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Resumo:  Este projeto de intervenção pedagógica tem 
como proposta trabalhar os conteúdos de 
geometria plana e sistema de medidas, com os 
alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, por 
meio da modelagem matemática, aplicadas em 
uma estufa, onde poderá ser mostrado a 
articulação da teoria com a prática, das 
aplicações matemáticas relacionadas com o 
nosso dia a dia. Com o objetivo de oportunizar 
aos alunos o desenvolvimento de atividades que 
promovam a observação e exploração de 
situações onde possa, ser aplicados os 
conteúdos, de maneira que os mesmos sejam 
levados a desenvolver o pensamento critico, a 
descoberta e a compreensão dos conceitos 
matemáticos através da modelagem matemática. 
A modelagem matemática é uma alternativa 
pedagógica onde o aluno é convidado a 
investigar, questionar, promovendo assim a 
aprendizagem.  
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2. APRESENTAÇÃO 
 

 

Esta produção didático pedagógica se caracteriza no formato de unidade 

didática fundamentada na tendência educacional modelagem matemática. 

Este projeto de intervenção pedagógica tem como proposta trabalhar os 

conteúdos de geometria plana e sistema de medidas, com os alunos do 7º ano do 

Ensino Fundamental, por meio da modelagem matemática, aplicadas em uma 

estufa, onde poderá ser mostrado a articulação da teoria com a prática, das 

aplicações matemáticas relacionadas com o nosso dia a dia. 

       Com o objetivo de oportunizar aos alunos o desenvolvimento de 

atividades que promovam a observação e exploração de situações onde possa, ser 

aplicados os conteúdos, de maneira que os mesmos sejam levados a desenvolver o 

pensamento critico, a descoberta e a compreensão dos conceitos matemáticos 

através da modelagem matemática. 

Segundo Biembengut e Hein (2003, p. 9), a matemática é compreendida 

como: 

[...] alicerce de quase todas as áreas do conhecimento e dotada de uma 
arquitetura que permite desenvolver os níveis cognitivo e criativo, tem sua 
utilização defendida, nos mais diversos graus de escolaridade, como meio 
para fazer emergir essa habilidade em criar, resolver problemas e modelar. 

 

Historicamente a matemática desenvolveu-se motivada pelas necessidades 

impostas por fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, esta relação com a 

realidade torna a matemática, uma das ciências mais bonitas e de primordial 

importância para o homem.  

Acima de tudo é fundamental ressaltar que a Matemática, presente em 

quase todas as atividades realizadas pelo ser humano, oferece a ele situações que 

favorece a estruturação do pensamento, possibilita o desenvolvimento do raciocínio 

lógico, da criatividade e a capacidade de resolver problemas.  

Segundo D’Ambrosio (1986) a matemática “permite uma análise critica sobre 

seu papel na melhoria da qualidade de vida, com inúmeras interpretações sobre o 

que representa a ciência para o bem-estar do ser humano”. 

Dinamizar o processo de ensino-aprendizagem em Matemática na sala de 

aula muitas vezes apresenta-se como um grande desafio. A articulação e a 

aplicação destes conteúdos matemáticos junto às situações do cotidiano requerem  

a utilização de  uma estratégia  no  plano de ação.  



No que se refere ao ensino da matemática, D’Ambrosio afirma: “o ensino da 

matemática ou de qualquer outra disciplina dos nossos currículos escolares, só se 

justifica dentro de um contexto próprio, de objetivos bem delineados dentro do 

quadro das prioridades nacionais.” (1997, p. 14). 

De acordo com Ávila (1995, p. 4) “a razão mais importante para justificar o 

ensino de Matemática é o relevante papel que essa disciplina desempenha na 

construção de todo o edifício do conhecimento humano”, e é pensando na 

construção desse saber que todo o empenho dos educadores seja formalizado  para 

potencializar o conhecimento dos alunos. 

