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1 IDENTIFICAÇÃO 

 

 Professor PDE: Vilmar Silva da Silva 

 Área: Matemática 

 Núcleo: Área Metropolitana Sul 

 Professora Orientadora IES: Profª. Ms. Silvana Heidemann Rocha 

 IES Vinculada: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

Câmpus Curitiba. 

 Escola de implementação: Centro Estadual de Educação Básica de 

Jovens e Adultos (CEEBJA) Paulo Leminski, Lapa, Paraná. 

 Público objeto de intervenção: Uma turma de 20 alunos do coletivo do 

6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, noturno. 

 

2 TEMA DE ESTUDO: Tendências Metodológicas em Educação Matemática-

Jogos. 

 

3 TÍTULO: A importância dos jogos no ensino das quatro operações 

fundamentais da Matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

 

3 INTRODUÇÃO 

 

 Desde os anos iniciais do ensino fundamental, são trabalhados na 

Matemática conceitos e situações-problema envolvendo as quatro operações 

fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Porém muitas vezes, 

essas operações não são assimiladas e compreendidas de forma satisfatória, 

pelos alunos sendo que muitos deles são promovidos para as séries 

subsequentes sem adquirir o domínio dos pré-requisitos, para o enfrentamento 

das próximas etapas de ensino aprendizagem. 

 Muitas vezes, situações do dia a dia que envolve a Matemática passa 

desapercebida por muitos alunos devido principalmente ao consumo 

desenfreado, sem perceberem a conexão do que é trabalhado em sala de aula 

e a vida real. 
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 As dificuldades de aprendizagem, a repetência, a defasagem 

idade/série, a evasão escolar, as dificuldades de conciliar trabalho e escola, 

problemas familiares entre tantos outros, são fatores que dificultam o acesso e 

a permanência de todos na escola. 

 Considerando o vínculo que abrange o pensar, o sentir e o agir, 

acreditamos que ao educador está posto o desafio de tentar novas 

metodologias e pesquisar estratégias alternativas para uma ensinagem mais 

abrangente, envolvente, participativa, multidisciplinar e inserida na realidade, 

vendo no lúdico, uma possibilidade de construir essa ponte entre o real e o 

imaginário, pois “sua função é a de representar a realidade” (Santa Roza, 1993, 

p.25). 

 Nesse sentido deve-se proporcionar aos alunos alternativas, através de 

um trabalho prazeroso, aumentando assim a auto confiança e a motivação, 

facilitando com isso o entendimento da Matemática. 

 As escolas públicas recebem hoje uma clientela que vem de realidades 

diferenciadas, onde o contraste social é visível. São filhos das mais variadas 

camadas sociais, tendo portanto na sala de aula uma diversidade de perfis. 

 O ensino apresenta-se muitas vezes insuficiente para superar problemas 

advindos dessa realidade social, tais como: problemas de concentração, 

indisciplina, baixa estima e diversas influências externas que possam a 

interferir na aprendizagem.  

 Diante das situações de carências de embasamento quanto aos 

conceitos matemáticos, este trabalho se propõe a auxiliar: na investigação das 

possíveis causas que dificultam a aprendizagem das quatro operações 

fundamentais para o público alvo. 

 Esta Unidade Didática, tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento do 

ato de ensinar, propondo práticas pedagógicas alternativas. Essas práticas 

levam em conta o conhecimento prévio adquirido pelos educandos, e por meio 

de atividades lúdicas, objetiva-se que os alunos possam obter o domínio, a 

instrumentalização e aplicação funcional das quatro operações fundamentais 

da Matemática. Espera-se que esses conteúdos matemáticos sejam 

assimilados de forma não fragmentada estimulando assim a todos a 

autoconfiança e a capacidade de aprender fora e dentro do contexto escolar. 

