerar 143 pares de coelhos ao longo de um ano. 

Se observarmos o número de coelhos no final de cada mês, notaremos que são os 12 

primeiros números da sequência de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...). 

Mas o que é essa razão áurea que tanto falamos? 

A razão áurea é uma representação de uma proporção entre duas medidas, da maneira 

mais agradável e harmônica possível. E para que consigamos utilizar a razão áurea em 

nossas construções é possível encontrar matematicamente um número para representá-

la. 

Pensando em um segmento de reta podemos dividi-lo em uma proporção áurea, para 

isso um segmento qualquer deve estar dividido em duas partes de tamanhos diferentes 

de modo que ao dividir-se o comprimento da parte maior pelo comprimento da parte 

menor obtém-se o mesmo número que ao se dividir o comprimento do segmento todo 

pelo comprimento da parte maior, e esse número, denominado Phi (ϕ), é 

aproximadamente 1,6180339... . 
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E como esse número está relacionado a sequência de Fibonacci que falamos 

anteriormente? 

Para encontrar Phi na sequência de Fibonacci basta dividir um número pelo seu 

antecessor dentro da sequência, porém está relação só é válida a partir do quarto número 

da sequência, e quanto mais adiante na sequência, mais esta razão se aproxima da razão 

áurea apresentando algumas variações para mais ou para menos em relação ao valor de 

Phi. 

E assim, para o encerramento da aula, vale relembrar os conceitos sobre razão, 

proporção e também relembrar o que é a razão áurea. 

2ª etapa – Aplicações envolvendo razões (duração estimada: duas aulas de 
cinquenta minutos cada) 
1ª atividade: Razão entre lados de figuras (duração estimada da atividade: uma aula de 

cinquenta minutos)  

Para iniciar a aula organize os alunos em fila e faça alguns desenhos de retângulos e 

quadrados no quadro negro, um desses retângulos deve ser um retângulo áureo. Para 

isso será necessário que o professor utilize o auxílio de uma régua, a sugestão é que esse 

retângulo possua aproximadamente 10,5 x 6,5 unidades de medida (u.m.). Assim esse 

retângulo se aproximará de um retângulo áureo, as demais figuras ficam a critério do 

professor. Após desenhadas as figuras na lousa faça uma votação para que os alunos 

escolham a figura mais bonita do quadro-negro, a figura que mais os agradam. 

Após a votação se o retângulo áureo tiver sido escolhido, o professor deve relembrar 

sobre o número de ouro e a razão áurea, explicar sobre a presença do número de ouro no 

retângulo escolhido, pois existe uma razão entre o lado maior e o lado menor. Na ordem 

citada acima, obtém-se aproximadamente 1,618... que se aproxima do número de ouro. 

E também relembrar as características das demais figuras que foram desenhadas no 

quadro negro.  

Após a votação se outra figura tiver sido escolhida o professor deve chamar atenção 

para as características das figuras que estão desenhadas no quadro negro, por exemplo:  

Um quadrado possui quatro ângulos retos e quatro lados iguais; 
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Um retângulo não áureo também possui quatro ângulos retos, lados opostos paralelos e 

de mesma medida e não necessariamente os quatro lados com a mesma medida; 

Um losango possui os lados de mesma medida e, diferente do quadrado, seus ângulos 

não necessariamente são retos; 

E por último levantar as características do retângulo áureo. Ele possui todas as 

características já citadas de um retângulo, e além disso uma característica que o torna 

especial entre os demais (características citadas anteriormente). 

Aproveitando os desenhos que foram feitos na lousa, peça para que os alunos calculem 

a razão entre os lados de cada uma das figuras, identifiquem as figuras que estão 

próximas à razão áurea e registrem os dados em uma folha. 

Após calculada a razão entre os lados das figuras dadas, peça para que os alunos, com 

auxílio de uma régua ou fita métrica, tirem medidas dos objetos em sua volta, dentro da 

sala de aula, e identifiquem se algum desses objetos têm medidas cuja razão se 

aproxima da razão áurea. Lembrando sempre de registrar todos os dados em uma folha 

de papel. 

2ª atividade: Relações no corpo humano (duração estimada da atividade: uma aula de 

cinquenta minutos)  

Para iniciar a atividade deve-se dividir a turma em grupos formados por 3 ou 4 alunos, 

distribuindo uma fita métrica para cada grupo. Cada grupo deverá anotar em uma folha 

as seguintes medidas de cada integrante do grupo: 1) comprimento do olho, 2) distância 

entre os olhos, 3) distância do quadril ao chão, 4) distância do joelho ao chão, 5) altura, 

6) medida do umbigo ao chão. Após feita as medidas os alunos deverão buscar uma 

relação entre as medidas coletadas, buscando aproximações com a razão áurea.  

Neste momento os alunos deverão apresentar as relações obtidas através das medidas 

anteriores, os alunos devem obter uma aproximação ao número ϕ ao calcular, com 

auxílio da calculadora, a razão entre as medidas 01) e 02), 03) e 04), 05) e 06). Durante 

a apresentação os alunos devem relacionar os resultados obtidos com os termos razão e 

proporção. Caso os alunos não consigam fazer a devida relação para obter o número ϕ, o 

professor deve lembrá-los de que não faz sentido procurar uma relação entre a distância 

entre os olhos e a altura, e orientá-los a trabalhar com um segmento imaginário, assim 

como foi dito durante a explicação de razão áurea. E para facilitar o desenvolvimento 
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das contas deve ser liberado o uso de calculadora. O professor deve orientar também 

que é possível obter uma proporção nesta atividade, por exemplo, a medida do umbigo 

até ao chão está para sua altura, assim como a medida do umbigo até a cabeça está para 

a medida do umbigo ao chão. Como exemplo, utilizar as próprias medidas obtidas pelos 

alunos e mostrar que se cada aluno efetuar a multiplicação de sua altura pelo número ϕ, 

o resultado obtido vai ser aproximadamente a medida do seu umbigo até o chão. Caso 

necessário, fazer esta mesma relação utilizando as outras medidas. 

3ª etapa - construções geométricas (duração estimada: duas aulas de cinquenta 
minutos cada) 
Para iniciar a atividade referente às construções geométricas, o professor deve organizar 

os alunos em fila e construir em conjunto com eles, e guiando-os na construção do 

retângulo áureo e também da espiral áurea. 

Retângulo áureo:  

1° passo: trace uma reta horizontal e nela marque os pontos A e B (figura 3); 

2° passo: meça o segmento AB; 

 
Figura 3 - RETA CONTENDO O SEGMENTO AB 

3° passo: multiplique o comprimento do segmento AB por 0,618... (Phi); 

4° passo: Com a abertura do compasso aproximada ao resultado obtido no 3° passo, e 

com a ponta seca em B, trace um semicírculo de modo que ele intercepte a reta que 

contém o segmento AB duas vezes. Denomine por E o ponto de interseção entre A e B, 

e o outro ponto de interseção denomine-o de P (figura 4); 
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Figura 4 - ILUSTRAÇÃO DO 4° PASSO 

5° passo: Com a ponta seca do compasso no ponto E, e abertura um pouco maior do que 

a utilizada no passo anterior trace um arco posicionado acima de B. Mantendo a mesma 

abertura e com a ponta seca em P, trace novamente um arco acima de B. Os dois arcos 

devem se interceptar, caso isso não aconteça estenda o comprimento dos arcos até o fato 

ocorrer, chame esse ponto de interseção de P1 (figura 5); 

 
Figura 5 - ILUSTRAÇÃO 5° PASSO 

6° passo: Com auxílio da régua trace a reta que passa por B e P1, essa é perpendicular à 

reta que contém o segmento AB; 
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7° passo: Na reta que contém B e P1 marque o ponto C, tal que o comprimento do 

segmento BC seja igual ao comprimento do segmento BE (figura 6); 

 
Figura 6 - ILUSTRAÇÃO 7° PASSO 

8° passo: Apague os riscos que sobrecarregam a imagem, sendo eles: os pontos E, P e 

P1, apague também todos os arcos e semicírculos da figura, apague partes das retas que 

excedem os segmentos AB e BC. Após o processo de apagar, devem restar apenas os 

pontos A, B e C, e os segmentos AB e BC (figura 7). 

 
Figura 7 - ILUSTRAÇÃO 8° PASSO 

9° passo: Com o lado maior (segmento AB) e o lado menor (segmento BC) do retângulo 

já traçados, utilizando compasso, trace um círculo com centro em A, com raio BC, trace 

um novo círculo com centro em C, com raio AB. Os círculos traçados terão dois pontos 

de interseção, identifique qual desses pontos será necessário para completar o retângulo, 

denomine-o de D (figura 8). 
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Figura 8 - ILUSTRAÇÃO 9° PASSO 

10° passo: apague os círculos construídos no passo anterior. Construa os segmentos AD 

e CD (figura 9). 

 
Figura 9 - RETÂNGULO ÁUREO 

Dentro do retângulo áureo é possível construir outro retângulo áureo. Necessita-se fazer 

essa construção para que depois seja feita a construção da espiral áurea. 

Com o retângulo áureo ABCD pronto, marque um ponto E no segmento AB de maneira 

que a distância de B até E seja igual ao comprimento BC. Para isso, com auxílio do 

compasso basta traçar um círculo de centro em B e raio BC, a interseção dele com AB é 

o ponto E.  

Utilizando o mesmo processo marque um ponto F no segmento CD, de maneira que a 

distância de F até C seja igual ao comprimento BC. Novamente, basta traçar um círculo 

de centro em C e raio BC, a interseção dele com CD é o ponto F. 

 Com os pontos E e F devidamente marcados apague os círculos feitos no processo. 

Agora o retângulo ABCD está dividido em um quadrado BCFE e um novo retângulo 

AEFD. Verifique com os alunos que o novo retângulo também é um retângulo áureo, 
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pois ao efetuar a razão entre o lado maior (EF) e o lado menor (FD) o resultado se 

aproximara de 1,618..., ou seja EF/FD=1,618... 

Reforce com os alunos que essa relação sempre vai ser válida em um retângulo áureo. E 

que dentro do novo retângulo AEFD também é possível obter um quadrado e um 

retângulo áureo, basta tomar a medida do lado menor do retângulo e marcar os pontos 

nos segmentos do lado maior, seguindo os passos descritos acima. Peça que os alunos 

repitam o passo de criação de um novo retângulo áureo dentro do já existente três vezes. 

O resultado deve ser semelhante ao da figura 10: 

 
Figura 10 - SEQUÊNCIA DE CONSTRUÇÕES DE RETÂNGULOS ÁUREOS 

Espiral áurea: 

1° passo- Utilizando o retângulo construído anteriormente, pegue o compasso com 

abertura EB, com a ponta seca em E e trace o arco que vai de B até F, no sentido anti-

horário (figura 11). 

 
Figura 11 - INÍCIO DA ESPIRAL ÁUREA 
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2° passo- com o compasso, agora com abertura HF e ponta seca em H, trace o arco que 

vai de F até G, no sentindo anti-horário (figura 12).  

 
Figura 12 - SEQUÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DA ESPIRAL ÁUREA 

Repita os passos enquanto for possível em sua figura. Deixe que os alunos concluam 

sozinhos a sequência de arcos, formando a espiral áurea. Durante o processo de 

construção, diga aos alunos que eles estão construindo uma espiral áurea. A espiral deve 

se assemelhar com a da figura 13: 

 
Figura 13 - ESPIRAL ÁUREA 

 

4ª etapa - sistematização dos dados (duração estimada: uma aula de cinquenta 
minutos) 
Para finalizar a atividade, os alunos deverão fazer e entregar uma produção escrita e 

organizada, contendo a tabela com os dados coletados pelo grupo, as devidas relações 

entre as medidas e também explicitando os conceitos de razão e proporção e como esses 

conceitos estão relacionados com a atividade desenvolvida por eles. Também devem ser 

entregues os registros da primeira e da segunda atividade, assim como a construção do 

retângulo áureo e da espiral áurea descritos na terceira etapa. 
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Avaliação 
 

Será avaliado o comportamento e partição dos alunos durante as atividades, e também a 

produção escrita feita na 4ª etapa desta sequência didática. Serão avaliados nesta 

produção: a organização dos dados em tabela, a devida associação feita entre os dados e 

a relação feita entre os conceitos de razão e proporção com a atividade desenvolvida. 

Também serão avaliados os registros sobre a primeira e a segunda atividade e as 

construções geométricas. Nestas construções será avaliado se o retângulo segue a 

proporção áurea, se a sequência de retângulos áureos foi feita possibilitando a 

construção da espiral áurea e consequentemente a construção da espiral áurea. 
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Anexo e Apêndice 
 

Anexo A- O Phateon 

 

Fonte: https://www.megacurioso.com.br/matematica-e-estatistica/74174-voce-sabe-o-que-e-a-
proporcao-aurea.htm 
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Anexo B- Monalisa 

 
Fonte: https://gizmodo.uol.com.br/mitos-proporcao-aurea/ 

Anexo C- Tansy Branco 

 
Fonte: https://www.brc.ac.uk/plantatlas/plant/achillea-ptarmica 
 

  

Fonte: https://www.saindodamatrix.com.br/fibonacci-phi/ 

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 98



 

 

Anexo D- Disposição das sementes do girassol 

 
Fonte: https://gizmodo.uol.com.br/mitos-proporcao-aurea/ 
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Ensinando razões 
trigonométricas com auxílio do 

GeoGebra 
 

José Ramos dos Santos Neto 
Orientadora: Marta Borges 

Universidade Federal de Catalão - UFCAT 
 

 

Estrutura curricular  

Modalidade/Nível de Ensino   
9º Ano/Ensino Fundamental 

Área    
Matemática 

Unidade Temática (BNCC) 
Geometria 

Objetos de Conhecimento (BNCC)                
Relações métricas no triângulo retângulo; 

Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração. 

Habilidades (BNCC)1 
(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema 
de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos. 

(EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou 
das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes. 

 

Conteúdos Abordados 
 

 
1 Nesta sequência didática também será considerada a seguinte habilidade que consta no currículo da rede 
estadual de Goiás (GOIÁS, 2019, p. 683) para o 9º ano do Ensino Fundamental: (GO-EF09MA26) 
Estabelecer as razões trigonométricas fundamentais (seno, cosseno e tangente) para resolver problemas 
em diferentes contextos. 
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Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. Razões trigonométricas 
fundamentais: seno, cosseno e tangente. 

 

Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 
 

a) Compreender propriedades do triângulo retângulo; 

b) Calcular valores de seno, cosseno e tangente; 

c) Resolver problemas relacionados às relações métricas e razões trigonométricas em 
um triângulo retângulo; 

d) Utilizar o GeoGebra para representar figuras geométricas e suas propriedades em 
contextos de aplicação. 

 

Duração das atividades 
 

03 aulas com duração de 50 minutos cada. 

 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com aluno 
 

Para melhor desenvolvimento das aulas, é necessário que o professor já tenha 
ensinado em aulas anteriores (ou os estudantes já tenham estudado) as relações métricas 
e definições de catetos e hipotenusa em um triângulo retângulo, assim como as 
denominações específicas: cateto oposto (co), cateto adjacente (ca) aos ângulos agudos 
e hipotenusa (h) de um triângulo retângulo e suas medidas b, c e a, respectivamente, 
através do Teorema de Pitágoras (a² = b²+c²) e das razões trigonométricas. Também é 
necessário que o professor tenha noções básicas da utilização do GeoGebra. 

 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 
 

 As mídias, a cada dia que passa, vêm ganhando espaço nas escolas, assim seu 
uso em sala proporciona aos alunos uma interação com recursos materiais que eles já 
estão habituados, tais como: notebooks e smartphones. De fato,  

Nas últimas décadas, a comunicação e o uso de mídias na escola vêm se 
tornando importante em todos os lugares do mundo, no sentido cidadão de 
enfrentar a realidade de como as crianças, adolescentes e jovens leem o 
mundo pela ótica dos veículos de comunicação aos quais estão submetidos 
durante horas do seu dia (BRASIL, 2013, p. 17). 
 

 Diante disso, as tecnologias digitais serão utilizadas nesta sequência didática 
como estratégia de ensino, com o intuito de contribuir para a aprendizagem dos 
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estudantes. Com essa abordagem, espera-se criar um contexto para desenvolvimento de 
competências e habilidades, conforme orienta a competência específica nº 05 da área de 
Matemática para o Ensino Fundamental, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 
“Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais 
disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de 
conhecimento, validando estratégias e resultados” (BRASIL, 2018, p. 267). Ressalta-se 
que nesta sequência didática não foram abordados problemas do cotidiano, optou-se por 
dar ênfase aos conceitos matemáticos para as construções realizadas no GeoGebra. 

 Assim, para o desenvolvimento de algumas etapas das aulas, será necessário que 
a escola disponha de um laboratório de informática com acesso à internet, no qual o 
software GeoGebra (Apêndice A) será previamente instalado. Como o GeoGebra pode 
ser instalado também no celular, caso a escola não disponha de um laboratório de 
informática, a atividade poderá ser realizada em sala de aula, desde que o uso seja 
permitido.  

 O professor precisa estar atento também ao tamanho da turma e à quantidade de 
computadores disponíveis no laboratório. Outros recursos educacionais necessários 
serão: quadro negro ou branco, giz ou pincel (para a parte expositiva), projetor 
multimídia (no laboratório de informática e/ou sala de aula, preferencialmente, para 
facilitar a visualização das atividades) e livro(s) didático(s) (para auxiliar suas aulas e a 
proposição de outras atividades que julgar necessárias). Os alunos precisarão também 
dispor de caderno para anotações (recomenda-se também o uso da régua, caso o 
professor solicite a reprodução de figuras no caderno). 

 

Descrição da Sequência de Atividades 
 

1ª etapa - Revisando o Teorema de Pitágoras e os conceitos de Seno, Cosseno e 
Tangente. 

  

 Nessa primeira etapa, que consistirá de 01 (uma) aula na sala, o professor fará 
uso do quadro para revisar as relações métricas no triângulo retângulo, o Teorema de 
Pitágoras e as razões trigonométricas fundamentais (seno, cosseno e tangente), bem 
como aproveitará para conversar com os alunos sobre recursos digitais no ensino de 
Geometria (e para o ensino da matemática de modo geral), destacando o software 
GeoGebra.  

 Assim, inicialmente recordará, juntamente com a turma, o Teorema de Pitágoras: 
Em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao 
quadrado da medida da hipotenusa. Isto é, se a é a medida da hipotenusa e b e c são as 
medidas dos catetos de um triângulo retângulo, então: 

 

  

 

a² = b²+c² 
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a 

8 

6 

 Representando graficamente, o professor poderá enfatizar os nomes que recebem 
cada um dos lados do triângulo retângulo, em relação a um dos ângulos (a ou b), como 
mostra a figura 1 a seguir. 

 

 

Figura 1 - Triângulo Retângulo. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Professor, neste caso, você utilizará a representação do triângulo (figura 1) 
tanto para o Teorema de Pitágoras quanto para as razões trigonométricas. 
Assim, você poderá inicialmente dar ênfase às características dos ângulos de 
um triângulo retângulo (sem indicar a designação a e b) e aos lados e suas 
medidas (para o Teorema). Prosseguindo, após abordar os exercícios de 
revisão (Exercício 1 a seguir), introduzir na figura os nomes dos ângulos e 
suas medidas (para as razões trigonométricas). 