Nesse sentido, é importante proporcionar aos alunos uma nova forma de 

desenvolver seu potencial através da intuição, criatividade e aplicabilidade de seus 

conhecimentos. A busca de novas metodologias de ensino da matemática deve ser 

constante.  A Modelagem Matemática vem de encontro com a proposta em 

desenvolver este projeto ,pois pode   possibilitar aos alunos a realização de análise, 

discussões, apropriação de conceitos e formulação de idéias. 

Entende-se que a modelagem matemática é uma metodologia de trabalho 

onde o aluno é convidado a investigar e questionar, promovendo assim seu 

aprendizado através dos procedimentos para a obtenção do modelo matemático 

para uma questão levantada de situações reais. A modelagem matemática tem 

como objetivo interpretar e compreender os fenômenos do cotidiano, pois busca 

tornar o ensino da matemática mais atrativo e estimulante para o aluno. 

Segundo Biembengut: 

 

A Modelagem Matemática no ensino pode ser um caminho para despertar 
no aluno o interesse por tópicos matemáticos que ele ainda desconhece, ao 
mesmo tempo, que aprende a arte de modelar matematicamente. Isso 
porque é dada ao aluno a oportunidade de estudar situações-problemas por 
meio de pesquisa, desenvolvendo seu interesse e aguçando seu senso 
crítico. (BIEMBENGUT, 2005, p. 18) 

 

Corroborando o assunto, Bassanezi define a Modelagem Matemática como: 

  

Um processo dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos 
matemáticos. É uma forma de abstração e generalização com a finalidade 
de previsão de tendências. A Modelagem consiste, essencialmente, na arte 
de transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas 
soluções devem ser interpretadas na linguagem usual. A Modelagem é 
eficiente a partir do momento que nos conscientizamos que estamos 
sempre trabalhando com aproximações da realidade, ou seja, que estamos 
elaborando sobre representações de um sistema ou parte dele. (apud 
RIBEIRO, 2009, p. 65-66). 



 

Segundo as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, (2006, p. 43), em 

seus Encaminhamentos Metodológicos, a Modelagem Matemática “propõe a 

valorização do aluno no contexto social, procura levantar problemas que sugerem 

questionamentos sobre a situação da vida” podendo assim oportunizar com este 

Plano de Trabalho desenvolver cidadãos mais conscientes e criativos.  

Para Burak (1992, p.62) a "Modelagem Matemática constitui-se em um 

conjunto de procedimentos cujo objetivo é estabelecer um paralelo para tentar 

explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, 

ajudando-o a fazer predições e a tomar decisões".  

Neste momento vale lembrar que investigações têm se desenvolvido sob a 

luz de diferentes tendências, que visam uma prática diferenciada em sala de aula. 

No entanto, uma das alternativas de mudança mais apontada por professores que 

refletem sobre sua própria prática, é que, a matemática escolar seja associada de 

forma mais efetiva à realidade dos alunos, “pois cabe também à educação escolar 

preparar sujeitos críticos, conscientes e integrados à sociedade...” (ALMEIDA & 

DIAS 2004, p.20). 

Gonçalves (2000, p. 43) salienta que: 

 

O importante é que os futuros professores de matemática possibilitem aos 
seus alunos oportunidades de aprender e de pensar criativamente, de 
posicionar-se criticamente aos problemas do dia-dia, buscando e discutindo 
soluções, tomando decisões e construindo a sua cidadania. 

 

Recorrer a exemplos do cotidiano os quais fazem parte do contexto histórico 

social dos alunos, seria uma das possíveis soluções para se obter a compreensão 

dos conteúdos, assim possibilitar uma possível construção do conhecimento de uma 

forma significativa. 

Nesse sentido, Paulo Freire coloca que: 

 
O que eu proponho é um trabalho pedagógico que, a partir do conhecimento 
que o aluno traz, que é uma expressão da classe social à qual os 
educandos pertencem, haja uma superação do mesmo, não no sentido de 
anular esse conhecimento ou de sobrepor um conhecimento a outro. O que 
se propõe é que o conhecimento com o qual se trabalha na escola seja 
relevante e significativo para a formação do educando [...]. (apud SOUZA, 
2001, p. 190). 