 A aplicabilidade desta Unidade Didática, como parte da Intervenção 

Pedagógica na escola, visa resgatar através de lúdico a aprendizagem das 

quatro operações matemáticas fundamentais, visto que o lúdico apresenta por 

excelência grande relevância de cunho pedagógico no ensino da Matemática, 

tendo em vista que estimula o raciocínio lógico, fator imprescindível para a 

apropriação dos conteúdos. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo Geral 

 Analisar o emprego de jogos no ensino das quatro operações básicas da 

matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

* Confeccionar os materiais didáticos com os alunos; 

* Detectar as dificuldades dos alunos quanto à aprendizagem das 4 

(quatro) operações fundamentais da matemática: adição, subtração, 

multiplicação e divisão; 

* Aproveitar os conhecimentos adquiridos e experiências de vida dos 

alunos quanto aos conceitos matemáticos; 

* Comparar o desempenho e a motivação dos alunos, quanto ao 

aprendizado das quatro operações fundamentais da matemática, ao utilizar os 

jogos como metodologia de ensino. 

 

6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

  A história da Matemática é um elemento orientador na elaboração de 

atividades, na criação de situações problema, na busca de referências para 

compreender melhor os conceitos matemáticos. [...] Assim, pode promover 

uma aprendizagem significativa, pois propicia ao estudante entender que o 

conhecimento matemático é construído historicamente a partir de situações 

concretas e necessidades reais (MIGUEL e MIORIM, 2004, p.66). 

 As situações concretas são necessárias para motivar os alunos a 

entenderem conceitos matemáticos. Só se aprende bem quando a realidade 

vivenciada pelos educandos é aproveitada nas salas de aulas, seja através de 

situações problema, como também de interesses com relação as necessidades 

de cada um. 

 Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná (Paraná, SEED, 2008, p.35) em sua dimensão histórica é necessário 

compreender a Matemática desde suas origens até sua constituição como 
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campo científico, e como disciplina no currículo escolar brasileiro, para ampliar 

a discussão acerca dessas duas dimensões. 

 Para Brenelli (apud ALVES, 2001, p.24) uma área de ensino que tem 

desenvolvido muitos trabalhos com jogos é a Matemática, com ênfase em 

materiais concretos e estruturados, utilizados como recursos didáticos. 

 Dessa forma os jogos podem representar um importante recurso 

didático, nas aulas de Matemática, desde que seja trabalhado de forma 

contextualizada de acordo com as etapas presentes no jogo, o que ajuda a 

conferir um sentido intuitivo aos conceitos e procedimentos a serem 

aprendidos. 

 Segundo Dallabona e Mendes (2004) as atividades lúdicas são peças-

chave para desenvolver a solidariedade e empatia, como para introduzir novos 

conceitos para a posse e para o consumo. 

 O lúdico serve como meio pedagógico que envolve o aluno nas tarefas 

da sala de aula, bem como colocam que o educador deve ter claro os objetivos 

em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem. 

 Conforme Alves (1987) o lúdico se baseia na atualidade, ocupa-se do 

aqui e do agora, não prepara para o futuro inexistente. Sendo hoje a semente 

de qual germinará o amanhã, podemos dizer que o lúdico favorece a utopia, a 

construção do futuro a partir do presente. 

 Segundo Kishimoto (1997) o termo “lúdico” tem sua origem na palavra 

latina “ludus” que quer dizer “jogo”. É neste sentido que o termo lúdico é 

utilizado neste trabalho. 

 Huizinga (1980), defende a ideia de que o jogo puro e simples constitui 

as bases da civilização: “Num sentido puramente formal poderíamos considerar 

toda a sociedade como um jogo, sem deixar de ter presente que este jogo é o 

princípio vital de toda a civilização. A conclusão é de que sem o espírito lúdico 

a civilização é impossível” (p.28). 

 Nos jogos, os cálculos são carregados de significado porque se referem 

a situações concretas (marcar mais pontos, controlar a pontuação, formar uma 

quantia que se tem por objetivo etc). Além disso, o retorno das hipóteses é 

imediato, pois, se um cálculo ou uma estratégia não estiver correta, não se 

atingem os objetivos propostos ou não se cumprem as regras e isso é 

apontado pelos próprios jogadores (STAREPRAVO, 2006, p.16). 