  

Assim, para assegurar a compreensão dos alunos, o professor propõe algumas situações 
envolvendo triângulos retângulos nas quais o teorema é utilizado. 

 

Exercício 1 Dados os triângulos retângulos a seguir, usando o Teorema de Pitágoras, 
calcule os valores indicados: 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

! 

" 

a 
c 

b 

A 

B C 

Resolução: Pelo Teorema de Pitágoras, 
tem-se que: a² = b²+c², onde a = 8 e b = 6. 
Logo,  

a² = 8²+6² 

a² = 64+36 

            a = √100. Portanto, a = 10. 

Elementos do triângulo retângulo 
ABC, definido pelos pontos A, B e 
C: 
 
a = medida da hipotenusa (lado 
AB, oposto ao ângulo reto no ponto 
C). 

b = medida de um dos catetos (lado 
BC, cateto adjacente ao ângulo b e 
cateto oposto ao ângulo a). 

c = medida de um dos catetos (lado 
AC, cateto adjacente ao ângulo a e 
cateto oposto ao ângulo b). 
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b) 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  
 

 

 

 

 

 

Professor, se preferir, na revisão poderá escolher exercícios mais elaborados 
envolvendo o Teorema de Pitágoras. Nesta sequência didática, porém, o 
objetivo é recordar procedimentos básicos para a atividade com o GeoGebra e 
não aprofundar nos problemas relacionados ao assunto. 

 

Na sequência, o professor trará a revisão das relações métricas seno, cosseno e 
tangente em um triângulo retângulo. Para tanto, bastar considerar o mesmo triângulo 
ABC já mostrado na figura 1 para definir:  

A medida seno é a razão entre o cateto oposto a um dos ângulos agudos de um 
triângulo retângulo e a hipotenusa. Analogamente, a medida cosseno é a razão entre o 

5 

c 

3 

13 

12 

b 

c 

3 
c 

Resolução: Pelo Teorema de Pitágoras, 
tem-se que: a² = b²+c², onde a = 5 e b = 5. 
Logo, 

5² = 3²+c² 

25 = 9+c² 

c² = 25-9 

            c = √16. Portanto, c = 4. 

Resolução: Pelo Teorema de Pitágoras, 
tem-se que: a² = b²+c², onde a = 13 e c = 
12. Logo,  

13² = b²+12² 

169 = b²+144 

b² = 169-144 

        b = √25. Portanto, b = 5. 
 

Resolução: Pelo Teorema de Pitágoras, 
tem-se que: a² = b²+c², onde a = 3 e b = c. 
Logo, 

3² = c²+c² 

9 = 2c² 

c² = 
!
" 

            c = !!
" = #√" . Portanto, c = 

#√"
" . 
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cateto adjacente a um dos ângulos agudos de um triângulo retângulo e a hipotenusa. Por 
fim, a medida tangente é a razão entre o cateto oposto a um dos ângulos agudos de um 
triângulo retângulo e o cateto adjacente ao mesmo ângulo.  

Ou seja, no triângulo ABC, fixado o ângulo a, tem-se as seguintes razões 
trigonométricas fundamentais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das medidas a, b e c dos lados do triângulo retângulo ABC, obtém-se:  

 

 

 

O professor ressalta que as definições são análogas para o ângulo b. Na 
sequência, propõe alguns exercícios para os alunos resolverem durante a aula. É 
importante o professor assegurar que não restaram dúvidas dos alunos na compreensão 
dos conceitos. 

 

Exercício 2 Dados os triângulos retângulos ABC a seguir, calcule os valores de seno, 
cosseno e tangente dos ângulos indicados: 

 

 

Seno do ângulo a, indicado por sen a, 
calculado pela razão entre as medidas de 
um cateto e da hipotenusa: 

sen a = 
%&'(')	)+),')	&	a

-.+)'(/0,&  

Cosseno do ângulo a, indicado por cos a, 
calculado pela razão entre as medidas do 
outro cateto e da hipotenusa: 

cos a = 
%&'(')	&12&%(/'(	&	a

-.+)'(/0,&  

Tangente do ângulo a, indicada por tg a, 
calculada pela razão entre as medidas dos 
catetos: 

tg a = 
%&'(')	)+),')	&	a

%&'(')	&12&%(/'(	&	a 
 

sen a = 
b
a
 cos a = 

c
a
 tg a = 

b
c
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a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Para finalizar, o professor poderá esclarecer dúvidas que porventura os 
estudantes apresentarem e avisar que a próxima aula será no laboratório de informática. 
O professor também pode informar, aos estudantes que tiverem computador e/ou 
celular, sobre os passos para instalação do GeoGebra, conforme mostra o Apêndice A. 

Respostas: 

sen a = 
3
! 

 

cos a = 
4
! 

 

tg a = 
3
" 

 

α 

8 
6 

10 

A 

B C 

Respostas: 

sen a = 
6
# =

3
" 

 

cos a = 
10
# =

35
"  

 

tg a = 
6
%& =

3
! 

A 

B 

C 

α 

5 

4 

3 

A 

B 

C 

13 

5 

12 

β 

Respostas: 

sen b = 
5
%' 

 

cos b = 
12
%' 

 

tg b = 
!
%( 
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2ª etapa- Representações gráficas com o GeoGebra. 

  

 Esta etapa será desenvolvida em 02 (duas) aulas no laboratório de informática e 
serão feitas construções, com o GeoGebra, para apresentar uma demonstração 
geométrica para o Teorema de Pitágoras e o cálculo dos valores de seno, cosseno e 
tangente para os ângulos notáveis 30°, 45° e 60º.  

 

Professor, na atividade com ângulos notáveis não serão abordados os ângulos 
de 0° e 90º. 

 

Atividade 1 Demonstrando geometricamente do Teorema de Pitágoras: 

 O professor inicia recordando a expressão do teorema (a² = b²+c²) e avisando aos 
alunos que, ao final da atividade, o intuito é identificarem as representações geométricas 
relacionadas aos quadrados a², b² e c² presentes na fórmula.  

 Sendo assim, pede primeiramente aos alunos para seguirem os passos: 

 Selecione , clique em “ponto” e faça o ponto A fora dos eixos X e Y e, em 
seguida, faça o ponto B no mesmo alinhamento do ponto A, como mostra a figura 2.   

 Depois, clique na ferramenta  e ligue o ponto A e B, como traz a figura 3. 

 

Figura 2 - Representação de Pontos. 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, a partir do GeoGebra. 
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Figura 3 - Segmento de reta. 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, a partir do GeoGebra. 

 

 Dando continuidade, clique na ferramenta  e selecione reta perpendicular, 
então clique no segmento A,B e arraste a reta até o ponto A. Em seguida, clique em 
“ponto” para obter o ponto C e, após, clique em “segmento” ligando os pontos B,C, 
como na figura 4 a seguir. 

 

Figura 4 - Reta perpendicular ao segmento AB para construir o triângulo. 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, a partir do GeoGebra. 
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Utilizando a ferramenta , crie um triângulo ABC, clique em todos os 
vértices até clicar novamente no vértice inicial para fechar o polígono.  

Em seguida, na ferramenta , crie o ângulo de 90° clicando nos pontos 
BAC, como mostra figura 5. 

Selecione a ferramenta  em exibir/ esconder objeto, clique na reta 
perpendicular e depois em ESC para que desapareçam, para retirar a malhas e o eixo 
clique com o botão direito do mousse e, na janela de visualização, desmarque eixos e 
malhas (figura 5). 

 

Figura 5 - Polígono e Ângulo. 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, a partir do GeoGebra. 

 
 

 Com a ferramenta , selecione polígono regular e crie os três quadrados 

clicando, de cada vez em AC, BA e CB, defindo o número de vértices em 4 (Figura 6). 

Para obter a área, clique na ferramenta  e selecione Área, depois clique no 

interior do polígono desejado. Para deixar apenas os números nos polígonos, clique 

Área de pol1, que aparecerá uma caixa de texto. Assim, basta excluir Área de pol1, 

como mostra a figura 7 na próxima página. 
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Figura 6 - Polígono regular para obtenção dos quadrados. 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, a partir do GeoGebra. 

 
 

Figura 7 - Áreas dos quadrados. 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, a partir do GeoGebra. 

 
O professor prossegue com as instruções: Mude a cor do triângulo e dos 

polígonos clicando na superficie de cada um. Com o botão direito do mousse na opção 
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configuração, na aba cor, escolha uma de sua preferência, coloque transparência 100%. 
A figura 8 a seguir exibe o resultado. 

 Finalizada a representação, o professor então chama a atenção dos alunos a 
respeito das áreas dos quadrados construídos, as quais correspondem aos valores a², b² e 
c², considerando os quadrados de cores azul, laranja e rosa. Os lados apresentam 
medidas a, b e c, correspondentes ao triângulo retângulo. Assim, o teorema de Pitágoras 
pode ser enunciado geometricamente da seguinte forma: A área do quadrado cujo lado 
é a hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma das áreas dos quadrados cujos 
lados são cada um dos catetos. 

 

Figura 8 - Representação geométrica do Teorema de Pitágoras. 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, a partir do GeoGebra. 

 

 Para concluir, pode propor aos alunos utilizarem o comando “mover” e clicar em 
um dos vértices do triângulo para modificar as medidas dos lados do triângulo, 
consequentemente aumentando ou reduzindo as áreas dos quadrados e verificando a 
relação do Teorema de Pitágoras. 

 

Atividade 2 Cálculando os valores das razões seno, cosseno e tangente para 30º, 
45° e 60º2. 

 

 
2 Esta atividade foi adaptada do conteúdo on-line: Calculando seno, cosseno e tangente de 0 a 90 graus no 
GeoGebra. LEM - IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=-6jK4SVS738. Acesso em: 15 dez. 2020. 
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 O professor orienta os alunos a seguirem os mesmos procedimentos da atividade 
anterior para construção do triângulo retângulo. Primeiramente, inserindo o segmento 
AB e a reta perpendicular a este, passando por A. Na sequência, será inserido um dos 
ângulos agudos do triângulo, porém antes será definido um controle deslizante.  

 Clique em , como mostrado na figura 9. É importante observar que foram 
configurados o nome do ângulo para a e a variação máxima para 90°. 

 

Figura 9 - Controle deslizante para ângulo. 

 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, a partir do GeoGebra. 
 

 O intuito agora será construir o ângulo. Para tanto, selecione a opção Ângulo 

com Amplitude Fixa e configure conforme as escolhas dos pontos. No caso da 

representação do triângulo feita inicialmente, a partir do segmento AB, foi escolhido o 

sentido horário e o valor 45° foi renomeado como a, para coincidir com o controle 

deslizante, como mostra a figura 10 na próxima página. 

 Com isso, basta agora construir o triângulo, como feito na atividade 1 e 
mostrado na Figura 11 a seguir. 
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Figura 10 - Configuração de um dos ângulos agudos do triângulo. 
 

 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, a partir do GeoGebra. 
 

Figura 11 - Triângulo e controle deslizante para variar um dos ângulos agudos. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, a partir do GeoGebra. 

 

 O próximo passo será o cálculo dos valores aproximados para as razões 
trigonométricas fundamentais. Para tanto, considerando ainda a figura 11, clique em 
Exibir, escolha a opção Planilha e obtenha a figura 12 seguinte.  
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Figura 12 - Planilha de cálculo das razões trigonométricas. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, a partir do GeoGebra.  

  

 Na figura 12 foram nomeadas as células da planilha como sendo as três razões 
trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Em seguida, defina o valor correspondente ao 
cálculo de cada uma delas, ou seja: seno “= b/a”, cosseno “= c/a” e tangente “= b/c”. 
Deste modo, os valores serão calculados para o ângulo de 45° (Figura 13). 

 

Figura 13 - Valores para a = 45°. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, a partir do GeoGebra. 
 

 Para os alunos observarem a variação das três razões trigonométricas em função 
do ângulo, o professor pode solicitar que movam o controle deslizante para observarem 
que os valores de seno, cosseno e tangente variam de acordo com a variação do ângulo 
a (do triângulo e controle deslizante). As figuras 14 e 15 a seguir exibem exemplos para 
os ângulos 30° e 60º. 
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Figura 14 - Triângulo e Planilha de cálculo das razões trigonométricas para a = 30°. 

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, a partir do GeoGebra. 

 
 

Figura 15 - Triângulo e Planilha de cálculo das razões trigonométricas para a = 60°. 

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, a partir do GeoGebra. 

 
 

 O professor solicita que os alunos sintetizem as informações principais, 
construindo um quadro com os valores obtidos (Este quadro pode ser anotado no 
caderno ou construído coletivamente, utilizando-se o quadro do laboratório para 
registrar). Nesta atividade, pode ser necessário que o professor faça a mediação, a fim 
de que os alunos possam perceber que os valores obtidos na planilha correspondem a 
aproximações dos valores racionais indicados no quadro 1, que traz um resumo dos 
cálculos das razões trigonométricas para os ângulos de 30°, 45° e 60°. Isto é, o professor 
precisará explicar que o GeoGebra fornece os valores aproximados, enquanto que, ao 
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calcular-se os valores por meio de demonstrações formais, obtém-se os valores 
especificados no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Razões trigonométricas fundamentais. 

a sen a cos a tg a 

30° 1
2 

√3
2  

√3
3  

45º √2
2  

√2
2  1 

60° √3
2  

1
2 √3 

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 

 

Professor, esta pode ser uma oportunidade para você reforçar os 
procedimentos algébricos (racionalização) necessários para calcular os valores 
dispostos no quadro 1. No GeoGebra, também poderá explorar cálculos das 
razões trigonométricas para os demais ângulos maiores que 0° e menores que 
90°. 

 

 Para concluir, o professor poderá propor exercícios de aplicação (na continuação 
da aula, se houver tempo disponível, ou como tarefa para casa). No Apêndice B, 
constam algumas sugestões de exercícios para ampliar a compreensão dos 
procedimentos e conceitos estudados, os quais integram um relatório. Este relatório 
servirá para avaliar as atividades, conforme descrito no tópico a seguir. 

 

Avaliação 
 

O professor avaliará a participação e a aprendizagem dos estudantes em relação 
às atividades de construção das figuras realizadas no GeoGebra e também em relação à 
compreensão dos conceitos, por meio de um relatório sobre as atividades 1 e 2, no qual 
deverão construir exemplos relacionados às aplicações do Teorema de Pitágoras e aos 
cálculos das razões trigonométricas fundamentais. O relatório está disponível no 
Apêndice B. 
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Apêndice 
 

Apêndice A - Instruções sobre instalação do GeoGebra 
 

1) Abrir o navegador e utilizando o google.com para realizar a pesquisa, digite 
GeoGebra, assim clique no primeiro link como na figura 16 seguinte: 

 

Figura 16 - Recorte dos resultados da pesquisa na Web para o GeoGebra. 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

2) Após o passo 1, abrir a janela de escolha do programa, clique em baixar aplicativo 
como na figura 17 e, em seguida, como indica a figura 18, clique em baixar GeoGebra 
Clássico 6 (ou outra versão, se desejar): 
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Figura 17 - Interface GeoGebra. 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, através de captura de tela. 

 

Figura 18 - Download de aplicativos. 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, através de captura de tela. 

 

3) Após seguir os passos 1 e 2, o programa será baixado no computador. Basta clicar em 
executar, como mostra a figura 19, e assim o programa será instalado. 
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Figura 19 - Como executar o download e instalação. 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, através de captura de tela. 

 

4) Caso não seja possível baixar o GeoGebra, o professor pode utilizar o mesmo online, 
através do site: https://www.geogebra.org/. 
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Apêndice B - Relatório de Atividades 
 

Aluno(a): ______________________________________________________________ 

Turma:_________________________ Data: ______/_______/_______. 

 

1) Sobre as atividades 1 e 2 realizadas no GeoGebra: 

a) Gostei de participar das atividades com o GeoGebra? 
(   ) Sim, porque ______________________________________________________ 
(   ) Um pouco, porque _________________________________________________ 
(   ) Não, porque ______________________________________________________ 

b) Consegui cumprir as etapas da (   ) Atividade 1; (   ) Atividade 2. 
c) Tive dificuldades em:  

(   ) Acompanhar o passo a passo das instruções do professor;  
(   ) Localizar os ícones necessários na(s) barra(s) de ferramentas do GeoGebra;  
(   ) Construir as figuras, observando a ordem em que os diversos comandos devem 
ser inseridos na janela de Álgebra; 
(   ) Identificar os conceitos matemáticos necessários nas figuras construídas. Neste 
caso, os conceitos que tive dificuldades foram:  _____________________________ 
Outras dificuldades que tive: ____________________________________________ 

d) O que eu posso fazer para melhorar minha aprendizagem neste conteúdo de 
matemática? 
___________________________________________________________________ 

 

2) Para exercitar as habilidades com o uso do GeoGebra: 

a) Refazer as atividades 1 e 2, seguindo os passos e criando possibilidades de 
modificar valores, medidas, posição no plano, entre outros. Nesta atividade eu tive 
dúvidas em: 
___________________________________________________________________ 

b) Construir um triângulo retângulo que tenha lados medindo 9, 12 e 15 unidades (de 
comprimento) e verificar o teorema de Pitágoras. Nesta atividade eu tive dúvidas 
em:  
___________________________________________________________________ 

c) Construir um triângulo retângulo, identificar hipotenusa e catetos e verificar o 
teorema de Pitágoras (as medidas agora ficam à sua escolha). Nesta atividade eu tive 
dúvidas em:  
___________________________________________________________________ 

d) Para o triângulo construído no item c), escolher um dos ângulos agudos e calcular as 
razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Nesta atividade eu tive dúvidas 
em: 
___________________________________________________________________ 

e) Construir um triângulo retângulo que tenha um ângulo de 30° (as medidas dos lados 
ficam à sua escolha) e calcular as razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente, 
para o ângulo de 30°. Qual o valor do outro ângulo agudo do triângulo? Calcule as 
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mesmas razões trigonométricas para esse ângulo. Nesta atividade eu tive dúvidas 
em: 
___________________________________________________________________ 

f) Construir um triângulo retângulo ABC que tenha o ângulo reto no vértice A, o lado 
AB medindo 4 unidades e o lado AC medindo 3 unidades. A partir daí, escolher um 
dos ângulos agudos do triângulo e calcular as razões trigonométricas: seno, cosseno 
e tangente para o ângulo escolhido. Nesta atividade eu tive dúvidas em: 
___________________________________________________________________ 
 

Professor, nesta segunda parte do relatório, você pode pedir também para os 
alunos registrarem cálculos no caderno e também desenharem as figuras 
construídas para treinarem a habilidade de representação geométrica. Assim, 
terão material disponível para estudo e realização de tarefas posteriores. 
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UTILIZANDO O SOFTWARE JCLIC COMO OBJETO DE 
APRENDIZAGEM DE POTÊNCIAS 

 
Muriell Francisco da Costa 

Orientador: Fernando da Costa Barbosa 
Universidade Federal de Catalão - UFCAT 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 
Modalidade/Nível de ensino 

Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ano 

 
Área    

Matemática      

 
Unidade Temática (BNCC) 

Números  

 

Objetos de Conhecimento (BNCC) 

Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números naturais. 

