
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 

 

Título: MODELAGEM MATEMÁTICANA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA EM 
UM COLÉGIO ESTADUAL DO ESTADO DO PARANÁ 
 

 

Autora  
 

Cristina Marta Basaglia 
 

Disciplina/Área 
 

Matemática 
 

Escola de Implementação do 
Projeto e sua localização 
 

 

Colégio Estadual José Alfredo de Almeida – Ensino 
Médio – Rua Santa Catarina, S/Nº. 
 

 

Município da Escola 
 

Mariluz– PR 
 

 

Núcleo Regional de Educação 
 

 

Goioerê – PR 

 

Professor Orientador 
 

Professor Dr. Amauri Jersi Ceolim 
 

 

Instituição de Ensino Superior 
 

 

UNESPAR/ Campus de Campo Mourão 
 

 
Relação Interdisciplinar 
 

 

Língua Portuguesa, Química, Biologia, Arte, 
Geografia e Educação Ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumo 

 

A presente Unidade Didática objetiva utilizar a 
Modelagem Matemática como um ambiente para 
aprendizagem a fim de investigar as contribuições 
ambientais, educacionais, econômicas, sociais e o 
custo/benefício do processo de Captação da Água 
da Chuva, utilizando o Sistema de Cisterna 
implantado no Colégio Estadual José Alfredo de 
Almeida em Mariluz - PR, com os alunos de uma 
turma 4º Ano A de Formação de Docente. As 
atividades constituirão de estudos bibliográficos, 
pesquisas de campo, investigação para a 
resolução da situação problema embasada pela 
Modelagem Matemática na perspectiva da 
Educação Matemática. As ações privilegiarão os 
conhecimentos prévios acerca do cotidiano dos 
alunos, fazendo relação com os conhecimentos 
matemáticos sistematizados no ensino. Nesse 
sentido, espera-se que as atividades 
desenvolvidas por meio da Modelagem Matemática 
possam dar subsídios aos alunos para enfrentar e 
resolver situações cotidianas, oportunizar a 
investigação, fazer conjecturas, relacionar, 
justificar e analisar, construindo, assim, um 



conhecimento matemático que possibilite reflexões 
das relações sociais, ambientais e de mudanças 
de atitudes. 
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 TEMA DE ESTUDO DO PROFESSOR PDE 

 

Modelagem Matemática numa Questão Ambiental  

 

 

 TITULO 

 

Modelagem Matemática na Captação da Água da Chuva em um Colégio Estadual do 

Estado do Paraná 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A produção didático-pedagógica referente ao projeto intitulado Modelagem 

Matemática  na Captação da  Água da Chuva  em um Colégio Estadual do Estado 



do Paraná se caracteriza como uma Unidade Didática, que perante a atual situação 

do meio ambiente  no  mundo com o uso dos recursos hídricos,  abordará  o valor  e  

consumo  racional  da água potável, no  Colégio José Alfredo de Almeida - Ensino 

Médio e Profissionalizante, localizado no  município de  Mariluz – Pr.   

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global (1992), sugere que a Educação Ambiental deve ter como 

base o pensamento crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, e que a escola é 

este espaço transformador, que tem como função o papel social de enfatizar a 

relação entre o ser humano, natureza e o universo de forma interdisciplinar  

formando, assim, no indivíduo,  a consciência ambiental, a  ética,  valores e atitudes 

que tornarão a  sociedade mais  sustentável. 

Pelo exposto acima, percebeu-se a importância  de  trabalhar este  tema  nas  

aulas de Matemática, visto que o colégio possui uma cisterna para o 

reaproveitamento da  água da chuva, para a redução do consumo de água tratada, 

mas muitos  alunos  desconhecem este fato tão relevante.  Desta forma, fomos 

motivados a investigar a importância e os benefícios ambientais, educacionais, 

econômicos e sociais que o  aproveitamento  da  água  da  chuva proporciona pela 

implantação  do  sistema  de  cisterna que  esta  instituição possui, a fim  de reforçar  

as  mudanças de práticas e  atitudes,  quanto a correta  utilização dos  recursos  

hídricos, por  meio do  sistema de captação de água de chuva. 

 Portanto, a Modelagem Matemática juntamente com a Educação Ambiental 

integraliza as experiências cotidianas e possibilita trabalhar um ensino e 

aprendizagem da Matemática por meio de reflexões e visões críticas sobre os 

cuidados que se deve ter com o meio ambiente, além de desenvolver habilidades de 

traduzir, investigar, interpretar e transformar situações reais em conhecimentos que 

poderão ser utilizados para a mudança de atitudes, potencializando, assim, as 

decisões para a construção de uma sociedade mais justa e preocupada com o 

ambiente em que vive. 