 Pode-se constatar que tem havido grande valorização de atividades 

lúdicas no processo de construção do conhecimento matemático através de 

uma prática na qual o professor utiliza jogos pedagógicos, como elementos 

facilitadores do ato de ensinar e aprender. 
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 A manipulação dos jogos como elementos facilitadores da aprendizagem 

desperta o interesse do aluno para o conhecimento matemático e tem se 

mostrado bastante eficaz quando bem orientado, embora como uma 

metodologia de ensino os jogos sejam limitados a usos ocasionais (MENDES, 

1995, p.12). 

 Para D’Ambrósio (1986) é importante se estabelecer relação entre teoria 

e prática nas aulas de Matemática, pois isso enfatiza a aprendizagem como um 

processo natural, por fazer parte da vida em sociedade. 

 Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o 

pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 

problemas. Acreditamos que educadores matemáticos, devem procurar 

alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a 

autoconfiança, a organização, a concentração, estimulando a socialização e 

aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas. 

 O uso de jogos e curiosidades no ensino da Matemática tem o objetivo 

de fazer com que os alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a 

rotina da classe e despertando o interesse do aluno envolvido.[...] Analisando 

as possibilidades do jogo no ensino da Matemática, percebemos vários 

momentos em que crianças e jovens, de maneira geral, exercem atividades 

com jogos em seu dia a dia, fora das salas de aula. Muitos desses jogos 

culturais e espontâneos, apresentam impregnados de noções matemáticas que 

são simplesmente vivenciadas durante sua ação no jogo [...] (OLIVEIRA, 2007). 

 Em relação aos trabalhos do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), alguns autores abordaram a importância do lúdico no ensino da 

Matemática em suas Unidades Didáticas. Por exemplo:Medeiros (2009), Bellido 

(2010), Litron (2010), Desplanches (2010), Amorim (2010), Volpato (2010), 

Baggio (2010), Hartmann (2010), Silva (2010) e Plakitka (2010). 

 Medeiros (2009) utilizou os jogos como estratégia para aprendizagem 

em Matemática, com uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental para se 

trabalhar as quatro operações básicas com números naturais, medidas de 

comprimento, de área e de ângulos, simetria e contagem, através do jogo 

Kalah, Contig 60, Traverse e algumas atividades complementares envolvendo 

simetria de reflexão. 

  Bellido (2010) abordou sugestões de jogos que foram desenvolvidos 

junto aos alunos da 6ª série ou 7º ano do ensino fundamental, para trabalhar 

conceitos matemáticos. 

 Litron (2010) trabalhou com alunos da 1ª série do Ensino Médio, o lúdico 

no ensino da Matemática, diante das dificuldades detectadas em vários 

conteúdos envolvendo a Matemática básica como frações, potências, divisões, 
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sentenças abertas etc. Foram utilizados alguns jogos como: O jogo da 

multiplicação, Tangram, Quadro Mágico, Scino, Torre de Hanói, Jogos das 

Formas, Contato do 1º Grau e Dominó de Racionais. 

 Desplanches (2010) utilizou materiais manipuláveis e atividades através 

de jogos para o ensino da Geometria Espacial, no Ensino Médio com os 

seguintes jogos: o Jogo Volumes e Linha e o Jogo Trimu dos Poliedros para se 

trabalhar com os diversos tipos de sólidos geométricos. 

 Amorim (2010) trabalhou com alunos da “Sala de Apoio à 

Aprendizagem”,destinado aos alunos que apresentam dificuldades na disciplina 

de Matemática.O autor utilizou os jogos Bingo Matemático,Bingo Geométrico e 

a construção de Bingo Matemático, para trabalhar geometria plana e espacial. 