 
 

Na busca pelo ensino de melhor qualidade, o educador tem que estar atento 

às questões que despertam interesse do aluno, pois, havendo essa inclinação por 



parte do aluno estará ele predisposto a receber e tratar informações, esse 

comprometimento é possível com a modelagem, por conta de seu caráter 

investigativo aplicado a realidade. 

Ao desenvolver uma pesquisa com a Modelagem Matemática, enquanto 

alternativa para o ensino, o professor estará possibilitando ao aluno ligar os 

conteúdos vistos na escola com situações da sua realidade. O momento em que se 

permite que o aluno escolha o assunto que quer aprender é um dos pontos centrais 

da atividade, pois, o aluno passa a ter mais responsabilidade no processo de 

aquisição de conhecimentos e o fato do tema já ser de interesse do grupo, é 

primordial. Outro ponto forte ocorre na etapa de resolução dos problemas, pois, são 

os alunos que necessitam aprender conteúdos matemáticos para resolver os 

problemas, o que os torna mais curiosos e dessa forma a aprendizagem vai 

ganhando significados na estrutura cognitiva do educando. 

Segundo Novak (1981), "A aprendizagem passa por hierarquias conceituais 

que facilitam a passagem de informações através das barreiras perceptivas e 

fazendo a ligação entre a nova informação com o conhecimento anteriormente 

adquirido sobre o tema". 

Com a Modelagem Matemática a partir de um tema e das questões 

levantadas surgem oportunidades de trabalhar os conteúdos matemáticos que 

passam a ter significado e sentido de serem estudados. Uma vez determinado o 

problema que se pretende estudar, tem início o processo de abstração, que consiste 

em traduzi-lo para uma linguagem simbólica, a linguagem matemática onde o 

problema começa a ser simplificado. O trabalho vai ganhando valor    pelo interesse 

ao tema e a curiosidade dos alunos pelos resultados. 

No trabalho com Modelagem Matemática, os conteúdos vão sendo 

explorados de acordo com o desenvolvimento das tarefas propostas, na  medida em 

que vão surgindo novas dúvidas e/ou curiosidades. É uma prática de ensino onde os 

tópicos do programa são tratados com a profundidade adequada ao nível de cada 

turma, permitindo a abordagem de conteúdos em momentos distintos. Além disso, 

as interações entre os participantes, favorecem as trocas sócio-culturais, as atitudes 

de respeito e o aluno tem condições de desenvolver sua capacidade de reflexão.                                    

Cumpre assinalar que a Modelagem Matemática é uma alternativa 

pedagógica de ensino para despertar à aprendizagem, partindo das vivências e 

experiências trazidas no dia-a-dia, saindo da rotina tradicional, passando por um 

processo que procura construir uma aprendizagem mais concreta e sólida. Neste 



aspecto Paulo Freire dizia: 

 

“... No processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele que 
se apropria do aprendido, como o que pode, e por isso mesmo reinventá-lo 
aquele que é capaz de aplicar existência concreta. Pelo contrário aquele 
que é “enchido” por outros conteúdos que contradizem a própria forma de 
estar em seu mundo, sem que seja desafiado não aprende...” (FREIRE, 
1986: p. 107) 

 

A modelagem matemática traz benefícios para a aprendizagem da 

matemática ao delinear uma atividade para os conteúdos trabalhados de forma 

contextualizada. 

Todo saber contextualizado, para SCHEFFER (1999), que partiu de uma 

experiência vivenciada, sendo reforçada por significados da cultura, torna a 

Matemática e a realidade um único contexto. 