Esta Unidade Didática é direcionada aos alunos da Educação Básica e será 

implementada com alunos e alunas do 4º Ano A de Formação Docente, durante o 

primeiro semestre de 2015, com duração média de 32h/a, contendo também 

sugestões para outros professores atuarem em sala de aula utilizando esta nova 

alternativa pedagógica. Para Barbosa (2001), este ambiente pode ser considerado 

como “uma oportunidade para os alunos indagarem situações por meio da 



matemática sem procedimentos fixados previamente e com possibilidades diversas 

de encaminhamento” (p. 5). Nesse sentido, conforme se desenvolve a investigação, 

os conceitos matemáticos vão surgindo e sendo explorados, a fim de resolver 

situações-problemas do contexto em que os estudantes estão inseridos 

 Souza (2013), verificou que na literatura existem 19 processos de 

encaminhamentos e concepções de abordagem sobre Modelagem Matemática na 

sala de aula. Dentre as várias concepções, esta unidade didática embasa-se em: 

Araújo (2002, 2007, 2009), Barbosa (2001, 2004), Caldeira (2009), Caldeira e Meyer, 

(2001), Meyer, Caldeira e Malheiros (2011). 

Na perspectiva de Modelagem Matemática de Araújo, esta é: 

 
Uma abordagem por meio da matemática, de um problema não matemático 
da realidade, ou de uma situação não matemática da realidade, escolhida 
pelos alunos reunidos em grupo, de tal forma que as questões da Educação 
Matemática Crítica embasem o desenvolvimento do trabalho.  (ARAUJO, 
2002, p. 39). 
 

 Evidencia-se, assim, que a Modelagem Matemática auxilia o trabalho com os 

conceitos matemáticos de forma contextualizada com a realidade dos alunos, não 

somente com a finalidade de desenvolver os cálculos matemáticos, mas também 

com o intuito de levá-los a refletir questões socioeconômicas, ambientais, dentre 

outras, o que os tornam mais críticos e atuantes na sociedade. 

Barbosa (2004), concebe a Modelagem Matemática como sendo “um 

ambiente de aprendizagem no qual os estudantes são convidados a problematizar e 

investigar por meio da matemática, situações com referência na realidade” (p. 75), 

proporcionando, desta forma, um ambiente em que os estudantes possam se 

envolver com situações da realidade por meio de uma consciência crítica, e, assim, 

compreenderem o papel sociocultural da matemática. 

  Na visão de Caldeira (2009), a Modelagem Matemática é vista como “uma 

concepção de educação matemática que seja possível incorporá-la na prática” 

(p.33). Nesse sentido o conteúdo matemático ensinado adquire significado, além de 

possibilitar ao estudante, novas formas de ensinar matemática que podem ser 

produzidas por meio de situações sociais reais e não com problemas inventados 

sem conexão com a vida do aluno. 

Meyer, Caldeira e Malheiros (2011) visionam a Modelagem Matemática como 

uma maneira de o aluno aprender para a vida, onde a matemática não é trabalhada 



somente para resolver problemas com fins matemáticos, desconectados da 

realidade do aluno e do meio em que está inserido, mas como um instrumental de 

avaliação do mundo.  

Quanto aos procedimentos para desenvolver as atividades de Modelagem 

Matemática em sala de aula, Barbosa (2004) mostra de forma bem definida três 

casos de ações entre professor e/ou alunos. No primeiro caso, cabe ao professor a 

responsabilidade de escolher e elaborar a situação problema, a sua simplificação e a 

coleta de dados qualitativos e quantitativos; neste, a resolução é realizada em 

conjunto, entre professor e alunos. No segundo caso, o professor elabora a 

situação-problema inicial a ser investigada e os alunos, com o auxílio do professor 

realizarão as demais etapas do trabalho. No terceiro caso, é realizado em conjunto 

entre professor e alunos, podendo abordar uma situação problema não matemática 

da realidade. As coletas de informações, simplificação das situações problemas e de 

formulação de estratégias para suas possíveis soluções, serão realizadas pelos 

alunos e o professor age como mediador. 

 Salientamos que existem outros procedimentos abordados na literatura como 

o de Caldeira e Meyer (2001), que também apresentam alguns procedimentos para 

se trabalhar a Modelagem Matemática denominada como fases, que auxiliam o 

professor no trabalho com esta concepção de aprendizagem.  A primeira fase inclui 

o estabelecimento da questão, da qual ocorre a escolha do problema a ser 

investigado e a sua relação com os conceitos matemáticos. Na segunda fase ocorre 

a resolução do problema, por meio de uma abordagem crítica dos instrumentos 

matemáticos, que serão utilizados com uma finalidade não matemática, ou seja, faz-

se uso de conceitos matemáticos para resolver o problema que esteja relacionado à 

realidade da comunidade escolar; na sequência, a terceira fase consiste nas 

considerações e avaliação crítica, tanto subjetiva como objetiva dos resultados 

obtidos sobre o problema em questão, bem como a sua relevância, não somente 

para os aspectos matemáticos, mas para as necessidades do meio em que está 

inserido. 

Para esta Unidade Didática optamos pelo segundo caso abordado por 

Barbosa (2004) e as fases de Caldeira e Meyer (2001), onde após a apresentação 

da questão ambiental será investigada pelo professor e alunos. Dando início a esta 

investigação, serão utilizados vídeos, leitura e interpretação de textos, palestras, 

discussões e pesquisas, além de outras atividades complementares que serão 



trabalhadas de forma conjunta, sendo que os procedimentos serão detalhados a 

seguir no tópico Material Didático. 