 Volpato (2010) elaborou seu Caderno Pedagógico com objetivo de 

identificar as formas de inserção dos jogos matemáticos no Ensino 

Fundamental, como recurso pedagógico para aprendizagem matemática, 

enfocando a fixação das operações fundamentais.O autor utilizou Material 

Dourado, Jogos com Dados, Jogo dos Cartões-Soma, Jogo dos Cartões-

Subtração, Par ou Ímpar, Jogo do Caracol, Jogo da Tartaruga, Memória Soma 

Dez, Soma Vinte e Oito, Quadro Mágico (soma 15), Sempre Dez, Sempre 

Vinte, Jogo Sempre Doze de Menos e Jogos envolvendo multiplicação e 

divisão. 

 Baggio (2010) utilizou jogos para o ensino da Matemática em uma turma 

do 9º ano do Ensino Fundamental, através do jogo Batalha Naval, Batalha 

Naval Circular e o jogo do General, para o estudo do plano cartesiano, 

representação gráfica, espaço amostral e experimentos aleatórios. 

 Hartmann (2010) trabalhou com alunos do Ensino Fundamental, o Jogo 

Compre Bem (Grow), com adaptações para o estudo das quatro operações 

matemáticas e situações-problema. 

 Silva (2010) em seu material didático-pedagógico, apresentou quatro 

tipos de jogos aplicados no 7º ano do Ensino Fundamental, como o jogo 

Termômetro Maluco, Tabuleiro com Números Negativos, Dominó Matemático, 

e Pontos em Batalha para abordagem dos Números Inteiros. 

 Plakitka (2010) utilizou materiais manipuláveis com uma turma de 6º ano 

do Ensino Fundamental, onde propôs atividades lúdicas como o Bingo 

Interativo, Quebra-Cabeças, brincadeiras e charadas para aprendizagem sobre 

conceitos matemáticos, principalmente operações aritméticas. 

 

7.MATERIAIS E MÉTODOS 
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7.1 PÚBLICO ALVO 

 

O público alvo da Intervenção Pedagógica aqui proposta, foi descrito a 

partir de um questionário planejado com a intenção de conhecer a realidade 

dos alunos, quanto à situação familiar, nível sócio econômico, escolaridade, 

faixa etária, dentre outras características.  

 

Foi entrevistada uma turma de 20 alunos do presencial (coletivo) do 

período noturno do ensino fundamental do Centro de Educação Básica de 

Jovens e Adultos (CEEBJA) Paulo Leminski, localizado na Rua Cândido 

Ferreira do Amaral, nº 608, Vila Serafim Ferreira do Amaral, Lapa,Paraná. 

 

Trata-se de uma turma atendida na forma presencial (coletivo), cujo 

ingresso desses alunos inicia-se a partir do 5º ano completo das séries iniciais 

do ensino fundamental.  

 

Os referidos alunos oriundos dessa turma, foram selecionados mediante 

aproveitamento de estudos de acordo com o histórico escolar apresentado no 

ato da matrícula. Esse processo classificatório está em consonância com a Lei 

nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, que amplia o ensino fundamental 

de 8 (oito) anos para 9 (nove) anos de duração. 

 

A faixa etária do público alvo varia de 15 (quinze) anos à 46 

(quarenta e seis) anos de idade, sendo 55% do sexo feminino e 45% do 

sexo masculino. 

 

Referente à moradia, 70% dos entrevistados possuem casa própria 

e 30% moram em casa alugada, sendo que 90% residem no perímetro 

urbano e 10% na zona rural. 

 

Com relação ao estado civil, 30% são casados, 45% solteiros e 

25% vivem em união estável, sendo que 60% possuem prole. 

Como possíveis causas da baixa escolaridade desses alunos, 85% 

disseram que já interromperam seus estudos alguma vez e 15% 

disseram que não. 

 

Dos que interromperam seus estudos alguma vez, 47% deles 

disseram que interromperam seus estudos por não conseguirem 
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acompanhar os conteúdos e 53% deles disseram ser por dificuldades de 

conciliar trabalho e escola. 

 

De acordo com o nível de escolaridade, 65% está cursando o 6° 

ano do ensino fundamental, 20% o 7º ano e 15% o 8º ano. 