A Modelagem Matemática, como proposta de trabalho, defendida pelos 

educadores matemáticos, tem apresentado grandes contribuições à pratica 

educativa, diminuindo sensivelmente a distância entre a matemática pura e a 

matemática aplicada. A interação de ambas está permitindo a análise crítica e a 

compreensão dos fenômenos do dia-a-dia, utilizando e formalizando os conceitos 

empregados na construção do modelo. 

O modelo de ensino que leva em conta o caráter experimental da 

matemática torna-se mais significativo uma vez que leva ao estudante desta 

disciplina associar este conhecimento à sua vida cotidiana ao tempo em que 

funciona como uma ponte para a transição do pensamento concreto para o abstrato, 

contribuído com a organização do pensamento matemático e com o 

desenvolvimento do raciocínio lógico. 

O trabalho do professor não consiste exatamente em “ensinar” os alunos, 

mas, atuando como mediador nesse processo deve desenvolver mecanismos que 

facilitem a aprendizagem. Seu trabalho se difere do matemático na intencionalidade, 

enquanto este busca um saber científico, sistematizado por meio de uma linguagem 

específica e complexa e preocupado com sua estruturação, o professor busca 

aproximar este saber da comunidade em geral, dando a ele um sentido especial e 

uma razão de ser. 

 

 

 



3. MATERIAL DIDÁTICO 

 

A proposta desta unidade didática será trabalhar os conteúdos de geometria 

plana e sistemas de medidas, por meio da modelagem matemática, aplicados em 

uma estufa com o objetivo de oportunizar aos alunos uma reflexão, ressaltando que 

a matemática presente em quase todas as atividades realizadas  pelo ser humano, 

oferece a ele situações que favorece a estruturação do pensamento, possibilita o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e a capacidade de resolver 

problemas.  

Na sequência será descrito as atividades que serão desenvolvidas com os 

alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental. 

 

3.1 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

1º AÇÃO: Apresentação do projeto de intervenção pedagógica para a 

direção, equipe pedagógica, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

acompanhados dos pais ou responsáveis, apresentando os objetivos e a forma 

como será desenvolvido este projeto. 

 

2º AÇÂO: Será aplicado um questionário diagnostico aos alunos com o 

objetivo de verificar o nível de conhecimento que os alunos tem em relação ao 

conteúdo de geometria plana e sistema de medidas. 

 

1 - É possível aprender matemática no interior de uma estufa, com a 

preparação dos canteiros e plantio de mudas? 

   

2 - A matemática é importante para você? 

   

3 – Onde a matemática está presente no seu dia a dia? 

 

4 - Você sabe o que unidade de medida? 

 

5 - O que é necessário para poder medir?    

 

6 - Como fazemos escolhas de unidades de medida? 



 

7 - Quais são as medidas de área que você conhece ? 

   

8 - Você já utilizou mediadas de área na prática ? 

  

9 - Você sabe o que é perímetro? 

   

10 - É possível identificar ângulos em um canteiro? 

   

11 - Você gostaria de aprender matemática fazendo a relação da teoria com 

a prática? 

  

12 – É importante o conhecimento matemático para as pessoas que plantam 

em estufas? 

      

3º AÇÃO: Palestra com técnico do Departamento da Agricultura do 

Município e Emater, quando serão abordados sobre: 

- O que é uma estufa? 

- Como é funcionamento de uma estufa? 

- Explicação sobre produção, qualidade e venda dos produtos. 

- Quais são as verduras e os legumes mais apropriados para serem 

produzidos em uma estufa? 

- Quais são os cuidados necessários para se produzir os alimentos com 

qualidade? 

 

4º AÇÃO: Entrevista ao proprietário da estufa. 

 

1 - Como é o funcionamento de uma estufa? 

 

2 – Qual  formato o Senhor utiliza para fazer os canteiros? 

 

3 - Quais são as variedades produzidas nesta estufa? 

 

4- Qual é o espaçamento entre as mudas? 

 



5 – Qual é a época do plantio dessas variedades? 