 

 

CONTEÚDOS DE ESTUDOS  

 

   Conforme as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, os Conteúdos 

Estruturantes que poderão ser contemplados nesta Unidade Didática são os de 

Geometria, por fazer parte do planejamento anual desta turma, sendo que neste 

trabalho poderão ser abordadas Medidas de área; Medidas de volume; Geometria 

Plana; Geometria Espacial; dentre outros. 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

 O Material didático tem, entre as diversas finalidades, o propósito de 

estabelecer uma melhor comunicação entre professor e alunos, modificar as aulas 

monótonas e extremamente verbais, oportunizar uma melhor compreensão para o 

estudante e dar significado aos conteúdos estudados.  

 A Modelagem Matemática pela sua característica, que é lidar com problemas 

ou situações do contexto em que os alunos estão inseridos, flexibiliza, valoriza, 

reorganiza a investigação e a exploração para introduzir o conceito matemático, 

porque oportuniza um campo de trabalho muito mais amplo ao desenvolver 

atividades de pesquisa   e um modelo para confrontar dados e comparar resultados. 

Além de contribuir para a formação da cidadania e para o debate em torno de temas 

sócio-político-econômico-culturais, ela ainda possibilita a abordagem de outros 

assuntos de contextos não necessariamente “matemáticos”. 

Portanto, a proposta de ação desta Unidade Didática utilizará materiais 

didático-pedagógicos voltados ao trabalho com a Modelagem Matemática, 

abrangendo pesquisa de campo com o propósito de envolver os alunos que irão 

para fora da sala de aula realizar pesquisas e levantamentos de dados, resolução de 

problemas, construção de maquetes e instrumentos de medição pertinentes ao tema 

trabalhado, além de recursos tecnológicos como laboratório de informática, data 



show, filmes, vídeos, mídias tecnológicas, instrumentos de medição, materiais 

manipulativos, mural, quadro de giz, modelos, dentre outros.  

Neste sentido, a Modelagem Matemática com estes materiais se constituirá 

como um instrumento de ensino e aprendizagem que valorizará os conhecimentos e 

experiências do cotidiano dos alunos, a fim de aprimorá-los e sistematizá-los de 

forma ampla, conforme forem surgindo as necessidades para as resoluções das 

situações problemas durante o processo de realização das atividades desta Unidade 

Didática. 

A avaliação da aprendizagem dos alunos se dará de forma processual, 

contínua, formativa e diagnóstica. A avaliação como processo contínuo deverá 

diagnosticar as dificuldades do aluno. De posse desse conhecimento, pretende-se 

desenvolver um trabalho que propicie a superação dessas dificuldades e, a partir 

dos resultados, haverá, de fato, a possibilidade de planejamento de tomadas de 

decisões, a fim de verificar se os objetivos propostos estão sendo alcançados. Neste 

sentido, a avaliação como a própria ação educativa, tem importante papel mediador 

no processo de ensino e aprendizagem e deve estar centrada tanto sobre os 

resultados apresentados pelos alunos quanto na análise do processo de 

aprendizado, respeitando o ritmo de cada aluno, em particular. 

 Os instrumentos avaliativos utilizados durante o processo de ensino e 

aprendizagem serão bem diversificados, tais como: trabalhos em grupo, pesquisas, 

participação nas discussões e relatórios escritos pelos alunos, resoluções de 

situações problemas, construções de maquetes, entre outros. 

 

 

ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

  As atividades aqui descritas serão realizadas de forma conjunta entre 

professor e aluno, dentro de uma perspectiva da Modelagem Matemática, utilizando 

encaminhamentos metodológicos por meio da pesquisa de campo na escola, 

investigação, coleta de dados e informações sobre o tema, e também com o uso da 

internet no laboratório de informática.  Entre outras informações, também serão 

levantados dados como: tamanho do pátio e da quadra de esportes, índice 

pluviométrico do município, bem como o custo/benefício da instalação da cisterna 

para, então, iniciarmos a realização de análises dos dados levantados e escolha dos 



instrumentos específicos capazes de estabelecer relações e causas, visto que o 

principal fator do dimensionamento de um sistema de captação de água de chuva é 

a determinação do volume de armazenagem. Para tanto, será considerado a área do 

telhado, a demanda de água não potável e a precipitação local, dentre outros 

fatores. Assim, verificarão as contribuições ambientais, educacionais, sociais e 

econômicas que são proporcionadas pela implantação da cisterna. Também serão 

utilizadas as TICs como softwares (gráficos, editores de textos e de fórmulas 

matemáticas, planilhas etc.), com o intuito de estabelecer relação entre o tema 

ambiental pesquisado e conteúdos matemáticos, conforme advirem situações para, 

assim, resolver a questão estudada. 

 Acredita-se que as atividades desenvolvidas por meio da Modelagem 

Matemática possam proporcionar subsídios na resolução de situações cotidianas, 

além de um processo de reflexão para a tomada de decisões na sociedade em que 

vivem, buscando sempre respostas para suas indagações como forma de aprender, 

pois se compreende que a apropriação do conhecimento se dá efetivamente a partir 

do momento em que se possa aplicá-lo em qualquer circunstância real do cotidiano. 
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APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

  

Duração da atividade: 

 

 Seis horas/aula.   