 

Habilidades (BNCC) 

EF06MA03 – Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, 

exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com 

compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora. 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS 

Potenciação em ℕ e suas propriedades.  

 

 
OBJETIVOS/EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

 

Objetivos 

a) Aprofundar os estudos acerca das operações com os números naturais; 

b) Ensinar e aprender os conceitos relativos à potenciação e suas propriedades; 
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c) Aplicar as propriedades da potenciação no intuito de facilitar resolução de problemas 

matemáticos; 

d) Utilizar do software JClic como objeto de aprendizagem1 dos conceitos, definições e 

atividades que envolvam o conteúdo de potenciação; 

e) Confecionar um jogo de dominó e utilizá-lo como material para aplicação de atividades 

de potenciação e suas propriedades. 

 

Expectativas de Aprendizagem 

a) Reconhecer, interpretar, representar e operar potências com os números naturais; 

b) Resolver atividades e problemas que envolvam potenciação. 
 

Duração das atividades 
Total de 4 aulas, tendo a duração de 50 minutos cada aula. 

 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com aluno(a) 
É pertinente que os(as) estudantes tenham aprendido o conteúdo de multiplicação dentro 

do conjunto dos números naturais (ℕ). De toda forma, na primeira aula, que servirá de 

introdução ao conteúdo de potenciação, será realizada uma breve revisão sobre a multiplicação, 

para posteriormente apresentar aos(às) alunos(as) qual sua implicação no conteúdo que será 

aprendido. 

 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 
  

 
1 Para Wiley (2002) um Objeto de Aprendizagem (OA) é “qualquer recurso digital que pode ser reutilizado para 
suporte ao ensino”. 
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Quadro 1 – Lista de recursos educacionais 
Recurso Aplicabilidade 

Lousa (giz ou pincel) Demonstração de cálculos, ilustrações e conceitos 
quando for necessário. 

Projetor multimídia 

Reprodução do material de apoio produzido no 
Power Point, com o intuito de modificar o 
ambiente de aprendizagem, inovando na 
metodologia de ensino. 

Laboratório de Informática 

Ambiente escolar que contenha computadores 
funcionais e com conexão à rede de internet. Será 
utilizado para a execução das atividades 
desenvolvidas no software JClic.  

Livros didáticos Auxiliar no preparo das atividades, exemplos e 
conceitos acerca do conteúdo que será trabalhado. 

Folhas de papel A4 e lápis Para a realização de anotações quando for 
necessário. 

Papelão, lápis de cor, tesoura sem ponta e cola Material que será utilizado na quarta aula para a 
criação de um jogo de dominó de potências. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2020. 
 

Toda a estratégia de ensino aqui utilizada tem como fundamento a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), diretriz normativa que apresenta as competências e habilidades 

necessárias para assegurar, aos estudantes, as aprendizagens essenciais emc ada nível de ensino. 

A habilidade que será aplicada nessa sequência didática é a denotada pelo código EF06MA03 

que se refere a: “resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, 

exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com 

compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora” (BRASIL, 2018, 

p. 301). 

Assim, uma das estratégias propostas para essa sequência didática é apropriação das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, doravante TDIC, para auxiliar no processo 

de aprendizado do conteúdo de potenciação para turmas do 6º ano dos Anos Finais da Educação 

Básica. O recurso educacional digital utilizado nessa sequência didática é o software JClic, 

como um programa de uso livre, desenvolvido na plataforma Java, que tem a finalidade de 

construção de atividades multimídias, de unidades didáticas e exercícios escolares. Outra 

estratégia de ensino utilizada é a criação de jogos educacionais matemáticos construídos 

pelos(as) próprios(as) estudantes, com a finalidade de auxiliar na compreensão do conteúdo 

trabalhado. 

 
 DESCRIÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

1ª etapa – 1ª aula 
 

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 125



 
 

 

Introduzindo potências 

Para essa primeira aula, é importante que o(a) professor(a) busque torná-la mais 

agradável e inovadora, proporcionando mais diálogos entre os(as) estudantes e explorando a 

descoberta dos conceitos matemáticos que aqui serão trabalhados. Assim, ao iniciar a aula, 

proponha em conjunto com os(as) estudantes relembrar as definições de multiplicação e como 

essa operação é realizada. Se necessário, utilize a lousa para escrever algumas multiplicações, 

a tabuada ou algum problema que envolva essa operação. Essa rememoração é importante e 

tem caráter introdutório para apresentar aos(as) alunos(as) o conteúdo de potenciação. Após 

essa recapitulação de conteúdo, faça a seguinte situação-problema para a turma utilizando 

bolinhas de papel e alguns recipientes: 

Camila possuía diversas bolas coloridas e resolveu distribuir algumas delas em 

recipientes da seguinte maneira: colocou duas bolas no primeiro recipiente, quatro no segundo, 

oito no terceiro, e assim por diante, sempre dobrando o número de bolas em relação à 

quantidade colocada no recipiente anterior.  

 

 

 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2020). 

 

Uma sugestão nesse momento, é refazer a situação-problema fazendo desenhos na lousa 

para melhor elucidar para os(as) estudantes a troca de ideias. Ao terminar de apresentar a 

situação-problema, questione os(as) alunos(as) se eles(as) sabem se é possível prever quantas 

bolas terão cada recipiente e se existe algum padrão matemático que auxilie nessa descoberta. 

Apresente para os(as) alunos(as) que a resposta para primeira pergunta é ‘sim’ e o padrão 

matemático que auxilia essa descoberta é chamado de ‘potências’, sendo um(a) aluno(a) 

escrevendo na lousa o fato da situação-problema: 

1º recipiente: 2 

2º recipiente: 2	 ∙ 	2 = 4 = 2! 

3º recipiente: 2	 ∙ 	2	 ∙ 	2 = 8 = 2" 

4º recipiente: 2	 ∙ 	2	 ∙ 	2	 ∙ 	2 = 16 = 2# 

Diga aos estudantes que esses exemplos são de potências de base 2. 
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Agora, apresente aos alunos(as) a seguinte situação: suponha que Camila tenha 

colocado três bolas no primeiro recipiente, nove no segundo, 27 no terceiro, e assim por diante. 

Pergunte: 

a) O que aconteceria com o número de bolas em relação à quantidade colocada no 

recipiente anterior? 

b) Quantas bolas Juliana colocaria na quarta caixa? 

 

 

 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2020). 

 

As respostas para essas perguntas são, respectivamente, ‘triplicaria’ e ‘81’. Contudo, 

procure ser o(a) mediador(as) da busca pela solução dessas perguntas, utilizando o exemplo 

anterior e fazendo as representações na lousa, tentando evitar entregar a resposta de imediato. 

Apresente outras problemas matemáticos envolvendo situações similares à anterior. 

Veja alguns exemplos2: 

a) Em um estacionamento há 4 automóveis, em cada automóvel há 4 rodas e em cada 

roda há 4 parafusos. Qual é o total de parafusos desses 4 automóveis? 

b) Mariana tinha 7 bolsas. Em cada bolsa 7 estojos. Em cada estojo 7 canetas. 

Quantas canetas ela tinha no total? 
 

Para finalizar a aula, exponha para os(as) alunos(as) que nas próximas aulas será 

estudado o conteúdo de potenciação, suas propriedades e a resolução de atividades que 

envolvam esse conteúdo. Sugira para os(as) estudantes que, para a próxima aula, façam uma 

pesquisa sobre o que é potenciação, buscando na internet por vídeos, textos ou imagens que 

definam essa operação. 

2ª etapa – 2ª aula 
 
Conhecendo a operação de potenciação 

 
2 DOUTOR MATEMÁTICO. Problemas sobre Potenciação. Disponível em: https://bityli.com/hqbTH. Acesso 
em: 28 out. 2020. 
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Para a segunda aula, será necessário o deslocamento da turma para o laboratório de 

informática da escola ou o local específico que tenha computadores com acesso à internet. Será 

necessária, ainda, a preparação do ambiente para a projeção de slides com um projetor 

multimídia e também preparar os computadores, inserindo as atividades a serem desenvolvidas 

com o software JClic. No decorrer dessa etapa, serão apresentadas quais ações prévias você 

precisará recorrer para a utilização desses recursos e como proceder com os preparos.  

Com a turma deslocada para o ambiente programado, disponha os(as) alunos(as) de 

acordo com a realidade de cada escola, exemplo: um estudante por computador ou grupos de 

dois ou três e assim sucessivamente. Com a disposição realizada, inicie a aula perguntando aos 

estudantes se realizaram a pesquisa sobre o que é potenciação, solicitado na aula anterior e diga 

que em breve será utilizada. Caso algum(a) estudante exponha que não realizou a pesquisa, 

libere-o(a) para utilizar o computador disponível por no máximo dois minutos e que faça a 

pesquisa nesse momento, antes da exposição do conteúdo. 

Logo após, dirija-se para o material criado para a apresentação utilizando o projetor 

multimídia. Um modelo de apresentação criada no Power Point é encontrado no Apêndice A e 

o download pode ser realizado pelo seguinte link: 

http://jclicmuriell.ga/Apresentacao_Apendice_A.pptx. Sinta-se livre para utilizá-lo, podendo 

até mesmo editar e colocar no formato que melhor atenda às suas necessidades, levando em 

consideração que a apresentação contenha os seguintes tópicos: 1) problema-situação que 

envolva potenciação, 2) definição formal do que é uma potência, 3) nomenclatura das partes de 

uma potência e notações e 4) como é realizada a leitura de uma potência.  

É importante salientar que essa apresentação teve como base o livro didático de Silveira 

(2015) intitulado Matemática: compreensão e prática, para estudantes do 6º ano dos Anos 

Finais da Educação Básica. Outros livros didáticos ou obras podem ser utilizados para a criação 

de sua própria apresentação. Ressalta-se a necessidade da apresentação dos quatro tópicos 

informados anteriormente, pois as atividades serão desenvolvidas tendo-lhes como ponto de 

partida. 

Desta forma, durante sua apresentação, esteja atento(a) se os(as) estudantes estão 

compreendendo as suas explicações e interagindo com o conteúdo que está apresentando. No 

decurso da apresentação, antes de definir o que é a operação de potenciação, utilize a pesquisa 

que cada estudante realizou, pedindo que cada um(a) diga palavras-chave de acordo com que 
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foi pesquisado e, a cada palavra dita, faça uma nuvem de palavras3 na lousa – se disponível 

neste ambiente – ou na própria projeção que está fazendo4. Pode acontecer que algumas 

palavras não se relacionem com o que é a essência do conteúdo almejado, contudo, não desfaça 

desses vocábulos. Após a criação dessa nuvem de palavras, pergunte para os(as) alunos(as): 

Então, diante dessa nuvem de palavras, para vocês, o que é a potenciação na matemática? 

Após ouvir os(as) estudantes, continue sua apresentação definindo formalmente a operação de 

potenciação na matemática. Essa postura será fundamental para uma harmonização do que 

eles(as) visualizaram anteriormente em suas pesquisas com a formalização do conteúdo que 

está sendo apresentado. 

É importante pedir que os(as) estudantes façam anotações. Solicite ou providencie 

(caderno ou folhas) para eles(as), para uma melhor assimilação do conteúdo. Quando 

necessário, diga o que copiar e dê tempo, contudo, esteja atento(a) ao tempo proposto, a fim de 

não comprometer com o objetivo da aula. 

Após a apresentação com a explicação do conteúdo, questione se houve alguma dúvida 

ou se há algo que queiram comentar sobre a temática da aula. Feito isso, a próxima etapa da 

aula será a recapitulação do que foi aprendido utilizando uma atividade criada no software JClic. 

Para que você consiga aplicar essa atividade forneça aos estudantes o seguinte link: 

http://jclicmuriell.ga/potenciacao1/. Essa atividade foi criada e desenvolvida de acordo com a 

apresentação realizada no início da aula e, para executá-la nos computadores, peça que os(as) 

alunos(as) digitem o link no navegador instalado no computador, sendo necessário o acesso à 

internet. 

  

 
3 A nuvem de palavras tende a ilustrar aos estudantes a construção da definição da operação de potenciação antes 
de ser anunciada. 
4 Sugestão de sites online que possibilita a criação de nuvem de palavras: Wordclouds, Tagul e Word Cloud for 
Kids. 
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Figura 1 – Printscreen da janela inicial da atividade 1 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2020). 

 

Figura 2 – Printscreen de uma atividade desenvolvida 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2020). 

 

Caso você queira criar e desenvolver sua própria atividade utilizando o JClic, basta 

acessar o manual do software através do link: https://clic.xtec.cat/docs/guia_JClic_br.pdf e 

seguir as orientações que são apresentadas. Esse material foi desenvolvido pela Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná, e nele estão contidas todas as informações, primeiros passos e 

demais informações necessárias para compreender melhor o funcionamento do software. 

Ao aplicar as atividades, esteja atento(a) se os(as) estudantes estão conseguindo realizar 

o que é proposto e medie as informações necessárias para que consigam realizar a atividade. 

Permita que eles(as) explorem as atividades e que façam quantas vezes acreditarem ser 

necessário, pois essa ação ajuda na assimilação do conteúdo. É importante frisar que essa 
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atividade desenvolvida no JClic tem a função de recapitular o que foi apresentado por você no 

início da aula. 

Finalize a aula realizando um diálogo com eles(as) perguntando o que acharam da aula 

e das ferramentas que foram utilizadas para aprenderem sobre o conteúdo de potenciação. 

3ª etapa – 3ª aula 
 

Aprendendo as propriedades da potenciação 

Para a terceira aula será necessário conduzir os(as) estudantes novamente ao espaço na 

escola com computadores para a continuação dos estudos de potenciação. Com todos(as) 

acomodados(as), peça que abram a atividade de propriedades de potenciação criada no JClic 

digitando o link no navegador: http://jclicmuriell.ga/potenciacao2/. Caso você queira 

desenvolver sua própria atividade no JClic, basta seguir as orientações do manual descrito na 

etapa anterior. 

 

Figura 1 – Printscreen da janela inicial da atividade 1 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2020). 
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Figura 4 – Printscreen de uma atividade desenvolvida 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2020). 

 

Os conceitos, definições e exemplos que foram utilizados nessa atividade são oriundos 

do livro didático de Silveira (2015).  No decorrer da atividade, oriente os alunos(as) para que 

façam anotações do que foi desenvolvido, as definições apresentadas, até mesmo dúvidas que 

surgirem. É importante ressaltar que você esteja sempre atento(a) caso algum(a) estudante 

apresente dificuldade no entendimento da atividade ou da resolução do que está sendo proposto, 

estando apto(a) a mediar o conhecimento caso ocorra alguma necessidade. Se for utilizar as 

atividades aqui sugeridas e já desenvolvidas, uma sugestão importante é revisa-la e estuda-la 

anteriormente, pois, caso o(a) estudante apresente alguma dificuldade, você já estará a parte do 

que se trata.  

Por fim, reserve os 10 minutos finais da aula para tirar dúvidas dos(as) estudantes, se 

necessário e disponível, utilize a lousa, caso não possua, retorne com os(as) alunos(as) para a 

sala de aula.  

Para finalizar a aula, separe os(as) estudantes em grupos de 2 a 4 integrantes e peça que 

os grupos tragam na próxima aula, os seguintes materiais: papelão, tesoura sem ponta, cola e 

lápis de cor, para o desenvolvimento de uma atividade final que envolverá tudo que foi ensinado 

e aprendido da operação de potenciação nas aulas. 

4ª etapa – 4ª aula 
 
Verificando a aprendizagem de potenciação com um jogo matemático 

A última etapa da sequência didática se dará na confecção de um jogo produzido pelos 

próprios estudantes(as). A sugestão de jogo que será produzido é análogo ao dominó clássico, 
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contudo, ao invés de combinar peças iguais, serão combinados uma operação de potenciação 

com o seu respectivo resultado. O jogo será produzido de acordo com o modelo apresentado no 

Apêndice B.  

É de destaque que, para a construção do jogo, os grupos precisam trazer para essa aula 

papelão, tesoura sem ponta, cola e lápis de cor, para cada grupo de alunos(as) criados na aula 

anterior, será produzido um jogo. Pode ocorrer que algum grupo não traga os recursos 

solicitados, assim, busque providenciar antes com a escola ou você mesmo leve alguns 

materiais para essa aula, para que todos(as) os grupos estejam aptos a construir o seu jogo. 

Após construir o jogo, divulgue as regras para os(as) estudantes como está presente no 

Apêndice C. Cada grupo pode iniciar sua partida assim que finalizarem a construção do jogo, 

não havendo necessidade de que todos(as) grupos tenham finalizado suas construções. 

Distribua uma folha em branco para cada estudante e peça para que todas as operações que 

venham a ser identificadas sejam escritas nas folhas e então resolvidas, não tendo a necessidade 

de identificação dos nomes. No mais, sobrando tempo para o término da aula, sugira que os(as) 

integrantes dos grupos interajam com outros. 

Finalize a aula perguntando a opinião deles(as) a respeito do que acharam das aulas, se 

conseguiram compreender o conteúdo, se têm sugestões para  aulas futuras e se eles(as) 

possuem algumas sugestão de outro tipo de jogo que pode ser criado ou desenvolvido utilizando 

a operação de potenciação. Dado a casualidade de algum(a) estudante manifestar que não 

compreendeu algo do conteúdo ou mencionar que está tendo dificuldade na compreensão de 

como efetuar a operação de potenciação, uma sugestão é planejar um segundo momento de 

recapitulação do que foi aprendido por intermédio de outro jogo, criar mais atividades no JClic 

ou até mesmo um estudo dirigido com esse(a) estudante.  

 

Avaliação 
 

A avaliação dos(as) estudantes será dada conforme as realizações dos exercícios no 

software JClic, observando também a participação e interação com as atividades propostas e 

com os(as) colegas da turma. Algumas competências que precisam ser analisadas durante a 

aplicação das atividades com o JClic e o jogo de dominó de potências: escrita de uma potência; 

leitura de uma potência; cálculo de uma potência e as propriedades das potências sendo 

utilizadas corretamente. 
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Anexos e Apêndices 

 Apêndice A – Material “Conhecendo a operação de potenciação” 

 

O acesso a esse material também pode ser realizado através do link: 

http://jclicmuriell.ga/projects.scorm/. 
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 Apêndice B – Criando o dominó de potências 

 
Os materiais necessários para desenvolver o jogo de dominó de potências são: papelão, 

tesoura sem ponta, cola e lápis de cor. 

Primeiro, faça a impressão dos modelos das peças que serão utilizadas para o jogo, sendo 

esse modelo está disponível no término deste apêndice. Faça a impressão de um modelo para 

cada grupo formado na turma. Sugira aos alunos(as) que façam a coloração do material usando 

os lápis de cor. Pode ser realizada da maneira que eles desejarem. Com as tesouras, peça aos 

estudantes que recortem peça por peça, com cuidado, para que nenhuma parte seja perdida nesse 

processo.  

Após os recortes, pedir que, com a cola, colem cada peça no papelão e após a cola secar, 

que, novamente, recortem o molde da peça, tendo assim, uma peça com uma estrutura melhor. 