 

6 – Qual é o tempo de produção de cada uma delas? 

 

7 – Comente sobre as despesas e os lucros para a produção? 

 

8 – Na sua opinião, qual a importância dos produtos produzidos em uma 

estufa?  

 

9 – Para o seu trabalho dentro da estufa, o senhor utiliza medidas? 

  

5º AÇÃO: Construção de uma fita métrica para auxiliar nas medidas dos 

canteiros. Em dupla os alunos irão confeccionar uma fita métrica usando 10 ripas de 

madeira medindo 10 cm, cada uma, onde será escrito as unidades e sub unidades 

do metro. Será usado parafuso para fixar uma ripa na outra.        

 

6º AÇÃO: Atividades para ser desenvolvidas na estufa com a construção 

dos canteiros e plantio de mudas. Será feito a medida dos canteiros, fazendo o 

cálculo do perímetro, área, o estudo dos ângulos e cálculo do espaçamento de cada 

planta. Para a realização desta atividade os alunos serão divididos em grupos. 

 

7º AÇÃO: Será reaplicado o questionário para verificar se os objetivos foram 

atingidos.  

 

4. ORIENTAÇÕES  METODOLOGICAS 

 

A presente unidade didática está fundamentada na tendência educacional 

modelagem matemática, que de acordo com as Diretrizes Curriculares do Ensino de 

Matemática da rede pública de educação básica do Estado do Paraná, tem como 

pressuposto a problematização de situações do cotidiano. Ao mesmo tempo em que 

propõe a valorização do aluno no contexto social, procura levantar problemas que 

sugerem questionamentos sobre situações de vida.  

Através de estudos realizados em uma estufa, como por exemplo, a 

construção dos canteiros em formas geométricas, espaçamentos e plantio de mudas 

poderá ser mostrado a articulação da teoria com a prática das aplicações 



matemáticas relacionadas com o nosso dia-a-dia.      

   A implementação deste projeto será no colégio Estadual Rio Branco - 

Ensino Fundamental e Médio, no Município de Rio Branco do Ivaí. 

Realizaremos uma reunião com a direção, equipe pedagógica, alunos do 7º 

ano do Ensino Fundamental acompanhados de seus pais ou responsáveis, 

apresentando os objetivos e a forma como será desenvolvido este projeto. 

Em seguida será aplicado aos alunos um questionário, com o objetivo de 

verificar o nível de conhecimento em relação ao conceito de geometria plana e 

sistema de medidas. 

O Departamento da Agricultura do Município, juntamente com a Emater nos 

auxiliará no desenvolvimento do projeto, cedendo um técnico para ministrar uma 

palestra para os alunos, sobre o funcionamento de estufas, desde a sua construção, 

produção, qualidade e venda dos produtos. 

Os alunos serão divididos em grupos. Agendaremos uma visita em uma 

propriedade que tem estufa em funcionamento, para que os alunos possam 

conhecer e entrevistar o proprietário da mesma.  

Na sequência serão propostas tarefas para serem  desenvolvidas na estufa 

com a construção dos canteiros e plantio das mudas, com isso os alunos perceberão 

que a matemática tem muito significado e importância para a vida. 

A realização deste projeto será relevante no processo ensino aprendizagem, 

pois com aplicação desta tendência metodológica, espera-se que ocorra uma 

aprendizagem significativa dos diferentes conteúdos matemáticos envolvidos.  

Desta maneira os alunos terão a oportunidade de desenvolver e sistematizar 

os conhecimentos matemáticos, dando significado aos conteúdos trabalhados, isso 

porque, além de contextualizar os conteúdos estudados, por levarem os alunos a 

aplicar e a entender a utilidade, do que aprenderam, estas  tarefas desafiam os 

alunos a utilizar o raciocínio, a lógica, o cálculo mental, a estimativa, ou seja,  os  

conhecimentos e habilidades prévios adquiridos no decorrer do processo.             
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