 

  

Proposta de trabalho 

 

 A apresentação do tema A Modelagem Matemática numa questão 

ambiental, tem como objetivo trabalhar com Modelagem Matemática na Captação da 

Água da Chuva por meio de um sistema de cisterna no Colégio Estadual José 

Alfredo de Almeida, cuja finalidade é levar os alunos a compreenderem como 

surgiram os problemas relacionados com os recursos hídricos e perceberem a 

importância e as contribuições ambientais, educacionais, econômicas, sociais e o 

custo/benefício do processo de captação de água da chuva, utilizando o sistema de 

cisterna. Iniciaremos nossa atividade com uma pesquisa, por meio de um 

questionário com objetivo de coletar informações relevantes ao tema, bem como 

dados sobre o ensino e aprendizagem dos alunos no Ensino Médio. Esta pesquisa 

ocorrerá em dois momentos; o primeiro consistirá na verificação e reconhecimento 

                                            

1 Disponível em: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/gota_de_agua_animada.html. Acesso em: 
03 de fev de 2015. A referida imagem será indicativo para todas as atividades desta Unidade 
Didática. 

 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/gota_de_agua_animada.html


dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema proposto nesta Unidade 

Didática; o segundo momento, que se dará no final do trabalho, servirá para detectar 

os avanços ocorridos, bem como fazer um comparativo da validade, importância e 

aproveitamento da implementação do projeto, que consistirá nas seguintes 

questões:  

1) A forma como geralmente é ensinado os conteúdos matemáticos são 

atrativos? Como você justifica sua resposta? 

2)  Você consegue aprender os conceitos matemáticos da forma como lhes 

são apresentados? 

3) Qual é o seu conhecimento sobre Modelagem Matemática? 

4) A Modelagem Matemática pode ter alguma relação com situações não-

matemática? Qual a sua opinião? 

5) Qual a importância da água em sua vida? 

6) O que é uma cisterna? 

7) Em sua casa, você faz coleta da água da chuva? Como é armazenada? 

Em que é utilizada? 

8) Como você avalia a forma de avaliar hoje? 

 

Para introduzir o tema, os alunos assistirão, no data show, aos vídeos que 

abordam a questão da Real Situação da Água no Brasil (duração: 05h43min) e 

Água, escassez e soluções (duração: 28h13min) disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=Tv5oWJDF3f8. Os vídeos servirão como 

embasamento para os alunos conhecerem sobre a questão ambiental e, assim, 

valorizarem a água como sendo um recurso essencial para a nossa sobrevivência e 

a refletir sobre a importância de economizar a água potável. Faremos uma 

discussão sobre os dois vídeos com questões abertas, com a finalidade de 

proporcionar liberdade de expressão a cada aluno sobre o seu posicionamento ao 

tema, levando em conta a realidade em que vive. 

Em seguida, trabalharemos com dois textos; o primeiro texto abordará a 

temática referente à "preservação da água potável": Água - Um bem limitado 

disponível em: http://cmais.com.br/aloescola/ciencias/agua-bemlimitado/agua-

bemlimitado2.htm, com o objetivo de estimular o reuso e o uso racional da água 

potável. No segundo texto trabalharemos com Modelagem na Educação 

Matemática: contribuições para o debate teórico de Barbosa (2001), abrangendo 

http://www.youtube.com/watch?v=Tv5oWJDF3f8
http://cmais.com.br/aloescola/ciencias/agua-bemlimitado/agua-bemlimitado2.htm
http://cmais.com.br/aloescola/ciencias/agua-bemlimitado/agua-bemlimitado2.htm


Modelagem como ambiente de aprendizagem (p. 5) e Modelagem e Currículo (p. 7). 

Para tanto, serão fornecidas uma apostila para cada aluno, com o texto de Barbosa. 

A mesma também será encaminhada, na íntegra, via e-mail, aos alunos. 

Estes dois textos escolhidos objetivam utilizar a Modelagem Matemática como 

uma concepção de ensino e aprendizagem da matemática, pois o trabalho com a 

Modelagem Matemática em sala de aula favorece o entrosamento entre os alunos e 

o professor, possibilita a autonomia e faz com que o aluno procure compreender 

temas que provoquem a curiosidade e desperte o gosto e o interesse pela 

Matemática construindo, assim, um aprendizado significativo. Os textos trabalhados 

com os alunos serão impressos. O primeiro texto "Água - Um bem limitado" 

subsidiará um debate com toda a turma para saber qual a visão que eles possuem 

sobre o tema que aflige a sociedade a cada dia. 

Para o trabalho com o segundo texto sobre Modelagem Matemática, 

dividiremos a turma em dois grupos e orientaremos o estudo sobre o tema 

"Modelagem como ambiente de aprendizagem", "Modelagem e Currículo", com a 

finalidade de conhecer melhor sobre o assunto. Após estudo e reflexão por parte dos 

grupos, mediaremos uma grande discussão para verificar o entendimento da turma 

em relação à literatura sobre Modelagem Matemática. 