 

Conforme a profissão ou área em que trabalham os entrevistados, 

30% são autônomos e 70% estão como ajudantes de produção. 

 

Quanto à renda mensal da família, 10% disseram ganhar entre 

R$600,00 a R$1.000,00, 25% disseram ganhar mais de R$1.000,00 até 

R$1.500,00, 30% disseram ganhar mais de R$1.500,00 até R$2.000,00, 

30% disseram ganhar mais de R$2.000,00 até R$3.000,00 e 5% 

disseram ganhar mais de R$3.000,00 mensais. 

 

Quanto ao número de pessoas que moram na mesma casa, 15% 

dos respondentes disseram que moram 2 (duas) pessoas (incluindo o 

respondente), 35% disseram que moram 3 (três) pessoas, 30% disseram 

que moram 4 (quatro) pessoas, 10% disseram que moram 5 (cinco) 

pessoas, 5% disseram que moram 6 (seis) pessoas e 5% (cinco) 

disseram que moram 7 (sete) pessoas. 

 

Outra questão investigada, refere-se ao meio de transporte 

utilizado por esses alunos para se deslocarem até o colégio. 50% dos 

respondentes disseram ir a pé, 35% com veículo próprio, 5% de ônibus 

escolar e 10% de bicicleta. 

 

No final do questionário, havia uma questão aberta (opcional), 

possibilitando ao entrevistado efetuar algum tipo de informação 

complementar, porém 100% dos entrevistados não fizeram nenhum tipo 

de registro na referida questão. 

 
7.2 MATERIAL 

Os jogos a serem utilizados na Intervenção Pedagógica são: 

a)  Jogo Contig 60 
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Figura 1-Tabuleiro do Jogo Contig 60 

Fonte: Google Imagem 

 

b) Jogo de Bingo Matemático 

 

 
 

 Figura 2-Cartelas de Bingo Matemático 

 Fonte: Google Imagem 
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Quadro 1 – Jogos envolvendo as 4 Operações Fundamentais da Matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Nº de 
ordem 

Nome do Jogo 
Nº de 

Jogadores 
Materiais Utilizados Regra do Jogo Descrição do Jogo Objetivo do Jogo 

1 Contig 60
1
 2 

- 1 tabuleiro numérico; 
- 3 dados; 
- 50 fichas, sendo 25 fichas de cor 
vermelha e 25 fichas de cor verde, sendo 
1 (uma) cor para cada participante; 
- Folhas de sulfite para anotação dos 
resultados. 

Para saber quem vai dar 
início do jogo, cada 
participante joga um dos  3 
(três) dados. 
Vence quem tirar o maior 
valor dos dados 
arremessados (faces 
superiores). 

Cada jogador, baseando-se no 
resultado das faces superiores 
obtidos no lançamento dos 3 (três) 
dados, deverá construir uma 
sentença matemática utilizando 2 
(duas) operações matemáticas 
distintas (adição, subtração, 
multiplicação e divisão). 

 
  ( 3 +  6) . 5 = 45 
O resultado dessa sentença 
matemática deverá ser marcado no 
tabuleiro com uma ficha daquele 
jogador.  

Preencher uma fila 
(linha, coluna ou 
diagonal) com uma 
cor de ficha. 
Vence o jogo, o 
jogador que 
conseguir atingir esse 
objetivo. 

2 
Bingo 
matemático

2
 

20 

- Cartelas numéricas; 
- Globo giratório; 
- 75 bolinhas numeradas envolvendo as 
4 (quatro) operações fundamentais da 
Matemática; 
- Em cada bolinha há uma operação 
matemática. 
Ex:  75 :  3  =  25 
- Grãos de feijão ou milho; 
- Folhas de sulfite para as anotações dos 
resultados 

- Cartela individual para cada 
participante; 
- Para o início de cada 
rodada será previamente 
combinado: Cartela cheia, 
completar uma coluna inteira 
na vertical, horizontal ou 
diagonal. 