Pronto! Peças prontas para a utilização. 

 Apêndice C – Regras dominó de potências 

 
Objetivo: Elucidar a operação de potenciação e suas propriedades em que os 

expoentes são números naturais. 

Instruções: 

a) O jogo pode ter de 2 a 4 integrantes;  

b) Antes de iniciar o jogo, todas as peças precisam ser embaralhadas; 

c) Cada integrante pega 5 peças e o restante das peças ficam em um local à parte, 

com a parte escrita voltada para baixo.  

Regras:  

a) Para começar a partida, sugira escolherem um método para decidir quem inicia o 

jogo, como ‘par ou ímpar’, ‘pedra, papel ou tesoura’ ou qualquer outro método que 

seja conveniente para todos(as). O jogador que foi o vencedor desse método, inicia 

a partida escolhendo uma das cartas que possui em suas mãos e a coloca na mesa. 

b) Em sentido horário, os(as) outros(as) integrantes, cada um por vez, vão dispondo 

de suas peças, encaixando-o na peça anterior, mediante duas condições:  

i) Quando essa peça possuir o resultado da operação em uma das 

extremidades do caminho ou 
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ii) Quando essa peça possuir a operação cujo o resultado está presente em 

uma das extremidades do caminho. 

c) Caso o(a) jogador(a) não tenha em mãos uma peça que atenda às condições do item 

anterior, ele(a) deverá pegar uma peça do monte de cartas que sobraram do início 

do jogo. 

d) Se a nova peça que o(a) jogador(a) pegou ainda não atender às condições 

necessárias, esse(a) jogador(a) passa a sua vez para o(a) próximo(a) jogador(a). 

e) Encerra-se a partida quando um dos(as) jogadores(as) tiver em suas mãos nenhuma 

peça, tornando-se assim o(a) ganhador(a) da partida.  

f) Pode ocorrer a situação em que na partida não seja possível encaixar nenhuma peça 

nas extremidades do caminho, ‘travando’ o jogo. Se isso acontecer, a partida 

termina e o(a) ganhador(a) será aquele(a) que tiver a menor quantidade de peças em 

mãos.  

 

Na página a seguir, é encontrado os moldes das peças para ser construído o jogo de 

dominó de potências. 

  

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 139



 
 

 

 

3! × 3"	

256	
 

6" × 2"	

1	
 

(2!)#	

324	
 

4! × 4!	

729	
 

21
21
	

125	
 

(3 × 6)!	

144 

 
 

(3!)"	

8	
 

5 × 5!	

128	
 

3! × 4!	

64	
 
 
 

43
23
	

1728	
 

2" × 2#	

256	
 

4 × 4!	

49	
 
 

  

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 140



 
 

 

⎝

⎛7
5

73⎠
⎞	

729	
 

62#
62!	

64	
 

7! × 5!	

1000	
 
 
 
 

9 × 9!	

512	
 

(2 × 4)!	

1	
 

10"	

1	
 
 
 
 

(8')"	

8	
 

3(	

75	
 

37
37
	

100	
 
 
 

85
84
	

3844	
 

75'	

1225	
 

10!	

1024	

	
  

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 141



 
 

 

4! × 3!	

1	
 

21(	

243	
 

(10 ÷ 5)!"	

10000	
 

10#	

144	

 

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 142



O Estudo de Funções 
Exponenciais e Logarítmicas 

com o uso do Geogebra 
 

Pedro Henrique Cavalcanti da Silva 
Orientadora: Élida Alves da Silva 

Universidade Federal de Catalão - UFCAT 

 

 

Estrutura curricular  

Modalidade/Nível de Ensino   

Ensino Médio 

 

Área      

Matemática    

                

Unidade Temática (BNCC) 

Números e Álgebra 

 

Objetos do conhecimento (BNCC) 

Função exponencial e função logarítmica. 

 

Habilidades (BNCC) 

(EM13MAT403) Analisar e estabelecer relações, com ou sem apoio de tecnologias 

digitais, entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em 

tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais (domínio, 

imagem, crescimento) de cada função. 

 

Conteúdos Abordados 

Função Logarítmica e Função Exponencial 

 

Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 

Conhecer/aprender a definição e exemplos da função logarítmica; 
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Conhecer/aprender a definição e exemplos da função exponencial; 

Identificar domínio, imagem e crescimento das funções exponenciais e logarítmicas. 

Analisar e estabelecer relações entre as representações de funções exponenciais e 

logarítmicas em tabelas; 

Analisar e estabelecer relações entre as representações de funções exponenciais e 

logarítmicas no plano cartesiano; 

Relacionar as funções exponenciais e logarítmicas com aplicações em outras áreas de 

conhecimento como Física, Química e outros. 

 

Conhecimentos prévios  

É necessário o aluno compreender: 

1) definição e propriedades de potenciação; 

2) marcação de pontos no plano; 

3) definições e propriedades relativas a funções, bem como elaborar esboço de seus 

gráficos; 

4) compostas de funções; 

5) resolução de equações exponenciais; 

6) definição e propriedades de logaritmo. 

 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 

Durante a pandemia, as estratégias de ensino baseadas em tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDICs) tornaram-se extremamente necessárias dado que as 

aulas estão sendo ministradas de forma remota. Uma ferramenta, dentre outras tantas, que 

pode auxiliar o aluno na investigação e na consolidação do conhecimento matemático é 

o Geogebra, a qual será utilizada nessa sequência didática. Ressalta-se que esta sequência 

também pode ser desenvolvida presencialmente. No caso de aulas presenciais, se possível 

organizar os alunos em duplas ou grupos para o uso de celular ou tablet com o aplicativo 

Geogebra. Caso não seja possível o uso de aparelho celular ou tablet, levar os alunos ao 

laboratório, caso exista. Na impossibilidade de ambas as situações se faz necessário o uso 

de um projetor e computador. 
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Recurso Aplicação 
Lousa e giz/pincel Desenvolvimento de Exemplos 
Projetor Exibição de exemplos no Geogebra 
Computador/smartphone Desenvolvimento de exercícios e gráficos no Geogebra 
Aplicativo Geogebra Ferramenta para visualização dos gráficos apresentados 

 

 

Descrição da Sequência de Atividades 

1ª etapa – Introdução à Função Exponencial – 2 horas aula. 

 

 Professor, nessa primeira etapa: 

1) Relembre a definição de função, domínio, contradomínio e imagem, conforme o livro 

didático ou material selecionado em sites de internet.  

2) Professor, a fim de contextualizar a função exponencial, seguem alguns exemplos de 

contextualização. Caso, sinta a necessidade de aprofundar a abordagem das aplicações, 

utilize o artigo presente no link https://www.sbm.org.br/docs/coloquios/NE-3-07.pdf .   

2.1) Funções exponenciais podem ser utilizadas como modelagem de questões da 

biologia e da geografia, como o crescimento de bactérias em função do tempo ou 

do número de habitantes de um determinado local; 

2.2) Outras aplicações de funções exponenciais são problemas envolvendo juros 

compostos, ou seja, uma aplicação no contexto da matemática financeira, uma vez 

que já conhecemos a expressão responsável pelo cálculo deste tipo de juros, 

! = # ∗ (1 + ()!, 

Onde ! é o montante, # o capital aplicado, ( a taxa de juros e * o tempo da 

aplicação. 

2.3) Na física e na química podemos encontrar aplicações em cálculo de meia vida de 

substâncias, por exemplo. 

2.4) Outro exemplo de aplicação é o Triângulo de Sierpinski, onde é possível modelar 

por uma função exponencial o número de triângulos que teremos após as 

transformações, bem como para determinar o comprimento dos lados dos novos 

triângulos. 
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    O Triângulo de Sierpinski. 

 

3) Professor, após a motivação, introduza a definição da função exponencial, 

+:		ℝ	 → ℝ"∗

							0 → 1$
 

na qual +(0) = 1$, em que 1 ≠ 1 e 1 > 0, ressaltando o domínio e o contradomínio 

da função. 

4) Questione os alunos o porquê da base 1 não poder ser 1 e 0, ou algum número menor 

que 0. Instigue-os por meio de exemplos, questionando o que acontece nos seguintes 

casos: 

4.1) Se 1 = 1, por exemplo  

+(2) = 1% = 1.  

Generalize mostrando que 

+(0) = 1$ = 1.  

Conclua que resulta em uma função constante. 

4.2) Se 1 = 0, por exemplo  

+(0) = 0&, 

o que é uma indeterminação. Conclua que não seria uma função por não estar 

definida para todo o ponto do domínio.  

4.3) Se 1 = −2, por exemplo, 

+ 7
'
%8 = (−2)

' %( = √−2, 

que não está definido no conjunto dos números reais. Conclua que não seria uma 

função por não estar definida para todo o ponto do domínio. Generalize para 

qualquer base negativa. 

5) Exemplifique com a seguinte função +(0) = 2$: 

5.1) Monte a tabela para substituição dos valores e solicite que os estudantes façam os 

cálculos: 

0 +(0) 
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-3 +(0) = 2)* =
1

8
 

-2 +(0) = 2)% =
1

4
 

-1 +(0) = 2)' =
1

2
 

−
1

2
 +(0) = 2

+)'%, =
1

√2
 

0 +(0) = 2& = 1 

1

2
	 +(0) = 2

+'%, = √2 

1 +(0) = 2' = 2 

2	 +(0) = 2% = 4 

3	 +(0) = 2* = 8 

 

5.2) Na lousa marque os pontos no plano cartesiano e, posteriormente, esboce o gráfico 

da função abordada. Desenvolva a mesma atividade no Geogebra (vide tutorial no 

link http://bit.ly/3p2fp2M ).  

 

 

 

5.3) Instigue os estudantes a constatarem, por meio do gráfico, qual é o domínio e o 

contradomínio da função. 

5.4) Relembre que função crescente é uma função que para quaisquer 0	e <, com 0 

menor que < temos +(0) menor que +(<), ou seja,  

0 < < ⟹ +(0) < +(<). 

Conclua que esta função é crescente. 
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5.5) Caso haja a possibilidade de utilizar celular, tablet ou laboratório de informática, 

explique como plotar os gráficos (vide tutorial http://bit.ly/3p2fp2M ) e peça aos 

alunos que façam gráficos diferentes numa mesma atividade do Geogebra. 

Exemplos de funções para esses gráficos são +(0) = 4$, +(0) = 5$ e 

+(0) = 10$. Solicite que os alunos não fechem a janela, a fim de que possam 

utilizá-la durante o passo 6.5) da 1a etapa. 

6) Faça o exemplo +(0) = 7
'
%8

$
 : 

6.1) Monte a tabela para substituição dos valores e solicite que os estudantes façam os 

cálculos:  

0 +(0) 

-3 +(0) = @
1

2
A

)*
= 8 

-2 +(0) = @
1

2
A

)%
= 4 

-1 +(0) = @
1

2
A

)'
= 2 

−
1

2
 +(0) = @

1

2
A

)'%
= √2 

0 +(0) = @
1

2
A

&
= 1 

1

2
 +(0) = @

1

2
A

'
%
=
√2

2
 

1 +(0) = @
1

2
A

'
=
1

2
 

2 +(0) = @
1

2
A

%
=
1

4
 

3 +(0) = @
1

2
A

*
=
1

8
 

 

6.2) Na lousa marque os pontos no plano cartesiano e, posteriormente, esboce o gráfico 

da função abordada. Desenvolva a mesma atividade no Geogebra (vide tutorial no 

link http://bit.ly/3p2fp2M ). 
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6.3) Instigue os estudantes a constatarem, por meio do gráfico, qual é o domínio e o 

contradomínio da função. 

6.4) Relembre que função decrescente é uma função que para qualquer 0 menor que < 

temos +(0) maior que +(<), ou seja, 

0 < < ⟹ +(0) > +(<). 

Conclua que esta função é decrescente. 

6.5) Caso haja a possibilidade de utilizar celular, tablet ou laboratório de informática, 

explique como plotar os gráficos (vide tutorial http://bit.ly/3p2fp2M ) e peça aos 

alunos que façam mais alguns gráficos diferentes na mesma atividade do 

Geogebra aberta no passo 4.5) da 1a etapa. Exemplos de funções para esses 

gráficos são +(0) = 7
'
-8

$
, +(0) = 7

'
.8

$
e +(0) = 7

'
'&8

$
. Esta atividade irá compor 

a avaliação, portanto peça aos alunos que enviem o arquivo salvo ou um print do 

gráfico. 

 

7) Utilize o gráfico da função exponencial no Geogebra, disponível no link 

https://www.geogebra.org/calculator/s8auakfs para facilitar a visualização e 

entendimento do comportamento da função. Nele existe um botão para alterar o valor 

da base da função exponencial no intervalo de -0.1 até 5. (Obs.: utilize os valores -0.1, 

0 e 1 onde a função não está definida, para chamar a atenção para as condições de 

existência desta função). Chame a atenção dos alunos que para 1 > 1 o gráfico da 

função cresce mais rápido conforme o valor de 1 aumenta. Chame atenção também 

que, para 1 < 1, o gráfico da função decresce mais rápido conforme o valor se 

aproxima de 0. 

Caderno de Atividades · sequências didáticas para o ensino de matemática · Dezembro - 2020 · 149



8) Solicite aos estudantes que executem os mesmos procedimentos (construir a tabela 

com alguns pontos do gráfico, marcar os pontos obtidos através da tabela no plano 

cartesiano e construir o gráfico no caderno e depois no Geogebra e determinar se a 

função é crescente ou decrescente) para as funções +(0) = 3$	e +(0) = 7
'
*8

$
	. 

9) Discuta com os alunos as diferenças dos exemplos. Conclua que quando a base 1 da 

+(0) = 1$ for maior que 1 a função é crescente e quando a base a é 0 < 1 < 1, a 

função será decrescente.  

 

2ª etapa – Exemplos contextualizados de Função Exponencial – 1 hora aula. 

 

Professor, nessa etapa: 

1) Para fixar o conteúdo abordado, discuta com os alunos a seguinte situação-problema: 

“Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia 

de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser 

encontrado através da expressão C	(*) = 	2000 ∗ 	2&,.!, sendo t dado em horas. 

Considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação, o número 

de bactérias será igual a 8.192.000?”. 

1.1) Questione de que tipo é a função que define o número de bactérias conforme o 

tempo. E construa a seguinte tabela a fim de tornar visível o que a função 

representa: 

* C(*) 

2 2000 ∗ 	2&,.∗% = 4000 

4 2000 ∗ 	2&,.∗- = 8000 

10 2000 ∗ 	2&,.∗'& = 64000 

20 2000 ∗ 	2&,.∗%& = 204800 

 

1.2) Solicite que os estudantes esbocem o gráfico no Geogebra. 

1.3) Discuta com os alunos se é uma função crescente ou decrescente. 

1.4) Indague sobre formas de resolução deste problema. Induza-os a resposta 

questionando sobre o que representa o valor 8.192.000.  

1.5) Desenvolva a questão de forma que chegue à expressão, 

2&,.! = 	4096, 

  fatorando o segundo membro, 
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2&,.! =	2'%, 

 questione como é possível resolvê-la. Sugira a aplicação do logaritmo em ambos 

os lados, 

log% 2&,.! = log% 2'% 

 aplicando uma das propriedades logarítmicas, temos  

0,5* = 12. 

1.6) Conclua que * = 24; 

 

2) O anúncio de um produto aparece diariamente num certo horário na televisão. Após * 

dias do início da exposição (* exposições), o número de pessoas (<) que ficam 

conhecendo o produto é dado por <	 = 	3	– 	3 ∗ (0,95)!, em que < é dado em milhões 

de pessoas. Para que valores de * teremos pelo menos 1,2 milhões de pessoas 

conhecendo o produto? 

2.1) Questione de que tipo é a função que define o número de pessoas que conhecem 

o produto conforme o tempo. E construa a seguinte tabela a fim de tornar visível 

o que a função representa:  

* < 

1 <	 = 	3	– 	3 ∗ (0,95)' = 0,15 

2 <	 = 	3	– 	3 ∗ (0,95)% = 0,29 

5 <	 = 	3	– 	3 ∗ (0,95). = 0,678 

10 <	 = 	3	– 	3 ∗ (0,95)'& = 1,20 

 

2.2) Solicite que os estudantes esbocem o gráfico no Geogebra. 

2.3) Discuta com os alunos se é uma função crescente ou decrescente. 

2.4) Indague sobre formas de resolução deste problema 

2.5) Substitua 1,2 para o valor de <, 

<	 = 	3	– 	3 ∗ (0,95)! 

1,2 = 3 − 	3 ∗ (0,95)! 

1,2 − 3 = −3 ∗ (0,95)! 

−1,8 = −3 ∗ (0,95)! 

3 ∗ (0,95)! = 1,8 

(0,95)! =
1,8

3
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(0,95)! = 0,6 

Aplicando logaritmo em ambos os lados da equação, temos  

log 0,95! = log 0,6 

* ∗ log 0,95 = log 0,6 

* =
log 0,6

log 0,95
 

* = 9,95 

Portanto, em até 10 dias, 1,2 milhões de pessoas terão visto o anúncio do produto. 

2.6) Após concluir o exercício, aponte aos alunos a importância do logaritmo na 

resolução de problemas semelhantes. 

 

3ª etapa – Introdução à Função Logarítmica – 3 horas aula. 

 

Professor, na terceira etapa: 

1) Relembre a definição de logaritmo (< = log0 L, se e somente se, 11 = L) e as 

condições de existência (L > 0, 1 > 0 e 1 ≠ 1).  

2) Professor, é importante contextualizar as funções aqui apresentadas para os alunos a 

fim de trazê-las para o cotidiano. Caso haja interesse em aprofundar nos contextos 

citados abaixo, utilize o artigo presente no link 

https://www.sbm.org.br/docs/coloquios/NE-3-07.pdf. Segue abaixo algumas 

contextualizações com aplicações: 

2.1) Primeiramente, logaritmos podem ser utilizados para resolução de problemas 

envolvendo juros compostos. Uma vez que o montante de uma aplicação a juros 

compostos é modelado através de uma equação exponencial, podemos utilizar 

logaritmos para resolver alguns casos. 

2.2) Funções logaritmos podem ser relacionados com problemas de física. Um 

exemplo é o cálculo para resfriamento de um corpo, meia vida de substâncias e a 

medida da intensidade do som, que pode ser medida pela seguinte equação: 

M = 10 ∗ NOP @
Q

Q&
A 

Em que M é o nível do som em decibel, Q é a intensidade de um ruído e Q& é a 

intensidade de referência ao som mais fraco percebido pelo ser humano. 
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2.3) Alguns fenômenos estudados pela geografia como o crescimento populacional, 

pressão atmosférica e a escala Richter para magnitude de terremotos. Esta última 

pode ser obtida através da equação: 

! = NOPR − NOPR&  

Onde R é a amplitude máxima medida pelo sismógrafo e R& é uma amplitude de 

referência padrão. 

2.4) Outro caso, é a escala de acidez e basicidade de uma solução. A expressão que 

define se uma solução é ácida ou básica é: 

pH	 = 	−	log	[H+] 

Onde WX varia entre 0 e 14, sendo de 0 a 7 uma substância ácida e de 7 a 14 uma 

solução básica e 	[H+] é a concentração de hidrogênio em mol/L. 