No final, os grupos irão ao laboratório de informática para realizar uma 

pesquisa, a fim de coletar informações de “como surgiram os problemas 

relacionados à utilização dos recursos hídricos”, listando no bloco de anotações o 

que descobriram de “interessante” e, posteriormente, discutirão com os colegas a 

respeito das descobertas; na sequencia, proporcionaremos um momento para a 

reflexão sobre a importância dos recursos hídricos, bem como a necessidade de 

reduzirmos o consumo de água em nosso cotidiano. 

 

 

Avaliação 

 

 Estas atividades serão avaliadas por meio das discussões e dos relatórios 

produzidos pelos alunos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Deixe para os alunos sugestões de sites, leituras bibliográficas, revistas         

e jornais para auxiliar a pesquisa do tema!  

 Literaturas sugeridas e Sites: ver Nota de fim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O QUE VOCÊ SABE SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS EM 

SEU MUNICÍPIO? 

 

Duração da atividade: 

 Quatro horas/aula.    

 

 

Proposta de Trabalho    

 

 Para conhecimento mais amplo e melhor motivação para o desenvolvimento 

do tema, será realizada uma palestra com o responsável do Órgão de 

Abastecimento de Água do município - SAMAE, com o tema “De quem é a 

responsabilidade do Uso da água potável? Outra palestra será presidida pelo 

secretário do meio ambiente do município, que abordará o tema "Gestão dos 

recursos hídricos do município".  

O objetivo é proporcionar aos alunos o conhecimento sobre o abastecimento 

de água no município/escola e a política de utilização dos recursos hídricos no 

município. Nesta palestra será utilizado data show para apresentação de dados 

estatísticos, imagens sobre as redes de abastecimento e os recursos hídricos do 

município, dentre outras informações. 

 Para complementar esta atividade, os grupos desenvolverão pesquisas, via 

internet, no Laboratório de Informática, a fim de comparar as informações 

repassadas nas palestras sobre os temas abordados. 

 A partir dos vídeos apresentados e, com base nas leituras, análises e 

compreensão das informações dos textos, das palestras e das pesquisas, 



realizaremos um debate com a turma; discutiremos a importância do reuso e a 

preservação da água potável, e quais os meios conhecidos pelos alunos para 

aproveitamento da água da chuva e as reais necessidades de redução da 

quantidade da água potável utilizada em nosso cotidiano, tanto na escola como na 

casa. 

 Finalizaremos esta atividade com uma produção textual escrita, na qual o 

aluno dará sua opinião sobre o assunto, visto que neste momento o aluno já tem 

familiaridade com o tema. Como atividade extraclasse, os alunos realizarão 

pesquisas sobre o “Consumo de água potável” em suas residências. A pesquisa 

ocorrerá em dois momentos: 

   Primeiramente, será entregue na aula seguinte para melhor conhecermos a 

nossa realidade; 

   O segundo momento acontecerá no final desta unidade. Faremos 

novamente a mesma pesquisa, comparando e contrapondo os dados 

coletados e analisados, a fim de verificar se houve uma mudança no 

comportamento dos alunos referente ao reaproveitamento e a economia da 

água potável. Esses resultados serão apresentados à comunidade escolar 

ao final do projeto. 

Como sugestões para a pesquisa foi elaborada a tabela abaixo:  

  

Tabela 1: Consumo de água potável na residência dos alunos do 4º Ano 

Atividade Número de pessoas Tempo gasto ou nº 

vezes 

Período 

Banho    

Lavar roupas    

Lavar louças    

Lavar carro    

Lavar calçada    

Molhar plantas    

Fonte: Arquivo da professora PDE. 

 

 

 

 



Avaliação 

 

As atividades serão avaliadas por meio das discussões e dos relatórios 

produzidos pelos alunos.    

 

 

  

 

 

 Poderá ser realizada uma visita à empresa de abastecimento do 

município. 

 Alguns alunos poderão apresentar dificuldades para realizarem as 

pesquisas na internet. Caso isto aconteça, o professor poderá 

apresentar um roteiro simplificado para a realização da atividade de 

pesquisa. 

 Na atividade extraclasse, incentivar o aluno a criar o seu próprio 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VISITAÇÃO Á CISTERNA DO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ ALFREDO DE 

ALMEIDA 

 

 

Duração da Atividade:  

 Duas horas/aula 

 

 

Proposta de trabalho  

 

 Tendo em vista que a Modelagem Matemática é um ambiente que instiga o 

estudante a indagações e investigações, faremos uma visita no local da cisterna 

implantada no colégio, com a finalidade de conhecer a implantação desse sistema, o 

processo de captação e o armazenamento da água, bem como a importância do 

reaproveitamento da água.  

Para iniciarmos, abordaremos o tema por meio de algumas questões para 

possíveis problematizações de situações não-matemática, às quais a Modelagem 

Matemática permite trabalhar, tais como: 

1) Quais contribuições ambientais, educacionais, sociais e econômicas são 

proporcionadas pela implantação da cisterna? 

2) Como é constituída a técnica de implantação de uma cisterna? 

3) Você considera importante a criação desse sistema? Por quê?  

4) Qual é a importância desse sistema para o ambiente?  



 Após a visita à cisterna, retornaremos para sala de aula para um grande 

debate referente às questões levantadas. Para o término desta atividade os 

estudantes serão orientados a produzirem textos escritos, cujo propósito será a 

exposição de opiniões sobre o assunto.  