Cada jogador, baseando-se na 
Operação Matemática presente na 
bolinha sorteada, deverá cobrir em 
sua cartela, o resultado da 
operação com um grão de milho ou 
feijão, caso o resultado dessa 
operação esteja presente na cartela 
do jogador. 

Preencher a cartela 
cheia ou completar 
uma coluna inteira na 
vertical, horizontal ou 
diagonal, como 
previamente 
combinado ao início 
do jogo. 

                                                           
1
 

Este jogo foi desenvolvido pelo norte americano John C. Del Regato, que levou muitos anos para conseguir dar ao jogo formato atual, tanto em relação ao 
tabuleiro quanto às regras. 

 
2
 O jogo do Bingo Matemático, favorece o domínio e a concentração para a realização das 4 (quatro) operações fundamentais de forma prazerosa, visto que assemelha-se 

ao jogo tradicional do Bingo muito apreciado na Lapa-PR. 
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7.3 MÉTODOS 

 

 Para aproveitar os conhecimentos adquiridos e experiências de vida dos 

alunos, quanto aos conhecimentos matemáticos, será feito primeiramente uma 

avaliação diagnóstica, a fim de verificar se os alunos possuem habilidades para 

trabalhar com: 

 adição com números naturais; 

 

 subtração com números naturais; 

 

 multiplicação com números naturais; 

 

 divisão com números naturais; 

 

 expressões numéricas com números naturais. 

 

 O instrumento dessa avaliação diagnóstica, está apresentado no Anexo 

II. 

 Para confeccionar os materiais didáticos para a Intervenção Pedagógica 

na escola, os alunos serão divididos em duplas para incentivar o 

desenvolvimento pessoal e social. 

 No Jogo Contig 60, serão necessários 10 (dez) tabuleiros, visto que essa 

modalidade exige duplas e o público alvo é formado por 20 alunos. 

 Detalhamento da execução dos jogos : 

1) Jogo Contig 60 

Cada dupla será responsável pela confecção do seu tabuleiro de jogo, 

pela confecção de 25 (vinte e cinco) fichas na cor vermelha e 25 (vinte e 

cinco) fichas na cor verde ambas confeccionadas com material EVA e 3 

(três) dados confeccionados com papel cartão, sendo realizado 

primeiramente a sua planificação e logo em seguida sua montagem com 

suas faces devidamente numeradas. 

Esta modalidade de jogo, não haverá premiação aos participantes e 

serão realizadas 5 (cinco) rodadas de jogo,obedecendo as regras e 

objetivos do jogo. 

 

2) Bingo Matemático 

Cada participante escolherá uma cartela impressa, semelhante ao Jogo 

do Bingo tradicional. 
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Será utilizado o globo giratório do Jogo do Bingo tradicional, mas em 

cada bolinha estará escrita uma sentença matemática. 

Para se estabelecer o ganhador do jogo, antes do início de cada rodada 

será previamente combinado com o professor os critérios para o 

preenchimento da cartela, que poderá ser cartela cheia ou completar 

uma coluna inteira na vertical, horizontal ou diagonal. 

Serão realizadas 5 (cinco) rodadas, com alguns brindes para o primeiro 

e segundo vencedor que preencher sua cartela, conforme os critérios 

pré-determinados no início de cada rodada. 

Os brindes serão ofertados pela Direção do próprio colégio CEEBJA 

Paulo Leminski , Lapa-Paraná. 

 

Quadro 2 – Descrição dos brindes a serem comprados para realização do 

Bingo Matemático. 

NÚMERO OBJETO(prêmio) QUANTIDADE CUSTO(unitário) CUSTO(total) 
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ANEXO I 
 

 
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS (CEEBJA) PAULO LEMINSKI 
LAPA-PR. 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (PDE) – 2013. 
PROFESSOR: Vilmar Silva da Silva 
Público Alvo da Intervenção Pedagógica: Turma do coletivo do Ensino Fundamental, noturno. 
 