3) Apresente a função logarítmica de base 1, 

P:	ℝ"∗ → ℝ	

													0 → NOP20
 

  relembrando que P(0) = log2 0, onde 0 é a variável e 1, 1 > 0 e 1 ≠ 1, é a base deste 

logaritmo, ressaltando que o domínio da função é ℝ"∗ , ou seja, os números reais não 

nulos e não negativos e que o contradomínio é o conjunto dos números reais, ℝ.   

4) Apresente as condições para que a função logarítmica exista, a partir das condições de 

existência do logaritmo: 

4.1) Se 0 = 0, fazendo	por	exemplo	1	 = 	2, tem-se y = log% 0, ou seja, 21 = 0 e não 

existe número real < que torne esta igualdade verdadeira.  

4.2) Se 0 for negativo, fazendo por exemplo	1	 = 	2	c	0 = −1, tem-se < = log%−1, 

ou seja, 21 = −1 e não existe número real < que torne esta igualdade verdadeira. 

4.3) Conclua que a condição de existência relacionada a 1 é realmente necessária. 

4.4) Se 1	 = 	0, fazendo por exemplo 0	 = 	2, tem-se < = log& 2, ou seja, 01 = 2 e 

não existe número real < que torne esta igualdade verdadeira. 

4.5) Se 1	 = 	1, fazendo por exemplo 0 = 	2, tem-se < = log' 2, ou seja, 11 = 2 e não 

existe número real < que torne esta igualdade verdadeira. 

4.6) Se 1 for negativo, fazendo por exemplo	1	 = 	−1	c	0 = 2, tem-se < = log)' 2, 

ou seja, (−1)1 = 2 e não existe número real < que torne esta igualdade 

verdadeira. 

4.7) Conclua que as condições de existência relacionadas a 1 são realmente 

necessárias. 

4.8) relembre a relação de equivalência entre logaritmo e equação exponencial: 
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log3 1 = d 	↔ L4 = 1. 

5) Faça o exemplo P(0) = log% 0 : 

5.1) Monte a tabela para substituição dos valores e solicite que os estudantes façam os 

cálculos: 

0	 P(0)	 log3 1 = d 	↔ L4 = 1 
1

8
	 P(0) = NOP%

1

8
= −3	 NOP%

1

8
= −3	 ↔ 2)* =

1

8
 

1

4
	 P(0) = NOP%

1

4
= −2	 NOP%

1

4
= −2	 ↔ 2)% =

1

4
 

1

2
	 P(0) = NOP%

1

2
= −1	 NOP%

1

2
= −1	 ↔ 2)' =

1

2
 

1	 P(0) = NOP% 1 = 0	 NOP% 1 = 0	 ↔ 2& = 1 

2	 P(0) = NOP% 2 = 1	 NOP% 2 = 1	 ↔ 2' = 2 

4	 P(0) = NOP% 4 = 2	 NOP% 4 = 2	 ↔ 2% = 4 

8	 P(0) = NOP% 8 = 3	 NOP% 8 = 3	 ↔ 2* = 8 

 

5.2) Na lousa marque os pontos no plano cartesiano e, posteriormente, esboce o gráfico 

da função abordada. Desenvolva a mesma atividade no Geogebra (vide tutorial no 

link http://bit.ly/3p2fp2M ). 

 

 

 

5.3) Instigue os estudantes a constatarem, por meio do gráfico, qual é o domínio e o 

contradomínio da função. 

5.4) Relembre que função crescente é uma função que para qualquer 0 menor que < 

temos P(0) menor que P(<), ou seja, 

0 < < ⟹ P(0) < P(<). 
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Conclua que esta função é crescente. 

5.5) Caso haja a possibilidade de utilizar celular, tablet ou laboratório de informática, 

explique como plotar os gráficos (vide tutorial http://bit.ly/3p2fp2M ) e peça aos 

alunos que façam gráficos diferentes numa mesma atividade do Geogebra. 

Exemplos de funções para esses gráficos são !(#) = log! #,	!(#) = log" #  e 

!(#) = log#$ #. Solicite que os alunos não fechem a janela, a fim de que possam 

utilizá-la durante o passo 6.5) da 3a etapa. 

6)	Faça	o	exemplo	P(0) = log!
"
0: 

6.1) Monte a tabela para substituição dos valores e solicite que os estudantes façam os 

cálculos:  

0 P(0) log3 1 = d 	↔ L4 = 1 

1

8
 P @

1

8
A = log'

%

1

8
= 3 log'

%

1

8
= 3 ↔ @

1

2
A

*
=
1

8
 

1

4
 P @

1

4
A = log'

%

1

4
= 2 log'

%

1

4
= 2 ↔ @

1

2
A

%
=
1

4
 

1

2
 P @

1

2
A = log'

%

1

2
= 1 log'

%

1

2
= 1 ↔ @

1

2
A

'
=
1

2
 

1 P(1) = log'
%
1 = 0 log'

%
1 = 0 ↔ @

1

2
A

&
= 1 

2 P(2) = log'
%
2 = −1 log'

%
2 = −1 ↔ @

1

2
A

)'
= 2 

4 P(4) = log'
%
4 = −2 log'

%
4 = −2 ↔ @

1

2
A

)%
= 4 

8 P(8) = log'
%
8 = −3 log'

%
8 = −3 ↔ @

1

2
A

)*
= 8 

 

6.2) Na lousa marque os pontos no plano cartesiano e, posteriormente, esboce o gráfico 

da função abordada. Desenvolva a mesma atividade no Geogebra (vide tutorial no 

link http://bit.ly/3p2fp2M ). 
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6.3) Instigue os estudantes a constatarem, por meio do gráfico, qual é o domínio e o 

contradomínio da função. 

6.4) Relembre que função decrescente é uma função que para qualquer 0 menor que < 

temos g(0) maior que g(<), ou seja, 

0 < < ⟹ P(0) > P(<). 

Conclua que esta função é decrescente. 

6.5) Caso haja a possibilidade de utilizar celular, tablet ou laboratório de informática, 

explique como plotar os gráficos (vide tutorial http://bit.ly/3p2fp2M ) e peça aos 

alunos que façam gráficos diferentes numa mesma atividade do Geogebra aberta 

no passo 5.5) da 3a etapa. Exemplos de funções para esses gráficos são           

	!(#) = log!
"
#, !(#) = log!

#
# e !(#) = log !

!$
#.	Esta atividade irá compor a 

avaliação, portanto peça aos alunos que enviem o arquivo salvo ou um print do 

gráfico. 

7) Solicite aos estudantes que executem os mesmos procedimentos (construir a tabela 

com alguns pontos do gráfico, marcar os pontos obtidos por meio da tabela no plano 

cartesiano e construir o gráfico no caderno e depois no Geogebra e determinar se a 

função é crescente ou decrescente) para as funções P(0) = log* 0 e P(0) = log!
#
0	. 

8) Utilize a atividade disponível em https://www.geogebra.org/calculator/bqpx3k99, para 

facilitar a visualização e entendimento dessa propriedade. Nela é apresentado o gráfico 

da função logarítmica e existe um botão para alterar o valor da base do logaritmo no 

intervalo de -0.1 até 5. (Obs.: utilizar os valores -0.1, 0 e 1 para a base, onde a função 

não está definida, a fim de chamar a atenção para as condições de existência). Chame 

a atenção dos alunos que para 1 > 1 o gráfico da função cresce mais rápido conforme 
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o valor de 1 se aproxima de 1 e que quanto maior o valor de 1, a velocidade de 

crescimento da função é menor. Chame atenção também que, para 1 < 1, o gráfico da 

função decresce mais rápido conforme o valor se aproxima de 1. 

9) Após a apresentação da atividade, retome os exemplos e os exercícios e aponte que a 

função será decrescente para o valor da base 0 < 1 < 1. E será crescente quando o 

valor da base 1 > 1. 

 

 

4ª etapa – Definição da Função Logarítmica como inversa da Função Exponencial – 

2 horas aula. 

 

Professor, nessa etapa: 

 

 1) Relembre a definição de funções invertíveis (funções bijetoras) e como determinar a 

função inversa de uma função dada (seja a função bijetora +:	R	 → 	M com domínio A 

e imagem B, sua a função inversa +)':	M	 → 	R, com domínio B e imagem A, pode ser 

definida: 0	 = 	+)'	(<) 	↔ 	<	 = 	+	(0)). Uma maneira de abordar este passo é 

utilizando o Geogebra para apresentar o domínio e imagem de duas funções e 

comparar ponto a ponto, um exemplo está disponível em 

https://www.geogebra.org/calculator/d3aptt84 . 

2) Após relembrar a definição de funções inversas, retome as tabelas utilizadas para 

+(0) = 2$ e P(0) = log% 0 para comparar os valores de entrada com suas respectivas 

imagens. 

 

0 +(0) 0 P(0) 

-3 +(0) = 2)* =
1

8
 

1

8
 P(0) = log%

1

8
= −3 

-2 +(0) = 2)% =
1

4
 

1

4
 P(0) = log%

1

4
= −2 

-1 +(0) = 2)' =
1

2
 

1

2
 P(0) = log%

1

2
= −1 

0 +(0) = 2& = 1 1 P(0) = log% 1 = 0 

1 +(0) = 2' = 2 2 P(0) = log% 2 = 1 
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2 +(0) = 2% = 4 4 P(0) = log% 4 = 2 

3 +(0) = 2* = 8 8 P(0) = log% 8 = 3 

  

2.1) Aponte que para 0 = −3, temos +(−3) =
'
5  enquanto para 0 =

'
5, temos      

P 7
'
58 = −3. Questione os alunos sobre a relação existente entre esses dois pontos. 

2.2) Aponte em seguida que para 0 = 0, temos +(0) = 1 enquanto para 0 = 1, temos 

P(1) = 0. Questione novamente sobre essa relação entre os domínios das funções, 

as imagens e a relação entre os domínios e imagens das duas funções. Faça o 

mesmo para outros valores da tabela. 

2.3) Indique aos alunos que para cada valor +(0) = < temos P(<) = 0, satisfazendo a 

definição de função inversa:   0	 = 	P	(<) 	↔ 	<	 = 	+	(0) 

3) Acesse o link https://www.geogebra.org/calculator/jbh9mdzp , onde estão esboçados 

os gráficos da função logarítmica, +(0) = NOP20, e da função exponencial,         

	P(0) = 1$ , e a bissetriz do plano, < = 0.  

4) A fim de mostrar aos alunos que a função logarítmica é inversa da função exponencial, 

através da composição das duas funções, é preciso relembrar algumas propriedades de 

logaritmo: 

 4.1) log2 L6 = i ∗ log2 L; 

 4.2) 1(89:$ 3)	 = L; 

 4.3)log2 1 = 1. 

5) Apresente aos alunos que P(0) é inversa de +(0) se (+ ∘ P) = (g ∘ +) é a função 

identidade. Assim, sejam +(0) = 2$ e P(0) = log% 0.  Agora faça  

(+ ∘ P)(0) = +kP(0)l = +(log% 0) = 289:" $	 = 0 

e 

(P ∘ +)(0) = Pk+(0)l = P(2$) = log% 2$ = 0 ∗ log% 2 = 0 ∗ 1 = 0 

Como (+ ∘ P) = (g ∘ +) é a função identidade, temos que P(0) é inversa de +(0).  

6) Agora, solicite aos alunos que façam o mesmo (+ ∘ P) = (g ∘ +) para +(0) = 7
'
%8

$
 e 

P(0) = log!
"
0. Verifique se os alunos conseguem entender o uso das propriedades e 

conseguem concluir o resultado esperado. 

7) Generalize para +(0) = 1$ e P(0) = log2 0, utilize a atividade do Geogebra no item 

3 desta etapa a fim de que os alunos explorem outros valores além dos verificados nos 
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itens 5 e 6. Questione enquanto os alunos alteram valores para as bases, se é valido para 

qualquer valor de 1. 

  

5ª etapa – Situações problemas envolvendo Funções Exponenciais e Logarítmicas – 

2 horas aula. 

 

Professor, nesta etapa resolva, juntamente com os alunos, exercícios sobre ambas as 

funções, seguem algumas sugestões: 

1) Na base de lançamentos de foguetes em Alcântara, Maranhão, destruída em 2003 

devido a um acidente, foi lançado um foguete que percorreu uma distância de 10 m 

(metros) em 1 s (segundo), 100 m em 2 s e 1000 m em 3 s. Perguntou-se: 

a) É possível estabelecer uma lei de formação que permite calcular a distância 

percorrida pelo foguete em função do tempo? Descreva essa lei de formação. 

Inicialmente, faça uma tabela com os dados do enunciado 

* +(*) 

1 +(1) = 10 = 10' 
2 +(2) = 100 = 10% 

3 +(3) = 1000 = 10* 

4 +(4) = 10000 = 10- 

… … 

n +(n) = 10= 

 

Solicite aos alunos que, utilizando os dados e com auxílio da tabela, calculem 

quantos metros o foguete terá percorrido após 4 e 5 segundos. Induza-os a fazer a 

relação entre o * e as potências de 10 que aparecem em +(*), concluindo que é 

possível estabelecer uma lei de formação que permite calcular a distância percorrida 

pelo foguete em função do tempo, através de uma função exponencial +(*) = 10!.  

 

b)  Quantos metros o foguete percorreu em 8 s? E em 10 s? 

Questione os alunos sobre como poderão resolver o problema, conduzindo-os à 

conclusão de que é só aplicar a função em * = 8 e * = 10. 

+(8) = 105 = 100.000.000m 

+(10) = 10'& = 10.000.000.000m 
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c) Quanto tempo foi necessário para o foguete percorrer 100 000 metros? 

Questione os alunos sobre a informação dada no enunciado, chegando à conclusão 

que o valor de 100 000 metros é um valor pertencente a imagem da função 

+(*) = 10!, 

 portanto basta fazer +(*) = 100000 

100000 = 10! 

log'& 100000 = * 

log'& 10. = * 

5 ∗ log'& 10 = * 

* = 5 

 

d) Represente graficamente a função obtida na letra (a), juntamente com sua inversa. 

Os gráficos devem ser esboçados no quadro, a fim de auxiliar o entendimento de 

como esboçar o gráfico.  
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2) A população da cidade de Santa Maria - RS no ano 2000 era de aproximadamente 

243 mil habitantes (Fonte: IBGE) e está crescendo a uma taxa média anual de 1,8%. 

Pergunta-se: 

a) Qual era a população estimada da cidade em 2001? Em 2003? Em 2005? Para 

2006, 2008 e 2010 qual será a população estimada? 

Professor, neste exercício questione os alunos sobre como obter a população 

estimada para 2001. Considere o& a população em 2000, o' a população em 2001, 

o% a população em 2002 e o* a população em 2003,   

o' = o& + o& ∗ 1,8%	

o' = o& ∗ @1 +
1,8

100
A 

Faça para a população de 2002, 

o% = o' + o' ∗ 1,8% = o' @1 +
1,8

100
A 

o% = o& ∗ @1 +
1,8

100
A ∗ @1 +

1,8

100
A = o& ∗ @1 +

1,8

100
A

%
 

Faça o mesmo para 2003,  

o* = o% @1 +
1,8

100
A = o' ∗ @1 +

1,8

100
A ∗ @1 +

1,8

100
A = o' ∗ @1 +

1,8

100
A

%
 

o* = o' ∗ @1 +
1,8

100
A

%
= o& ∗ @1 +

1,8

100
A ∗ @1 +

1,8

100
A

%
= o& ∗ @1 +

1,8

100
A

*
 

 

Após isso faça analogia com a expressão utilizada para cálculos de juros 

compostos por meio da construção da tabela. 

Ano População em milhares de habitantes 

2001 243 ∗ (1 + 0,018) ≅ 247,3 

2003 243 ∗ (1,018) ∗ (1,018) ∗ (1,018) ≅ 256,35 

2005 243 ∗ (1,018). ≅ 265,67 

2006 243 ∗ (1 + 0,018)> ≅ 270,4 

2008 243 ∗ (1 + 0,018)5 ≅ 280,2  

2010 243 ∗ (1 + 0,018)'& ≅ 290,4 

... ... 

n 243 ∗ (1 + 0,018)= 
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b) É possível estabelecer uma lei de formação para calcular a população da cidade 

em qualquer ano? Em caso afirmativo, descreva a lei. 

Professor, utilize a tabela do item anterior, para concluir que sim e determinar que 

a lei de formação é  

+(0) = 243 ∗ (1,018)! 

c) Represente graficamente a função obtida na letra (b).  

O gráfico será obtido através do Geogebra. 
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d) Quantos anos são necessários para a população da cidade duplicar? 

Primeiro indique aos alunos o valor que corresponde ao dobro da população (486 

mil) e conduza-os a concluir que este valor pertence à imagem desta função. 

Assim, basta fazer +(0) = 486. 

+(0) = 243 ∗ (1,018)! 

486 = 243 ∗ (1,018)! 

486

243
= (1,018)! 

2 = (1,018)! 

log',&'5 2 = * 

* = 38,8	anos  

	

e) Quando a população da cidade será de aproximadamente 291 mil habitantes? 

Assim como o item anterior, basta fazer +(0) = 291. 

+(0) = 243 ∗ (1,018)! 

291 = 243 ∗ (1,018)! 

291

243
= (1,018)! 

1,197 = (1,018)! 

log',&'5 1,197 = * 

* = 10,07 

f) Represente graficamente a inversa da função obtida no item (b). 

O gráfico será obtido através do Geogebra. 
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Avaliação 

A avaliação total terá como base a participação dos alunos nos exercícios da primeira e 

terceira etapa e a aplicação de uma atividade avaliativa com questões similares às 

questões no Apêndice A. 
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Apêndice A 

 

 

1.  (FIC / FACEM) A produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano. Num certo 

ano, ela produziu mil unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual 

passou a seguir a lei y	 = 	1000	. (0,9)?. O número de unidades produzidas no segundo 

ano desse período recessivo foi de? 

a) 900 

b) 1000 

c) 180 

d) 810 

e) 90 

 

2. O anúncio de certo produto aparece diariamente num certo horário na televisão. Após 

t dias do início da exposição (t exposições diárias), o número de pessoas (y) que ficam 

conhecendo o produto é dado por y	 = 	3	– 	3. (0,95)@, em que y é dado em milhões de 

pessoas. 

a) Para que valores de t teremos pelo menos 1,2 milhões de pessoas conhecendo o 

produto? 

b)  Faça o gráfico de y em função de t e o gráfico de sua função inversa. 

 

3. Um capital de R$ 12.000,00 é aplicado a uma taxa anual de 8%, com juros 

capitalizados anualmente. Considerando que não foram feitas novas aplicações ou 

retiradas, encontre: 

a) O capital acumulado após dois anos. 

b) O número inteiro mínimo de anos necessários para que o capital acumulado seja 

maior que o dobro do capital inicial. 

(Se necessário, use log 2 = 0,301 e log 1,08 = 0,033). 