 

 

Avaliação 

 

 Estas atividades serão avaliadas por meio das discussões, 

acompanhamento/observação dos estudantes no desenvolvimento das atividades e 

dos relatórios produzidos.    

 

 

 

 

 Antes de começar as atividades, converse com os alunos sobre o 

desenvolvimento do projeto, a importância da participação individual e 

do trabalho em grupo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECENDO A ÀGUA QUE CAI NO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ ALFREDO 

DE ALMEIDA - MARILUZ/PR 

 

 

Duração da Atividade:  

 

 Quatro horas/aula 

 

 

Proposta de trabalho 

 

Para desenvolver este assunto realizaremos uma pesquisa para investigar e 

conhecer atividades pluviométricas do município. Primeiramente, será realizada uma 

sondagem com os alunos, para verificação dos conhecimentos prévios, por meio dos 

seguintes questionamentos: Como ocorre o ciclo da água na natureza e qual a sua 

importância? O que é o pluviômetro? Qual o índice pluviométrico do   nosso 

município? Qual é o custo econômico da água? Qual será o consumo de água do 

colégio? Quanta água seria possível armazenar do telhado da quadra de esporte do 

colégio depois de uma chuva de 30 mm? Por que ocorrem com tanta frequência as 

enchentes urbanas? Por que alguns estados do nosso país estão passando por 

escassez e racionamento de água? Dentre outras questões que poderão surgir 

durante a sondagem. Após este procedimento, os alunos divididos em grupos irão 



ao Laboratório de Informática para pesquisar sobre os tópicos abordados e como 

poderia ser confeccionado um pluviômetro, a partir de materiais recicláveis. 

 

 

Avaliação 

 

Estas atividades serão avaliadas por meio das discussões e dos relatórios 

produzidos pelos alunos.    

 

 

 

 

 

 A Modelagem Matemática estimula o aluno a investigar situações não 

matemáticas por meio da matemática. 

 Levar o aluno a relacionar com a tecnologia é também modificar o 

processo de ensino e aprendizagem juntamente com a Modelagem 

Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONFECÇÃO DE PLUVIÔMETRO PELOS ALUNOS 

 

 

Duração da Atividade: 

 

 3 horas/aula 

 

Proposta de trabalho 

 

 A partir de materiais recicláveis obtidos pelos estudantes, as equipes, 

previamente formadas, construirão pluviômetros. Em seguida, os alunos instalarão 

os pluviômetros na condição ideal, em local correto e em campo aberto, devido à 

influência de fatores que podem alterar os resultados e, pelo menos a 1,5m de 

altura, tendo o cuidado com relação à fixação, devido ao vento. 

 

 

                        Imagem 22  

 

 Após retornar à sala de aula, serão levantadas questões sobre as 

possibilidades de medição da quantidade de chuva precipitada e captada por 

                                            

2 Disponível em: http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/construcao-um-pluviometro.htm. 
Acesso em 1º de fev de 2015.  

 

http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/construcao-um-pluviometro.htm


diferentes recipientes (tamanhos e formatos). Em seguida, os alunos serão levados 

a compreender que isto se dá por meio da relação entre área de entrada e volume 

da água. Nesta atividade estaremos abrangendo os conteúdos de Área de uma 

figura geométrica, Volume e Medida de Capacidade. Como instrumentos para 

realização desta atividade será utilizada régua, trena, fita métrica, bloco de 

anotações.  

   O acompanhamento da atividade pluviométrica por meio da Modelagem 

Matemática (observação, medição e anotação dos resultados obtidos para posterior 

estudo), será de responsabilidade dos estudantes. O desenvolvimento desta 

atividade busca facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, porque os 

leva à reflexão sobre a utilização dos recursos hídricos e a percepção e 

entendimento dos conceitos e ideias matemáticas relacionadas aos problemas do 

ambiente onde estão inseridos. Para a realização desta atividade, os alunos 

construirão e utilizarão uma tabela que será denominada “calendário anual de 

chuva” que terá por objetivo o registro de toda água de chuva em um determinado 

período. Assim, os alunos poderão efetuar cálculos referentes à média de 

precipitação de água da chuva, num determinado local, durante um dado período de 

tempo e saber o período mais ou menos chuvoso em nossa comunidade.  

 

 

Avaliação 

 

Estas atividades serão avaliadas por meio da participação e desempenho dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva


 
 

 

 

 

 O material produzido pelo aluno faz com que ele tenha um maior 

interesse e desempenho pela aula e o conteúdo trabalhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PESQUISA DE CAMPO - ENTREVISTA: Elaboração do questionário 

 

Duração da atividade: 

 

 Três horas/aula.   

 

 

Proposta de trabalho    

  

 Esta atividade terá início com questionamentos sobre: Quais informações são 

necessárias levantar sobre a utilização dos recursos hídricos pela escola?  Como 

poderíamos realizar uma investigação e uma coleta de dados e informações sobre o 

tema?  