Nome (opcional): _____________________________________________________________________ 
 

1) Idade: ______ anos 
 

2) Sexo: (  ) Masculino   (   ) Feminino 
 

3) Estado Civil: (   ) Casado   (   ) Solteiro   (   ) Viúvo   (   ) União estável 
 

4) Tem filhos? (   ) Sim   (   ) Não 
 
              Se sim, indique o número de filhos: _______ 
 

5) Ano do Ensino Fundamental que está cursando no CEEBJA Paulo Leminski: 
____________________ 

 
6) Qual a sua profissão ou área em que trabalha? 

____________________________________________ 
 

7) Mora em casa: (   ) Própria   (   ) Alugada   (   ) Outros 
(especifique):____________________________ 

 
8) Localização da sua moradia: (   ) Zona rural   (   ) Zona urbana 

 
9) Quantas pessoas moram com você, incluindo você? ___________ 

 
10) Das pessoas que moram com você, quantas têm renda salarial, incluindo você? 

_________________ 
 

11) Qual a renda mensal aproximada da sua família? 
              (   ) Menos de R$600,00 
              (   ) de R$600,00 a R$1.000,00 
              (   ) mais de R$1.000,00 até R$1.500,00 
              (   ) mais de R$1.500,00 até R$2.000,00 
              (   ) mais de R$2.000,00 até R$3.000,00 
              (   ) mais de R$3.000,00 
 

12) Tipo de transporte ou meio de locomoção que você utiliza para chegar até a escola: 
              (   ) Venho a pé 
              (   ) Bicicleta 
              (   ) Ônibus escolar 
              (   ) Carro próprio 
              (   ) Outros (especifique): 
________________________________________________________________ 
 

13) Você interrompeu seus estudos alguma vez? (   ) Sim   (   ) Não 
              Se sim, qual o motivo da interrupção? 
              (   ) Por não conseguir acompanhar os conteúdos 
              (   ) Por dificuldades de conciliar trabalho e escola 
              (   ) Por dificuldades de acesso à escola 
              (   ) Outros (especifique): 
________________________________________________________________ 
 

14) Se desejar complementar alguma informação, utilize este espaço:_________________________ 
 
 
 

 
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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ANEXO II 

 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS 

(CEEBJA) PAULO LEMINSKI – LAPA-PARANÁ. 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (PDE) – 2013. 

PROFESSOR: Vilmar Silva da Silva 

Público Alvo da Intervenção Pedagógica: Turma do coletivo do Ensino 

Fundamental , noturno. 

Avaliação diagnóstica na percepção do desenvolvimento de habilidades 

matemáticas nas quatro operações fundamentais : adição, subtração, 

multiplicação e divisão, envolvendo expressões numéricas com números 

naturais. 

 

Nome (opcional): ____________________________________________ 

 

1) Calcule o valor das seguintes expressões abaixo, obedecendo a ordem 

de resolução: 

 

a) 4 + 5 . 2 = 

b) ( 4+ 5 ) . 2 = 

c)  3 + 2 – 1 = 

d) 3 + 2 – 1 = 

e) ( 4 + 2 ) : 3 = 

f) 2 . 3 – 4 = 

g) ( 54 : 3 ) : 6 + 8 . 5 = 

h) ( 28 + 32 – 15 ) : 9 = 

i) 47 – 31 + 52 . 2 = 

j) ( 87 – 13 ) . ( 18 + 7 ) : 50 = 

k) ( 9 + 8 . 3 ) . ( 66 – 10 . 2 ) + 1 = 

l) 120 : ( 4 + 2 ) . 10 = 

m) 120 : 6 . 10 = 

n) 120 : ( 4 + 2 . 10 ) = 

o)  82 – 37 + 63 + 12 = 

p) 25 + 8 . 3 = 

q) 5 + 25 . 2 – 15 : 3 = 

r) 91 + 36 – 11 + 9 = 

s)  13 . 5 : 5 + 13 = 

t) 80 – ( 23 + 7 – 14 : 2 ) = 