 

4. (UFRGS/2009) Após tomar dois cálices de vinho, um motorista verificou que o 

índice de álcool em seu sangue era de 0,5g/l. Ele foi informado que esse índice 

decresceria de acordo com a seguinte igualdade: +(*) 	= 	i	. 2–! (onde K = índice 

constatado quando foi feita a medida; t = tempo, medido em horas, a partir do 

momento dessa medida.) Sabendo que o limite do índice permitido pela lei seca é de 
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0,2g/l, para dirigir mantendo-se dentro da lei, o motorista deverá esperar, pelo menos, 

(use 0,3 para log2) 

a) 50 min  

b) 1 h 

c) 1 h 20 min   

d) 1h 30 min   

e)  2h 
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O Ensino de Polígonos para crianças com 
encefalopatia não especificada 

 
 
Rafaella de Moura Rosa 

Orientador: Fernando da Costa Barbosa 

Universidade Federal de Catalão - UFCAT 

 
 

Estrutura curricular  

Modalidade/Nível de Ensino   
Ensino Fundamental II – 8º ano 

Área    
Matemática                   

Unidade Temática (BNCC)    
Espaço e Forma 

Objetos de Conhecimento (BNCC) 
Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e ângulos e 
ao paralelismo e perpendicularismo dos lados                

Habilidades (BNCC) 
(EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e 
ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no 
plano como em faces de poliedros. 
(EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados 
e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. 

 

Conteúdos Abordados 
Polígonos: Quadriláteros e suas propriedades 
 

Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 
 

• Identificar e classificar polígonos; 

• Reconhecer e utilizar os elementos de um polígono (altura, diagonal e base) em 

situações diversas; 
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• Identificar e comparar quadriláteros considerando características de seus lados e 

ângulos; 

• Identificar e realizar o cálculo da quantidade de diagonais em um polígono; 

• Desenvolver os conceitos de congruência e de semelhança de figuras planas e 

identificar as medidas invariantes ou proporcionais (de lados, de ângulos e 

perímetros). 

 

Duração das atividades 
6 aulas de 30 minutos (a quantidade de aula pode sofrer alteração, se for necessário a 

aplicação de outras estratégias para garantir o processo de aprendizagem). 

 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com aluno 
Para a aplicação da Sequência Didática é importante que o (a) aluno (a) já:  

•  diferencie e reconheça figuras geométricas;  

• tenha conhecimento prévio sobre retas e ângulos;  

•  tenha estudado congruência de triângulos e pontos notáveis.  

         Estes conhecimentos são necessários para que o (a) aluno (a) possa ter um 
maior aproveitamento das aulas. Caso contrário será necessário a retomada destes 
conteúdos no intuito de instrumentalizar o (a) estudante oferecendo-lhe as bases 
necessárias para aprofundar o conhecimento de polígonos. 

 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 
 

Quadro 1 – Listagem dos recursos educacionais que serão utilizados 
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Recurso Finalidade 

Computador/Notebook/Smartphone 

Ambiente escolar ou residencial que tenha acesso 

a internet para auxiliar nas aulas, sendo elas 

presenciais ou remotas. E também para o uso de 

softwares complementares. 

Play Store 

Para baixar o aplicativo que será usado como 

estratégia de ensino. 

Paint 

Assessorar na construção de polígonos convexos 

e não convexos. 

Folhas de papel A4 

Para realizar os cálculos necessários e anotações. 

Lápis, lápis de cor e canetas 

Para auxiliar nas anotações e atividades. 

Livros Didáticos 

Auxiliar na preparação das aulas, exemplos e 

atividades a serem realizadas. 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020. 

 
Estratégias de Ensino 
 

Toda estratégia de Ensino aqui apresentada tem como diretriz a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), sendo o documento normativo que apresenta as 

competências e habilidades que são necessárias desenvolver nos(as) estudantes da 

educação básica. A sequência didática terá como fundamentação a promoção da 

habilidade (EF08MA14) que discorre sobre “demonstrar propriedades de quadriláteros 

por meio da identificação da congruência de triângulos” (BNCC, 2018, p. 315). 

A Tecnologia Assistiva será a principal ferramenta utilizada para essa sequência 

didática, sendo definida como um conjunto de recursos tecnológicos, variando entre 

uma simples colher modificada e sistemas computacionais complexos, voltados para o 

suplemento, manutenção ou devolução funções motoras e habilidades cognitivas de 

pessoas com algum tipo de necessidade especial, seja esta física ou intelectual, de modo 

a proporcionar-lhes maior autonomia, independência e qualidade de vida. 

(SANTAROSA, 2002 p.3).  
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De acordo com o ABCMED (site de consultoria para médicos e pacientes), 

encefalopatia pode ser definida como “uma doença, dano ou mal funcionamento 

do cérebro (encéfalo) e pode apresentar um amplo espectro de sintomas, desde leves, 

tais como perda de memória ou mudanças sutis de personalidade, a graves, 

como demência, convulsões, coma ou morte.” O presente trabalho, irá lidar com o com 

o espectro mais leve voltado para crianças com perda de memória. 

 

Descrição da Sequência de Atividades 

1ª etapa - As figuras Geométricas 

 

Para iniciar a aula, peça ao estudante que faça o download (no smartphone, 

notebook ou computador) antecipadamente do aplicativo Formas geométricas1. O 

aplicativo possui um layout simplista e assim, facilitando seu manuseio. Como é 

importante que o(a) aluno(a) tenha estudado previamente todo o conteúdo de triângulos 

do 8º ano, peça para ele(a) que entre na parte destinada para triângulos no aplicativo e 

responda os itens direcionados. O app permite que a criança avance somente se acertar a 

figura em que esta, o que impossibilita o (a) aluno(a) de pular etapas. Desse modo, as 17 

questões da aba “Triângulos” só poderão ser respondidos caso o(a) aluno(a) consiga 

identificar e nomear cada um dos itens. Esta parte é importante ser observada de perto 

para avaliar cuidadosamente as possibilidades ou não de introduzir o conteúdo de 

polígonos. 

 

 
Figura 1 - Layout do aplicativo 

 
1 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.geometry>. Acesso em: 
10 nov. 2020 
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Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020. 

 
Após a criança terminar ou desistir de responder a parte dos triângulos, peça 

para que ela mostre a você onde parou (caso não tenha terminado), a ajude a fazer o 

restante das perguntas e posteriormente encerre a aula. Se o(a) aluno(a) ou o(a) 

educador(a) desejar que ocorra uma nova tentativa na utilização do aplicativo, será 

interessante deixar um tempo a mais disponível para que isso aconteça. . Nesse caso 

o(a) educador(a) pode fazer intervenções no sentido de auxiliar o (a) estudante no 

processo de aquisição deste conhecimento. 

2ª etapa - O que são Polígonos? 

 

Para iniciar a segunda aula, mostre a criança um cubo, poder ser um desenho, 

uma imagem ou um objeto que tenha o formato da mesma. E a partir desse ponto, faça 

as seguintes perguntas: 

• Você conhece essa figura? 

• Sabe o nome dela? 

• Ela te lembra algum objeto? 

• Se você desmembrar esse desenho (lembrando que pode ser um objeto) 

vai formar quais figuras? (Utilize os lápis e papel para que a criança faça a 

tentativa do desmembramento da figura). 

Sempre lembre de deixar a criança confortável, sem a pressionar 

demasiadamente pela resposta e caso ela erre, lembre-a que errar faz parte do processo 

de aprendizagem. Não esqueça de elogiar os acertos, como um incentivo para motivar a 
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criança. Após o(a) aluno(a) responder, entre nesse link do Geogebra 

https://www.geogebra.org/m/symvxx7d e apresente a planificação do cubo, caso acho 

interessante pode mostrar mais de uma planificação. 

Se as respostas do(a) estudante estiverem de acordo com o esperado (reconhecer 

a figura, nomeá-la corretamente e conseguir planificar o cubo), apenas reafirme as 

mesmas. Caso contrário, corrija com delicadeza e apresente o erro para que a criança 

faça sua autoavaliação.  

Em seguida, exponha oralmente e visualmente a definição de polígonos 

convexos e não convexos mostrando exemplos. 

Polígonos são figuras planas com contorno fechado, formado somente por 

segmentos de retas. Dizemos que um polígono é convexo quando todo segmento de reta 

com extremidades em dois lados de seus pontos fica contido no polígono. 

Já um polígono não convexo possui segmentos com extremidades em pontos do 

polígono que não ficam contidos nele. 

 

Figura 2 – Convexo e não-convexo 

 
Fonte: Escola kids2, 2020 

 
Explique para a criança que vai ser trabalhado apenas os polígonos convexos e 

que daqui pra frente vão ser chamados apenas de polígonos. 

Para finalizar a aula, explique como funciona a nomenclatura das figuras 

Nomeamos os polígonos de acordo com o número de lados que apresentam. Relembre 

alguns nomes: 

 

 

 
2 Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/matematica/poligonos-convexos-seus-elementos.htm>. 
Acesso em ... 
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Figura 3 - Polígonos 

  
Fonte: Escola kids, 2020. 

 

Figura 4 – Nomenclatura de polígonos 
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Fonte: Escola kids, 2020. 

3ª etapa - Propriedades do quadrilátero  

 
Sugiro que os intervalos entre uma e outra aula não sejam muito grandes para 

que a criança não disperse ou esqueça o que já foi trabalhado 
 
Para essa terceira aula, comece perguntando: 

Você lembra o que são Polígonos? 

Pode me dar um exemplo, que não seja o estudada por nós? 

Do local onde você está, consegue me apontar um polígono no ambiente? 

Faça as perguntas informalmente, tendendo a deixar o(a) aluno(a) mais 

confortável. Como a aula é direcionada somente para essa criança, deixe-a a vontade e 

procure construir um laço de afetividade com a criança para que ela valorize este 

momento e se sinta segura. Esse processo de interação auxilia na construção de um 

ambiente favorável para despertar o gosto e o interesse pela matemática.  
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Após o(a) estudante responder, peça para o(a) estudante abrir novamente o 

aplicativo Formas Geométricas que foi utilizado na primeira aula e peça para que entre 

na parte de polígonos e responda as 15 questões. Caso seja necessário, auxilie na hora 

de responder, fazendo com que a criança associe os nomes com a quantidade de lados 

sem contar a resposta a ela. 

Para a segunda parte da aula, explique oralmente para o(a) aluno(a) que todo 

polígono apresenta vértices, lados e ângulos e mostre visualmente após a explicação. 

Defina também o que é diagonal do polígono: 

O segmento que une dois vértices não consecutivos de um polígono se 

chama de diagonal do polígono.  

Como os triângulos imagina-se que já foram estudados, o foco será os 

quadriláteros e seus elementos. 

• Vértices: A, B, C, D (são pontos) 

• Lados: AB, BC, CD, DA (são 

segmentos de reta) 

• Ângulos: Â, ^B, ^C, ^D 

Mostre que o perímetro de um quadrilátero é a soma das medidas de seus lados. 

• Perímetro = AB + BC + CD + DA 

 

Figura 5 – Quadriláteros e seus elementos 
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Fonte: Conhecimento cientifico3.  

 

Para finalizar a aula, apresente a classificação dos quadriláteros como mostra as 

figuras abaixo: 

Figura 6 - Trapézios 

 

Fonte: Livro didático Praticando matemática 

 

Figura 7 - Paralelogramo 

 

Fonte: Livro didático Praticando matemática 

 

Figura 8 - Retângulo 

 
3 Disponível em: <https://conhecimentocientifico.r7.com>. Acesso em 10 nov. 2020 
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Fonte: Livro didático Praticando matemática 

 

Figura 9 - Losango 

 

Fonte: Livro didático Praticando matemática 

 

Figura 10 - Quadrado 

 

Fonte: Livro didático Praticando matemática 

Por fim, as faça duas observações a seguir, coloque as figuras para visualizar as afirmações: 
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4ª etapa - Exercitando o que se aprendeu 

Feita a primeira parte introdutora (polígonos em geral, nomenclaturas e 

quadriláteros), essa aula vai ser direcionada para a resolução dos exercícios que estão no 

anexo 3. Toda essa aula foi planejada para que o(a) aluno(a) responda as questões 

propostas, podendo consultar as anotações caso tenha feito ao longo do processo. 

Lembre-se de apenas auxiliar e mediar o conhecimento da criança. Não há 

necessidade de correção dos exercícios, pois essa ação será realizada na última aula.  

5ª etapa - Propriedades e exercícios 

Agora será o momento de apresentar as propriedades dos paralelogramos, 

retângulos, losangos e quadrados. As propriedades do trapézio, por serem 

particularizadas, ficará para outro momento já que a sequência didática não irá trabalhar 

com esse conhecimento.  
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A seguir, está uma figura apresentando o resumo das propriedades das figuras 

ditas anteriormente. Fica a cargo do aplicador dessa sequência explorar com mais 

detalhes em cada propriedade, como sugestão, o(a) educador(a) pode utilizar o material 

complementar que está disponível no Apêndice 1.  

Figura 11- Propriedades 

 

Fonte: Livro didático Praticando matemática 

Após a apresentação das propriedades, a criança deve fazer alguns exercícios 

propostos para a fixação do conteúdo. Os exercícios estão no Anexo 4. Depois que o(a) 

estudante finalizar as atividades, encerre a aula. 

6ª etapa - Finalizando o processo 

A última aula deve ser direcionada para a correção dos exercícios realizados com 

o(a) estudante, de modo a evidenciar a melhor apropriação do conteúdo e resolver 

possíveis dúvidas. Após as correções e para finalizar a sequência didática realizar o jogo 

disponível em anexo 5, são três opções de jogo, cabendo ao aplicador(a) escolher aquele 

que melhor se adequa ao estudante. 

Avaliação 
 

A avaliação do(a) estudante deve ser realizada em duas etapas: primeiro, através 

da observação e correção das atividades propostas, visando analisar o desempenho da 

criança durante a aula e se ocorreu o processo de aprendizado de maneira efetiva. A 

segunda etapa avaliativa, disponível no apêndice 2, necessita ser realizada ao menos 

dois dias após a última aula, para que desse modo ocorra a validação do conteúdo 
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ensinado, pois o(a) estudante a ser avaliado possui encefalopatia não especificada em 

que o principal sintoma trabalhado é a perca de memória. Tal avaliação, será realizada 

mediante a um questionário, salientando as principais definições e minúcias do 

conteúdo ofertado. O questionário pode ser reaplicado após um período de tempo maior, 

buscando averiguar a eficácia desta sequência didática. 
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Anexo e Apêndice 
 

Apêndice 1 - Material complementar  

Apêndice 2 - Avaliação 

Anexo 1 - Atividade com app – Aula 1 

Anexo 2 - Atividade com app – Aula 3 

Anexo 3 – Exercícios Propostos 

Anexo 4 - Exercícios complementares 

Anexo 5 – Jogo  

 

Apêndice 1 
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Link: https://br2-
broadcast.officeapps.live.com/m/Broadcast.aspx?Fi=b7a7d7e41e0e61e9%5

F6b3c130e%2D789c%2D440a%2D8708%2D1fb2f4788ae2%2Epptx 
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Apêndice 2 

Link de acesso: https://forms.gle/1sdzHghiUVwmdE897 
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Fonte: Livro didático Praticando matemática 
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Fonte: Livro didático Praticando matemática 

 

 
Fonte: < https://issuu.com/marioandre/docs/lista_de_exercicios_-_pol__gonos> 
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Fonte: < 
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/ctpmbarbacena/11052017133215616.pd

f> 
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Fonte: <https://www.docsity.com/pt/exercicio-sobre-poligonos/5590552/> 
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Fonte: Livro didático Praticando matemática 

 

Anexo 5 

 

Link de acesso: 
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:79f0099a-80bf-
491e-8a2b-1b0c95a80a72 
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Média Aritmética Simples: uma 
abordagem através das TDIC’s 

 

Thiago Barbosa Vaz
 
 

Orientador: Porfírio Azevedo dos Santos Júnior  

Universidade Federal de Catalão - UFCAT  

 
 

Estrutura curricular  

Modalidade/Nível de Ensino   
7ª Ano do Ensino Fundamental Anos Finais 

Área    
Matemática                   

Unidade Temática (BNCC)    
Probabilidade e Estatística  

Objetos de Conhecimento (BNCC) 
• Estatística: média e amplitude de um conjunto de dados; 

• Pesquisa amostral e pesquisa censitária; 

• Planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de tabelas e 

gráficos e interpretação das informações;  

• Gráficos de setores: interpretação, pertinência e construção para representar conjunto de 

dados.                

Habilidades (BNCC) 
• (EF07MA35) Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística 

como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, 

com a amplitude do conjunto de dados. 

• (EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a 

necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para comunicá-los por 

meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.  

• (EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela 

mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização. 

Conteúdos Abordados 
Média Aritmética Simples 
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Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 
Objetiva-se que o aluno seja capaz de calcular a média aritmética simples em situações diversas, 

como em uma amostra de dados e em tabelas ou gráficos, bem como seja capaz de coletar dados 

específicos para resolver problemas que utilize média aritmética simples. 

 

Duração das atividades 
6 horas aulas 

 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com aluno 
O aluno terá de ter conhecimento sobre:  

• Números inteiros e racionais, propriedades, operações e aplicações; 

• Os sistemas de medidas, quanto a reconhecer, relacionar e utilizar as diversas unidades de 

medidas; 

• Interpretar gráficos e tabelas. 

 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 
Na busca de tornar o ambiente virtual mais produtivo, os professores tiveram de se adaptar, 

tendo que se reinventar, apoderando-se da tecnologia e de suas propriedades intrínsecas, 

utilizando-a na própria aprendizagem e prática pedagógica com o objetivo de melhorar a 

aprendizagem dos alunos. (ALMEIDA, 2010) 

Por esse motivo, nessa Sequência Didática (SD) serão utilizados computadores que possuam os 

softwares livres LibreOffice Writer e LibreOffice Calc para a elaboração do relato, das tabelas e 

do cálculo da média. Além disso é necessário acesso à internet para executar as atividades as 

que demandam de acesso ao programa feito por Luciana Brito no GeoGebra (link: 

 https://www.geogebra.org/m/XhbWeYEY), de acesso aos links utilizados para pesquisa e 

também para acesso ao jogo (link: https://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Tiro/Conquer-
Antartica). Além desses recursos, serão necessários outros, tais como: quadro, pincel, projetor 

multimídia e fita métrica.  

 
Descrição da Sequência de Atividades 

1ª etapa – Introdução sobre média aritmética simples 
Nesta aula, o professor, no laboratório de informática, apresentará 3 temas de pesquisa, aos 

quais os alunos pesquisarão e coletarão informações referentes aos assuntos a serem 

pesquisados, com objetivo de perceberem a importância da média e sua aplicação no dia a dia, 

por esse motivo os temas são:  

 

Tema: Black Friday  

Assunto a ser pesquisado: A média de descontos dos produtos 
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link de pesquisa: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/10/28/media-de-desconto-na-

black-friday-deve-ser-de-24percent-menor-que-a-de-2018-aponta-pesquisa.ghtml 
https://noticias.r7.com/economia/percentual-medio-de-descontos-na-black-friday-deve-ser-de-

24-28102019 

https://dcmais.com.br/brasil/media-de-descontos-na-black-friday-deve-ser-de-24/  

 

Tema:  Aspectos gerais população de Catalão 

Assunto a ser pesquisado: Salário médio mensal do trabalhador catalano; taxa média de 

mortalidade infantil; média de habitantes por quilômetro quadrado; percentual de crescimento 

populacional da população prevista para esse ano em relação ao último censo; média anual de 

aumento do número de habitantes.  