O roteiro da entrevista será elaborado pelos alunos e mediado pelo professor; 

a turma será separada em grupos durante a aula. Após a elaboração das questões 

será montado um questionário final, no qual cada equipe ficará responsável para a 

realização da entrevista, que será aplicada à direção, equipe pedagógica, um 

professor de cada disciplina, três agentes educacionais I e II do colégio, com o 

intuito de descobrir quais os hábitos sobre a utilização dos recursos hídricos na 

escola, assim como a averiguação do conhecimento da implantação e da viabilidade 

do uso de cisterna.  

Durante a elaboração do questionário poderão surgir questões como: Qual é 

o consumo mensal de água na sua residência/escola? Você faz economia de água 

na sua residência e na escola?  Já vivenciou período de falta de água?   Há alguma 

forma de economizar água em sua residência/escola? A água é um recurso infinito? 



Qual é o consumo de água no colégio? Dentre outras questões, pois a Modelagem 

permite ir além do muro escolar. Após o retorno para a sala de aula, os grupos 

deverão elaborar um relatório apresentando os dados levantados ao restante da 

turma.   

 

 

Avaliação:  

 

 Os grupos serão avaliados por meio da produção de textos e elaboração do 

relatório da entrevista.  

 

 

 

 

 

 

 Como esta Unidade Didática está embasada no segundo caso de 

Barbosa, o aluno elaborará e direcionará o seu questionário, sempre 

com orientação do professor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PESQUISA DE CAMPO NO COLÉGIO: Aplicação do questionário 

 

 

Duração da atividade: 

 

 Duas horas/aula  

 

 

Proposta de trabalho 

 

 Após elaboração dos questionários para entrevista com os funcionários do 

colégio, as equipes entrevistarão cada segmento escolar para real levantamento e 

coleta das informações, com a finalidade de saber se os funcionários têm o 

conhecimento da cisterna e qual a opinião sobre este tipo de sistema de captação 

de água da chuva. Nesta entrevista utilizarão gravadores, o questionário impresso e 

bloco de anotações.  

 Como a Modelagem Matemática é uma alternativa que proporciona aos 

estudantes a investigação, criação e busca de soluções de forma interativa, espera-

se que eles levantem dados referentes ao custo da implantação de uma cisterna, a 

importância do reuso da água da chuva, a vantagem e/ou desvantagem da 

construção de um sistema de cisterna na escola/residência, a economia que esse 

tipo de sistema pode oferecer ao colégio, o custo/benefício, o consumo da água, 

atualmente no colégio, a economia que o reaproveitamento da água da chuva para 

limpeza do pátio e da quadra de esporte pode trazer para o colégio, as vantagens e 



desvantagens na questão ambiental. Lembrando que a Modelagem Matemática 

permite o levantamento de outras questões que podem surgir momentaneamente. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Acompanhar e observar as equipes durante a realização das entrevistas e 

análise dos relatórios produzidos por cada equipe. 

 

 

 

 

 

 

 Seu papel com mediador para o desenvolvimento desta atividade é 

muito importante, principalmente na entrevista, orientando as equipes 

quanto à postura, o direcionamento de cada questão ao entrevistado e 

como proceder no registro do mesmo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MÃOS À OBRA: levantamento e apuração dos dados coletados para resolução 

da situação problema 

 

  

Duração da atividade: 

 

 Oito horas/aula 

 

 

Proposta de trabalho 

 

   

 Nesta atividade, os alunos já divididos em equipes, iniciarão a investigação da 

situação problema proposta no Projeto de Intervenção Pedagógica, na qual terão 

livre arbítrio para sugestões das distribuições das tarefas a serem realizadas. 

Espera-se, que, nesta atividade, os alunos possam levantar hipóteses, questionar 

mais, investigar, criar, participar e buscar soluções ao problema levantado. É 

importante também proporcionar condições para que o aluno encontre respostas 

para as questões levantadas e faça relações com os conteúdos. 

As tarefas propostas são as seguintes: 

 Medição do Pátio de Circulação e da Quadra de Esporte - Os alunos 

utilizarão fita métrica, trena, barbantes, calculadora, bloco de anotações para 

medir o pátio para eventuais cálculos matemáticos a respeito do consumo da 

água da cisterna utilizada na limpeza. Pretende-se, com esta tarefa, que eles 



calculem a área em m2. Caso haja dúvidas, por parte da equipe, o professor 

pode retornar o conteúdo. 

 Medição do Telhado da Quadra de Esporte - Para fazer a captação da 

água de chuva podemos usar qualquer superfície para fazer o escoamento 

para uma vertente, como telhados das casas, lajes ou pátios construídos 

para esse fim. No nosso caso, temos o telhado da quadra de esporte, que 

está interligado à cisterna por meio de calhas. Com esta tarefa espera-se 

que os alunos façam observações do tipo e da inclinação da cobertura da 

área de captação e da calha (esses fatores podem influenciar neste 

processo; quanto mais lisos e inclinados, melhor é), e que levantem 

situações-problemas, tais como: Como calcular a área do telhado? Qual é 

área do telhado para captação da água para cisterna? Qual o tamanho da 

calha? Para calcular a área de uma superfície, no caso, o telhado da quadra 

de esporte, é preciso saber como calcular a área de alguns formatos 

geométricos básicos como retângulo, triângulo, círculo, etc. Nesta atividade 

poderá ser construída uma planta baixa. 