Link de pesquisa: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/catalao/panorama 

 

Tema:  Futebol 

Assunto a ser pesquisado:  Entre todos jogadores, qual deles obteve a maior média de gols em 

jogos oficiais? Em todos os jogos por suas seleções qual obteve a maior média de gols, Pelé ou 

Messi? Considerando os clubes e seleções pelos quais jogaram, qual deles obtive a maior média 

de gols em jogos oficiais e não oficiais? 

Link de pesquisa: https://www.uol.com.br/esporte/colunas/rodolfo-

rodrigues/2020/07/20/faltam-10-gols-para-messi-quebrar-recorde-de-pele-por-um-unico-

clube.htm#:~:text=Isso%20falando%20sempre%20em%20gols,ent%C3%A3o%20667%20em%

20781%20jogos. 

2ª etapa – Definição de média aritmética simples e características (2 aulas – 50 minutos) 

Na presente aula, o docente apresentará a definição de média, de acordo com seu livro didático 

ou material didático que esteja utilizando com a turma. Deste modo, fará alguns exercícios 

básicos no quadro destacando as propriedades da média: 

I) O cálculo da média leva em consideração todos os valores, inclusive os nulos e os negativos;   

II) A média é influenciada por cada um e por todos os valores, destacar a influência de um valor 

discrepante; 

III) A média não necessariamente coincidirá com um dos valores que a compõe; 

IV) A  média é um  valor representativo dos dados a partir dos quais ela foi calculada;  

V) A média sempre está entre o valor máximo e mínimo do conjunto de dados; 

VI) A soma dos desvios (dado - média) dá 0. 

Segue algumas sugestões de conjuntos de dados para o cálculo da média e a propriedade a ser 

abordada: 

a) 2, 3, 2, 0, 1 → Propriedades: I, II, III, IV, V, VI. 

b) 1, -1, 0, 1, 10 → Propriedades: I, II (existe a influência de um valor discrepante, o 10, que 

torna a média uma medida não tão representativa do conjunto de dados), III, V, VI. 

c) 2, 3, -1, 4, 2, -4 → Propriedades: I, II, III, IV, V, VI. 

d) 1, 1, 2, 7, 50, 5, 1, 5, 0,8 → Propriedades: I, II, III, V, VI. 
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e) 0, -2, 2, 2, 1, 3, -70, -4, 100 → Propriedades: I, II, III, V, VI. 

 

Uma maneira de abordar algumas das características colocadas de forma rápida e interativa, 

pode ser por meio de uma programação pronta para calcular a média, que foi feito por Luciana 

Brito através do GeoGebra, o link de acesso a programação é: 

https://www.geogebra.org/m/XhbWeYEY. Essa, utiliza pontos deslizantes discretos, nos quais a 

quantidade máxima de dados a ser selecionada é 5 e os dados variam de 1 a 10 e são associados 

a pequenos blocos, dessa maneira na medida em que é variado os dados, obtém-se o valor da 

média que é representada pelo triângulo cinza. Por exemplo, o cálculo da média do conjunto de 

dados 2,9,5,8 é:  

Imagem 01 – Exemplo do funcionamento do programa a ser usado  

 

Dessa maneira, o professor apresentará a resolução de alguns dos problemas anteriormente 

feitos na programação, e irá propor aos alunos que resolvam e entregue 3 novos problemas, 

usando este recurso:  

Observação ao professor: Para a entrega dos problemas resolvidos, o docente orientará os 

alunos que ao resolver cada problema, especifique-o no LibreOffice Writer, e em seguida utilize 

um programa de captura de tela para capturar a resolução feita na programação, copie e cole-a 

após a especificação. Salve o arquivo após todas as resoluções e o envie ao professor por e-mail. 

Problema 1: Flávio trabalha em uma loja de eletrodomésticos. No primeiro dia de trabalho ele 

entregou 4 geladeiras, no segundo 5, no terceiro 7 e no quarto 6. Qual foi a média de geladeiras 

entregues nesses dias? 

Observação ao professor: Ao obter-se a média de geladeira nesses dias que é de 5,5 geladeiras, 

destaque a característica da média nem sempre é um valor da lista de dados. 

Problema 2: Em um campeonato interno, o time da Macaúba realizou 3 jogos marcando:  

 

Já o time do Olaria, realizou 4 jogos e marcou: 
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O time do Crac, também realizou 4 jogos e assim marcou: 

 

Dessa maneira, qual a equipe teve a maior média de gols ? 

Observação ao professor: Ao utilizar a programação pra calcular a média, obteremos que:   

• O time da Macaúba terá uma média de 6 gols por partida, sendo assim, reflita com os discentes 

o fato desta ser representativa, uma vez que os dados são mais concentrados.  

• O time do Olaria terá uma média de 3,25 gols por partida, deste modo discuta com os alunos 

se essa média é um valor representativo da realidade. Ele não será, pois a média é influenciada 

por um valor discrepante do conjunto de dados, o número 10. Dessa forma, a média acaba sendo 

influenciada por essa discrepância, pelo fato de todos os dados influenciarem a média, por isto, 

ela acaba não sendo a melhor medida que representa o conjunto de dados. Nesse sentido, 

comente com os estudantes que eles aprenderão, futuramente, outras medidas estatísticas que 

podem representar melhor o conjunto de dados. 

• O time do Crac terá uma média de 6,75 gols por partida, assim sendo, a discussão a ser feita é 

análoga ao do time do Olaria, pois, há uma discrepância nos dados que influência a média. 

 

Problema 3: Em uma casa há 5 irmãos, João, Paulo, Ana, Zé e Lara. Se as idades dos irmãos 

são respectivamente: 

I) 2, 2, 3, 5, e 10; 

II) 1, 6, 8, 9 e 10; 

III) 4, 5, 6, 7 e 8; 

IV) 1, 2, 6, 8 e 8; 

V) 1, 1, 2, 6 e 10; 

a) Calcule a média em cada uma das situações utilizando a programação feita no GeoGebra. E 

responda as perguntas. 

i. Em que situação a média é mais fiel aos valores? 

ii. Tem situação em que a média não representa a verdade dos valores? 

iii. Se João, Paulo e Ana possuem, respectivamente, 8, 10 e 2 anos. Sabendo que Zé e Lara 

são gêmeos e, que a média de idade entre os irmãos é 6 anos.  Determine a idade de Zé? 

Partida Gols
primeira 9
segunda 8
terceira 9
quarta 1
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Na sequência desta etapa, o docente utilizará com os alunos o software livre LibreOffice Calc, 

por isto, no início da aula será ensinado como organizar os dados em forma de tabela e também 

como calcular a média, principalmente de longos conjuntos de dados por meio do comando 

MÉDIA, para tal o professor pode utilizar o material LibreOffice Calc produzido pela faculdade 

de Computação da UFU através do PET Sistemas de Informação para elaborar sua aula.  Nesse 

sentido, será proposto 3 problemas, que serão feitos pelos alunos utilizando os recursos 

aprendidos do Calc:  

Observação ao professor: Durante cada um dos problemas, o docente deve mostrar e explorar o 

funcionamento da plataforma utilizada, fazendo com que os estudantes a compreenda e a utilize 

de modo a extrair os dados desejados para a conclusão da atividade. 

 

Problema 5:  Determine a média anual de desmatamento da Amazônia legal, nos últimos  7 

anos.  

link: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/cerrado/increments 

 

Problema 6:  Em busca de proporcionar o melhor preço ao cliente, muitos sites monitaram 

diversos tipos de produtos e chegam até criar um alerta para o cliente. Por isto, utilize os links 

abaixo e descubra a média de preço, nos últimos 14 dias, do xbox one e do playstation 4. Dessa 

forma, determine qual deles está com a melhor média de preço.   

link:  https://www.zoom.com.br/console-de-video-game/console-xbox-one-s-1-tb-microsoft-4k-

hdr#historico-de-precos 

https://www.zoom.com.br/console-de-video-game/console-playstation-4-slim-1-tb-

sony?_lc=88&q=playstation%204#historico-de-precos 

 

Problema 7:  Use o link para consultar as temperaturas médias mensais da cidade de Catalão 

nos anos de 1931 a 1960, 1961 a 1990 e 1981 a 2010. Deste modo, determine qual desses 

intervalos possui a maior média mensal de temperatura.  

link: https://clima.inmet.gov.br/GraficosClimatologicos/DF/83377 

 

Por fim, o professor mostrará aos alunos que nem sempre a média é a medida que melhor 

representa o conjunto de dados. Isto ocorrerá por meio do seguinte problema: 

 

Problema 8:  Chico realiza uma pesquisa em 5 lojas sobre um determinado modelo de celular, 

obtendo os seguintes resultados: 

Loja 1: R$ 490 

Loja 2: R$ 450 

Loja 3: R$ 470 

Loja 4: R$ 2000  
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Sendo assim, calcule o valor médio do preço do celular que Chico deseja? O valor médio do 

preço do celular representa a realidade dos dados obtidos? 

Observação ao professor: No momento em que os alunos obterem a média de R$ 852,5 

questione-os se esse valor corresponde à realidade dos dados e se eles usariam como referência 

a média para comprar o celular, caso estivesse no lugar de Chico. Dessa forma, eles chegarão a 

conclusão que não, pois, ao observar os dados o preço do celular está na faixa de R$ 400 e não 

R$ 800, sendo assim, o que ocorreu nesta situação foi a influência da média por um valor 

discrepante do conjunto de dados, e por este motivo os alunos estudarão futuramente outras 

medidas estatísticas, que podem representar melhor o conjunto de dados.  

 

3ª etapa – Atividade prática em sala (1 aula – 50 minutos)  

Nesse momento, será realizado um trabalho em duas aulas, no qual a sala será dividida em  

grupos, os quais por meio de uma fita métrica, medirão durante o intervalo a altura e o tamanho 

do pé de 30 pessoas, além de coletar suas idades.  Para a pesquisa as seguintes orientações 

devem ser cumpridas em cada grupo:  

• Um integrante do grupo será responsável pela elaboração da tabela de dados;  

• Cada integrante deverá coletar especificamente um dado, isto é, um integrante coletará a 

altura, outro a idade e outro o tamanho do pé; 

• Todos os integrantes do grupo devem participar da elaboração do relatório. 

Dessa forma, seguindo as orientações os alunos coletarão as informações e a organizarão em 

forma de uma tabela no Calc e a partir dela obterão as médias referentes à idade, à altura e ao 

tamanho do pé. Destarte, os resultados obtidos serão compartilhados com a turma, e a partir 

deles os grupos escreverão no LibreOffice Writer um relato abordando o transcorrer da 

atividade, como foi feita a pesquisa e analisando os resultados das médias obtidas pelo grupo, 

concluindo se esta é representativa  ou não da amostra coletada. 

4ª etapa – Momento lúdico ( 1 aula – 50 minutos)  

Nesta última aula, o professor utilizará um jogo com os alunos com o objetivo de reforçar de 
maneira lúdica o conteúdo estudado, buscando maior interação entre os alunos e 
professor, desse modo o jogo ocorrerá em duplas. Segue o link: 

https://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Tiro/Conquer-Antartica.  

Observação ao professor: Pode ser utilizado qualquer outro jogo desde que seja possível obter 

dados, tais como pontuação, tentativa, acertos e erros. 

O jogo funcionará do seguinte modo; a dupla deverá jogar três partidas e durante as partidas, os 

jogadores devem anotar suas tentativas, acertos e erros, o campeão será aquele que ganhar mais 

partidas. A partir dos dados obtidos, os alunos construirão no Calc uma tabela com seu número 

de tentativas, acertos e erros referente a cada partida. Dessarte, ao fim das partidas o professor 

pedirá para os discentes calcularem por meio do Calc:  

- A média de acertos em cada uma das partidas, bem como a média de erros; 

- A média de acertos dos alunos que venceram uma partida na turma; 

- A média de acertos dos alunos que venceram duas partidas na turma; 

- A média de erros dos alunos que perderam uma partida na turma; 

- A média de erros dos alunos que perderam duas partidas na turma; 
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- A média de acertos e erros entre os campeões  

- A média de acertos e erros entre os que perderam. 

- A média de acertos e a média de erros da turma nas três partidas; 

 

Sendo assim, ao responderem as questões, as duplas enviarão os cálculos feitos no Calc por e-

mail ao professor.   

 

Avaliação 
A avaliação será feita a partir da participação dos estudantes na aula durante as atividades, 

através  da atividade entregue utilizando a programação do GeoGebra,  da pesquisa realizada 

pelos alunos e o relato produzido, e também pelas questões respondidas no Calc na atividade 

lúdica do jogo.  
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%3B&text=Em%20termos%20espaciais%2C%20a%20m%C3%A9dia,pr%C3%B3ximo%20de%20todos
%20os%20valores.  >. Acesso em: Dezembro, 2020.  
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Medidas de comprimento e 
plantas baixas simples 

 
Walmir José da Silva  

Orientador: Thiago Porto de Almeida Freitas  
Universidade Federal de Catalão - UFCAT 

 
 

Estrutura curricular 

Modalidade/Nível de Ensino 
6º ano do Ensino Fundamental 

Área 
Matemática 

Unidade Temática (BNCC) 
Grandezas e Medidas 

Objetos de Conhecimento (BNCC) 
Plantas baixas e vistas aéreas 

Habilidades (BNCC) 
x (EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de 

residências e vistas aéreas. 
 

Conteúdos Abordados 
Medidas de comprimento. Cálculo de áreas. Construção de plantas baixas. 

 

Objetivos/Expectativas de Aprendizagem 
x Conhecer algumas unidades de medida de comprimento não padronizadas, como 

palma o pé e o passo; 

x Identificar o metro, seus múltiplos e submúltiplos, como unidades de medidas de 

comprimento; 

x Formular, analisar e resolver situações problemas que envolvam perímetro e 

área; 

x Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas e vista aéreas. 
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Duração das atividades 
3 horas aula 

 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com aluno 
x Figuras geométricas planas; 

x Área de figuras planas; 

x Perímetro. 

 

Estratégias de ensino e recursos educacionais 
x Aula expositiva; 

x Quadro e pincel; 

x Texto impresso; 

x Slides; 

x Lápis e borracha; 

x Régua e trena; 

x Folhas de papel quadriculado. 

 
Descrição da Sequência de Atividades 

1ª etapa – Conversando sobre medidas 
Aula 1 
O professor realizará uma acolhida dos alunos e na sequência solicitará que eles 

organizem as carteiras em uma grande roda na sala de aula. A forma de organização das 

carteiras será fundamental para a roda de conversa que o professor iniciará com os 

alunos. Na ocasião, o professor começará a conversa com as seguintes questões:  

● O que é medir? 

● Qual a medida do assento da cadeira? 

● Quais as unidades de medidas de comprimento conhecidas por eles e onde são 

utilizadas. 

Durante a conversa é importante que o professor dê espaço para que os alunos 

compartilhem suas opiniões e sintetize-as no quadro para que toda a turma tenha 
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consciência das respostas apresentadas. Espera-se que dentre as respostas, conste que 

uma das unidades de comprimento mais conhecidas pela turma é o metro. É importante 

que toda a discussão seja direcionada pelo professor para ser abordada uma situação 

histórica acerca do surgimento do metro.  

Para apresentar a história do metro, o professor entregará uma cópia do texto “Como 

surgiu à unidade de medida(m) metro” (ver anexo 1) aos alunos. Para potencializar a 

discussão do texto, o professor pedirá aos alunos para medirem os pés com régua e fazer 

comparações das medidas entre si. Após a explanação do texto, o professor questionará 

a turma se conhecem outras unidades de medidas de comprimento? 

Antes de encerrar a aula, o professor solicitará que os alunos tragam na próxima aula os 

materiais: papel para anotações, papel quadriculado, régua e trena. 

2ª etapa - Explorando mais as medidas de comprimento. 
Aula 2 

O professor realizará uma acolhida dos alunos e na sequência solicitará que eles 

organizem as carteiras fila e disponha o material solicitado na aula anterior (papel para 

anotações, papel quadriculado, régua e trena) sobre a carteira para que possam realizar 

três atividades. 

Atividade 2.1 

Pedir aos alunos para medirem com a régua o comprimento e a largura do caderno 

fechado deles. Na sequência, peça que calculem a área da região ocupada pelo 

caderno. É importante que o aluno faça o registro escrito no caderno sobre o passo a 

passo do raciocínio dele. 

Atividade 2.2 

Após a atividade 1, peça aos alunos para medirem as dimensões da cantina da escola 

com a régua e a trena e que façam reflexões sobre as vantagens e desvantagens de cada 

um dos instrumentos de medida utilizados na tarefa. É importante que o aluno faça o 

registro escrito no caderno sobre o passo a passo do raciocínio dele. 

Atividade 2.3 
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Após o término da atividade anterior peça aos alunos para calcularem a área de um 

terreno de dimensões: 12m de frente e 24m de fundo. É importante que o aluno faça o 

registro escrito no caderno sobre o passo a passo do raciocínio dele. 

Antes de finalizar a aula, o professor solicitará que os alunos tragam na próxima aula os 

seguintes materiais: régua, papel quadriculado, lápis e borracha. 

3ª etapa – Muros e Plantas baixas 
Aula 3 

O professor realizará uma acolhida dos alunos e na sequência solicitará que eles 

organizem as carteiras fila e disponha o material solicitado na aula anterior (régua, papel 

quadriculado, lápis e borracha) sobre a carteira para que possam realizar duas 

atividades. 

Atividade 3.1 

Pedir aos alunos para resolverem a situação problema: Sabendo que para cobrir 1m2 

são utilizados 12 tijolos, quantos tijolos serão utilizados para cercar a frente do terreno 

da atividade 2.3, com um muro de 3m de altura? E para cercar o terreno todo? É 

importante que o aluno faça o registro escrito no caderno sobre o passo a passo do 

raciocínio dele 

Atividade 3.1 

Previamente, o professor organizará uma apresentação de slides com variados tipos de 

plantas baixas de casa. Tais plantas baixas podem ser obtidas a partir de pesquisa na 

internet. O professor apresentará os slides e na sequência pedirá aos alunos, com o uso 

do papel quadriculado e régua, desenhem a planta baixa de uma casa retangular com 

área total de 70m² e com os cômodos (2 quartos, sala, cozinha e banheiro). E ainda, 

que a casa deverá estar localizada na região central de um lote de dimensões de 12m 

por 24m. É importante que o aluno deixe explicitado o registro da escala adotada por 

ele para o esboço da planta baixa. 

Após cada aluno desenhar a planta baixa, o professor organizará um varal na sala de 

aula para fixar os trabalhos de cada aluno.  

 

Avaliação 
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A avaliação será continuada e ocorrerá por meio da observação das atividades e registro 

dos alunos nas tarefas propostas pelo professor. 

Referência e Bibliografia consultada 
 
SOARES, Eduardo Sarquis. Matemática com o Sarquis. Belo Horizonte: Formato 1996. 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5421/construcao-de-planta-baixa-da-sala-de-
aula>. Planta Baixa. Acesso em: 02/12/2020. 
 
<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1704/conhecendo-plantas-baixas>. Org: BENTO. 
Elizabeth. Acesso em: 02/12/2020. 
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Anexo e Apêndice 
Anexo 1 

 

Como surgiu a unidade de medida metro(m)? 

Há séculos atrás em vários países, ou até mesmo em cidades de um mesmo país 

no continente europeu, durante muito tempo, quem controlava as medidas eram os 

reis, era quem estava no poder. Portanto a medida usada era o pied-de-roi (pé-de-rei). 

Com isso, a classe baixa era explorada pelos abusos dos mercadores e reis, que 

usavam padrões pequenos para a compra de mercadoria e grandes para a venda dos 

produtos agrícolas para a classe trabalhadora. Conta à história que um certo rei queria 

agradar o seu amigo outro rei, mandou uma fazenda (tecido) com a medida de 50 pés 

(pé de rei) o amigo rei enviou uma carta em agradecimento e um tecido com a 

mesma medida uma fazenda com 50 pés (pé-de-rei). Mas como o rei que enviou o 

presente primeiro tinha o pé maior que o outro rei, quando o rei recebeu o presente 

fez a medida do tecido e descobriu que estava menor. Esse acontecimento quase 

causou uma guerra entre eles. 

Para evitar problemas maiores durante a revolução francesa e depois de várias 

conversas, notou que seria necessária a criação de um sistema de unidade de medida 

padrão, e assim após anos surgiu então o SI (Sistema Internacional de medida). A 

unidade de medida seria chamada de mètre, termo derivado do latim “metru”, que 

significa “uma medida” e do grego “metron”, que significa “medir”. Hoje no museu 

da França tem guardado o primeiro instrumento feito em platina para fazer medição 

de comprimento. O metro foi um símbolo da Revolução Francesa, símbolo da 

igualdade entre os povos. 

Texto adaptado de Eduardo Sarquis Soares, Matemática com o Sarquis.  
Belo Horizonte. 
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Aprendendo Analise Combinatória

com o Cubo Mágico
Willian Pessoa de Abreu

Orientador: Donald Mark Santee 
Universidade Federal de Catalão - UFCAT 

Estrutura curricular

Modalidade/Nível de Ensino

Nível Fundamental 8º e 9º 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.

Conteúdos Abordados

Conhecer  o  quebra  Cabeça  Cubo  Mágico,  apresentar  a  problemática  “número  de

combinações possíveis do cubo mágico”, em seguida trabalhar atividades envolvendo

métodos de contagem para resolver o problema do número de combinações do cubo

mágico.

Objetivos/Expectativas de Aprendizagem

• Estudar o Cubo Mágico;
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• Estudar  métodos  de  contagem:  Princípio  fundamental  da  contagem,  Arranjo

Simples, Permutação Simples e Combinação;

• Desenvolver estratégias para resolver problemas envolvendo contagem.

Duração das atividades

4 horas aula de 50 minutos

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com aluno

• Operações Básicas;

• Solido Geométrico: Cubo;

• Aresta, vértice e face de um solido geométrico;

• Rotações (sentido horário e anti-horário).

Estratégias de ensino e recursos educacionais

Será aplicada uma abordagem lúdicas motivacional inicialmente, com a resolução de

problemas a posteriori. 

Recursos Necessários: Cubo Mágico para a turma, caderno e lápis para anotações e

resolução das situações-problema, projetor, quadro negro e giz.

Descrição da Sequência de Atividades

1ª etapa – Aula 1

O professor apresentará o Cubo Mágico para a turma, fazendo perguntas do tipo, “Todos

conhecem o Cubo Mágico?”,  “Já  tiveram a  oportunidade de  brincar  com um Cubo

Mágico?”, “Alguém da sala sabe como resolver o Cubo Mágico?”, etc. Após isto, o

professor  deve dar mais detalhes sobre o Quebra-Cabeça,  como,  a origem do cubo,

recordes mundiais e falar sobre as competições e toda a comunidade que existe entorno

do brinquedo. Para ajudar, recomenda-se a apresentação do vídeo “MAGOS DO CUBO

-  FILME  2020  -  TRAILER  OFICIAL  NETFLIX”  disponível  no  link:

https://www.youtube.com/watch?v=ywxj3SmQfCI,  este  vídeo retrata  a  parte  de
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competições  e  a  comunidade  cubista,  e  do  vídeo  “Benefícios  do  Cubo  Mágico”

disponível  no  link:  https://www.youtube.com/watch?v=0C4jep5_6dI,  neste  será

apresentado  alguns  depoimentos  de  pessoas  das  mais  variadas  idades  sobre  os

benefícios que perceberam depois que aprenderam a resolver o quebra-cabeça.

Com tudo isto, inicia-se o estudo mais aprofundado do cubo mágico, disponibilizando

um cubo magico por aluno, caso não tenha material suficiente, pode-se desenvolver a

aula separando a turma em duplas e disponibilizando um cubo por dupla, outra forma é

pedir para aqueles que possuem o brinquedo trazerem ele para a aula. 

Primeiramente o professor levantará com os alunos sobre a estrutura física do quebra-

cabeça, pedir para os alunos descrever todos os elementos que conseguem enxergar que

o compõem, isto é,  as faces,  as peças e seus tipos:  centrais,  de aresta  e de canto e

quantas peças de cada tipo, os movimentos possíveis: rotações no sentido horário e anti-

horário e as face de cada peça individualmente(facetas). Definir os movimentos com

suas respectivas notações (ver Apêndice 1) e explorar as sequencias de movimentos (ver

Apêndice 2), o que acontece com uma determinada peça após executar uma sequencia

de movimentos, sua posição inicial e sua posição final? Desafie os alunos, escolha uma

peça e diga para encontrarem e registrarem uma sequencia de movimentos que leve a

peça de sua posição atual para outra pré-determinada, utilize fita crepe para marca a

peça alvo e assim facilitar o rastreamento da peça. 

Finalize a aula explicando como funciona o método de camadas para resolver o cubo

mágico e incentive a turma a aprender a resolver o cubo, o professor pode finalizar a

aula indicando a  playlist que ensina a resolver  o  quebra cabeça disponível  no link:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFhwle3piJ-Has_wv6-onp1vL6rX1Yyhw.

Observe  que  para  a  aula  funcionar  não  é  necessário  que  o  quebra-cabeça  esteja

resolvido durante sua exposição, pois a ideia é simplesmente conhecer-lo e estuda-lo.

2ª etapa- Aula 2

Após  a  primeira  aula  com uma  apresentação  mais  motivacional  do  cubo  mágico  e

exploradora sobre o quebra-cabeça, o professor devera iniciar a segunda aula com  a

seguinte  pergunta para  os  alunos:  “Quantas  combinações  diferentes  possui  o  Cubo

Mágico?”,  para  alunos  que  buscaram  a  aprender  a  resolver  o  cubo,  “Quantos

movimentos  foram  necessário  para  partir  do  estado  embaralhado  para  o  estado

solucionado?  Este  número  é  fixo?  Existe  relação  entre  cada  movimento  e  uma
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combinação possível do cubo?” espera-se especulações dos alunos sobre as questões

levantadas.

Agora  com  a  problemática  exposta  o  objetivo  é  construir  junto  dos  alunos,  os

conhecimentos para tentar responder questões com esta finalidade, a contagem. Desta

forma inicia-se os estudos sobre métodos de contagem. 

Utilizando a apostila “Métodos de Contagem e Probabilidade” por Paulo Cezar Pinto

Carvalho disponível no site da OBMEP (link:  http://www.obmep.org.br/apostilas.htm),

como material da apoio, o professor deverá acompanhar com os alunos o capitulo 1.

Ideias e estratégias de resolução de exercícios envolvendo contagem serão construido

por  meio  de  exemplos,  como  o  principio  multiplicativo,  permutação  simples  e

combinação simples.

Segue-se a sequência de exemplos a ser explorada baseadas na apostila da OBMEP:

Figura 1 - Fonte: Disponível em http://www.obmep.org.br/docs/apostila2.pdf Acesso em: 03 Nov.

2020

a) Liste todas as possíveis bandeiras (Figura 1). Quantas são elas?

Solução:

Definir uma estratégias sistemática de decisões para listar todas as bandeiras:

I. Escolher a cor da área externa;

II. Escolher a cor do círculo.

Desta forma podemos listar todas as possíveis bandeiras, por exemplo, escolhendo a cor

externa como preta, restam duas possibilidades de escolha para pintar o círculo, observe

a figura 2.

Apesar das cores disponíveis serem diferentes conforme a cor externa,  a quantidade

delas é sempre a mesma, neste caso 2.

Exemplo 1. Uma bandeira com a forma abaixo vai ser pintada utilizando duas 
das cores dadas.
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Figura 2 - Fonte: Disponível em http://www.obmep.org.br/docs/apostila2.pdf Acesso em: 03 Nov.

2020.

Então pode-se adotar  o  seguinte raciocino,  para cada uma das  3 cores  externas  são

possíveis 2 cores. Assim o total de possibilidades é 2+2+2= 3 × 2 = 6.

Disto o professor faz o seguinte destaque a turma:

O procedimento que foi empregado ilustra o Principio Fundamental da Contagem:

b) Quantas são as possíveis bandeiras no caso em que 4 cores estão disponíveis? 

Solução: 

Segue-se de forma análogo ao item a). Existem 4 maneiras de escolher a cor externa e

restam 3 possibilidades de cor para o circulo. Pelo principio fundamental da contagem

segue se que são 4 × 3 = 12 possibilidades.

Se uma decisão D1 pode ser tomada de p modos e, qualquer que seja essa 
escolha, a decisão D2 pode ser tomada de q modos, então o número de maneiras 
de se tomarem consecutivamente as decisões D1 e D2 é igual a pq. 

Exemplo 2. Para pintar a bandeira abaixo, há 4 cores disponiveis. De quantos modos 
ela pode ser pintada de modo que faixas adjacentes tenham cores distintas?
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Figura 3 - Fonte: Disponível em http://www.obmep.org.br/docs/apostila2.pdf Acesso em: 03 Nov.

2020.

Solução:

Para a primeira faixa da bandeira temos 4 cores possíveis, a segunda faixa ou faixa do

meio, 3 cores pois ela tem que ser distinta da primeira, e a ultima faixa não pode ser a

mesma  cor  do  meio  porém  pode  ser  a  mesma  da  primeira  faixa,  logo  são  3

possibilidades. 

Desta forma temos 4 × 3 × 3 = 24 possibilidades.

Solução:

Temos palavras de 1, 2, 3 e 4 letras. A estratégia é contar a quantia de palavras dentre

estes 4 tipos e somar tudo.

• 1 letra: Ou é ponto ou é traço, portanto 2 palavras;

• 2 letras: Ponto ou traço para primeira letra, ponto ou traço para segunda letra,

portanto,  usando  principio  fundamental  da  contagem  teremos:  2  ×  2  =  4

palavras.

• 3 letras: Mesma estratégia de 2 letras, portanto são 2 × 2 × 2 = 8 palavras

• 4 letras: 2 × 2 × 2 × 2 = 16 palavras.

Somando tudo temos: 2 + 4 + 8 + 16 = 30 palavras.

Finalizando este exemplo o professor, reflete sobre as estratégias utilizadas até aqui,

enfatizando para os alunos as seguintes posturas tomadas em cada uma das resoluções,

fazendo sua comparação com as estratégias adotadas até agora.

Postura  1:  Colocar-se  no  papel  da  pessoa  que  deve  fazer  a  ação  solicitada  pelo

problema e ver que decisões devemos tomar (pintar bandeira exemplo 1).

Postura  2:  Dividir as  decisões  a  serem  tomadas  em  decisões  mais  simples,

correspondentes às diversas etapas do processo de decisão(separar por quantidade de

letras exemplo 3).

Solução:

Exemplo 3. O código Morse usa duas letras, ponto e traço, e as palavras 
têm de 1 a 4 letras. Quantas são as palavras do código Morse?

Exemplo 4. Quantos são os números pares de três algarismos distintos?
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Primeira  decisão,  queremos  saber  os  números  pares,  portanto  vamos  começar  pelo

último algarismo, pois é por ele que identificamos se um número é par ou não, o último

algarismo só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8.

Agora vamos tentar aplicar o principio fundamental da contagem. De quantos modos se

pode escolher o primeiro algarismo? Se não tivermos usado o 0, haverá 8 modos de

escolher o primeiro algarismo, pois não poderemos usar nem o 0 nem o algarismo já

usado na última casa; se já tivermos usado o 0, haverá 9 modos de escolher o primeiro

algarismo, pois apenas o 0 não poderá ser usado na primeira casa. 

Usando esta estratégia chegamos num impasse, para contornar isto podemos separar em

dois caso e contar separadamente (postura 2).

• Números  terminados  em  0:  Há  1  possibilidade  para o  último  algarismo,  9

possibilidades para o primeiro e 8  possibilidades para o algarismo central. Há,

portanto, 1×9×8 = 72 números de três algarismos distintos terminados em 0. 

• Números terminados em 2,4,6 e 8: há 4 possibilidades para o último algarismo,

8  possibilidades  para o primeiro e 8  possibilidades  para o algarismo central.

Assim são 4 × 8 × 8 = 256 números pares de três algarismos distintos que não

terminam em 0. 

Somando os dois casos chegamos em 72 + 256 = 328.

Outra  forma  de  resolver  é  contando  os  casos  indesejáveis  e  subtraindo  eles

posteriormente.

Ficaria  assim,  5  possibilidades  para  o  ultimo  algarismos,  9  possibilidades  para  o

primeiro  algarismos(  está  sendo  contabilizado  o  caso  que  começa  com  0),  8

possibilidades para o algarismo central. Portanto são 5 × 9 × 8 = 360 números.

Agora vamos retirar o caso que começa com 0. Ou seja, 1 possibilidade para o primeiro

algarismo, 4 possibilidades para o último algarismo(2, 4, 6 e 8), 8 possibilidades para o

algarismo central. Portanto são 1 × 4 × 8 = 32 números.

Subtraindo os indesejáveis teremos 360 – 32 = 328 números

Daqui o professor deverá enfatizar a 3º postura durante resolução de um exercício de

contagem.

Postura  3:  Não  adiar  dificuldades,  pequenas  dificuldades  adiadas  costumam  se

transformar em imensas dificuldades. Se uma das decisões a serem tomadas for mais

restrita  que  as  demais,  essa  é  a  decisão  que  deve  ser  tomada  em  primeiro  lugar

(Exemplo 4, primeira decisão analisar possibilidades do ultimo algarismo por causa da

restrição par).
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Solução:

São 8 possibilidades para primeira da fila,  7 para a segunda,  6 para a terceira e assim

sucessivamente resultando em 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 8!(lê-se 8 fatorial)

Explicar para os alunos que este é um problema clássico da contagem, onde é chamado

de problema de permutação simples. E pode ser descrito como:

Solução:

Usando o principio fundamental  da contagem são 11 possibilidades para o primeiro

jogador, 10 para o segundo e 9 para o terceiro. Portanto 11 × 10 × 9 = 990. Porem está

solução ainda está incompleta.

Observar com os alunos que escolher o jogador A, B e depois C, é a mesma coisa que

escolher o jogador B, C e depois A. Neste caso a ordem de escolha não importa, e ao

utilizar  o  principio  fundamental  da  contagem  estes  dois  casos  são  incluídos.  Para

corrigir isto dividindo pela quantidade de vezes que está repetição acontece, isto é, A, B

e  C  aparece  na  contagem 3  ×  2  ×  1  =  6  vezes,  e  o  mesmo  com todas  as  outras

comissões. Desta forma o número correto de comissões é 990 / 6 = 165.

Explicar  aos  alunos  que  este  é  um  problema  clássico  de  combinação  simples  e

apresentar a forma geral:

O número de modos de  escolher  p dentre  n objetos  é  representado por Cn
p (lê-se:

combinação de n tomados p a p) e é igual a:

Exemplo 5. De quantos modos diferentes 8 pessoas podem ser colocadas em fila?

De um modo geral, o número de modos de ordenar n objetos é igual a 
n×(n−1)×· · · ×1, que é representado por n! (lê-se: n fatorial).

Exemplo 6. De quantos modos podem-se escolher três dos jogadores de um time de 
futebol para representá-lo em uma cerimônia de premiação?

Cn
p=
n(n−1) ...(n−p+1)

p( p−1) ...1
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3ª etapa- Aula 3 e 4

Está será a etapa de resolução de exercícios, para isto sugiro que separe a turma em trios

ou quartetos. A partir  da lista  de exercícios disponível  na apostila  utilizada na aula

anterior,  separe  algumas  questões  que  ache  mais  pertinentes  a  sua  turma  para  eles

resolverem(sugestão  de  lista  no  anexo  1),  inclua  nesta lista  duas questões

especiais(Apêndice 3), elas são referentes ao número de combinações do cubo mágico

2x2x2 e do tradicional 3x3x3. Peça para os alunos registrarem todo os cálculos que

pensaram e  utilizaram na resolução  dos  exercícios,  incentivando  a  registrarem seus

raciocínios mesmo se estiverem na dúvida se as suas respostas estão certas ou não.

Preste atenção no andamento da aula, depois que a maioria dos alunos tiverem tentado

resolver as questões especial por si próprios, faça a correção delas junto com a turma.

No cubo 2x2x2 a estratégia é fixar um canto, a partir dele permutar e orientar os demais.

No cubo 3x3x3 espera-se que consigam desenvolver a parte inicial da solução como a

permutação  simples  que  existe  das  peças  de  cantos  e  das  peças  de  meios,  as  três

orientações possíveis para cada peça de canto e duas orientações possíveis para cada

peça de meio, porém a parte de paridade que existe no cubo, isto é, as peças de meio e

cantos  só  podem  ser  trocadas  de  posição  em  pares,  exige  uma  matemática  mais

avançada para  seu entendimento cabendo ao professor  fazer uma boa condução desta

parte dos cálculos.

Para ilustrar as informações de paridade para os alunos, pegue dois cubos resolvidos e

no primeiro aplique a seguinte sequência de movimentos: R' D R D' R' D R U R' D' R D

R' D' R U'(nesta sequência temos duas peças na posição certa, porém na orientação

errada, se um é orientado o outro é automaticamente orientado também) no segundo

cubo aplique a seguinte sequência de movimentos: R' U L' U2 R U' R' U2 R L U' (nesta

sequência temos dois meios na posição errada, e dois cantos na posição errada, se os

dois meios são trocados para as posições certas os dois cantos também serão).
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Avaliação

A avaliação  será  dada  pela  solicitação aos  alunos  para  entregarem  os  exercícios

propostos  na  etapa  3,  para  uma  avaliação  mais  pessoal,  atentando-se  em  como  o

raciocínio de resolução foi repassado para o papel, por isso é interessante incentivar os

alunos  a  registrarem todos  os  argumentos  que acharem pertinentes  na  resolução do

exercício em pauta.
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Anexos

Anexo 1
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Fonte: Métodos de Contagem e Probabilidade - Disponível em

<http://www.obmep.org.br/apostilas.htm>. Acesso em: 24 out. 2020.
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