 Construção de uma maquete da Cisterna - A construção da maquete 

permite trabalhar de forma visível e acessível os pontos de vista, perspectiva 

e projeção. De maneira simples é possível que o aluno  materalize seu 

espaço em um tamaho reduzido, aplicando, então, vários conceitos 

matemáticos e geográficos. Antes de construir uma maquete, é necessario 

que os alunos desfrutem o ambiente e o vivenciem de todas  as formas 

possíveis. Eles terão que ter um bom conhecimento do local 

(cisterna/colégio) e um bom planejamento, para, então, iniciar a construção 

da maquete. Esse recurso é um meio importante de conscientização de 

sustentabilidade. Pretende-se, desenvolver atividades práticas tais como: 

calcular o volume de água da chuva que a cisterna armazena; verificar o 

formato  geométrico que a cistena tem, se fosse outro formato teria a mesma 

capacidade. Após a exploração de todos os meios matemáticos refentes à 

temática, apresentaremos à comunidade escolar a maquete e todos os 

dados levantados, com o intuito de estimular a comunidade para a 

construção desse sistema em suas residências industrias e comércio. Há 

alguns materiais que podem ser utilizados na maquete. Ressalta-se, aqui, 

que fica a critério dos alunos, a escolha dos materiais mais acessíveis, 



conforme a sua realidade, como: caixas de sapato, creme de dente, garrafa 

peti, papelão, palitos de picolé, de churrasco e muitos outros. Eles  se 

organizarão  e utilizarão o material para construção, de acordo com suas 

criatividades e possibilidades.  

 

 Para resolver as tarefas propostas nesta atividade, poderemos trabalhar com 

os conteúdos matemáticos: área de uma figura plana, volume de sólidos 

geométricos, unidades de medidas de superfície e de capacidades, regra de três 

simples, escala, porcentagem, estatística, dentre outros que poderão surgir no 

decorrer do desenvolvimento da tarefa. Desta forma, os conteúdos serão 

compreendidos no momento em que os alunos perceberem que estes são possíveis 

em situações do seu cotidiano. O professor poderá retornar o conteúdo sempre que 

houver dúvidas por parte das equipes. As atividades desenvolvidas por meio da 

Modelagem Matemática tendem a potencializar a reflexão sobre a matemática, e o 

seu significado social. 

Após os levantamentos e os registros dos dados, juntamente com os 

coletados por meio do pluviômetro, as equipes apurarão os resultados para viabilizar 

se o sistema de cisterna implantado no colégio contribui ou não para os fatores 

ambientais, educacionais, econômicas, sociais e se essa alternativa é viável na 

escola no que diz respeito à diminuição do custo e o consumo da água potável.  

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Serão avaliados todos os procedimentos desenvolvidos pelas equipes, desde 

elaboração, construção, apresentação dos dados e relatórios final. 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

O trabalho em grupo é indicado para o desenvolvimento de atividades de 

Modelagem Matemática. Na medida em que interagem com os colegas e o 

professor, novas ideias e novos questionamentos são colocados em discussão e na 

busca de resposta. 

O ambiente de Modelagem Matemática torna-se mais agradável e dinâmico, 

pois, extrapola os limites da sala de aula e torna o aluno um sujeito ativo na 

construção do conhecimento, propiciando, assim, um ambiente de aprendizagem 

mais prazeroso, tanto para os alunos quanto para o professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONFECCIONANDO CARTILHA DE ORIENTAÇÃO E ENTREGA À 

COMUNIDADE 

 

 

Duração da atividade:  

 

 Quatro horas/aula 

 

 

Proposta de trabalho  

 

 Ao se tratar do consumo e o reuso da água potável, busca-se considerar a 

água inerente à vida, à saúde e ao ambiente, porém, devido à má utilização desse 

recurso, tornam-se imprescindíveis ações de divulgação de informações sobre o uso 

racional e o reuso da água. A cisterna é uma tecnologia simples, de baixo custo e 

adaptável a qualquer região, sendo,  portanto, considerada uma  solução alternativa  

que oportuniza a preservação eficiente dos recursos hídricos. O objetivo desta 

Cartilha é apresentar à comunidade, em especial, a horta comunitária, as 

orientações da importância de economizar, preservar água potável e do reuso da 

água da chuva pelo sistema de cisterna. A produção e ilustração do material ficarão 

a critério dos alunos. Sugere-se o uso do laboratório de informática, cartolina, 

canetas hidrográficas, dentre outros materiais. 

 

 



Avaliação  

 

 Ocorrerá por meio de observações durante todo processo de construção, 

entrega e orientações à comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 Enquanto os alunos elaboram o material, é interessante questioná-los 

sobre eventuais dúvidas ou dificuldade na elaboração da cartilha! 

 Deixe o aluno um tempo livre para exploração da internet! 

 Converse com os alunos, antes da entrega do material, sobre as visitas 

no comércio, horta comunitária, na feira do agricultor! Transmita as 

informações de forma precisa!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA À COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Duração da atividade: 

 

 Duas horas/aula 

 

 

Proposta de trabalho 

 

 Esta atividade objetiva divulgar o resultado final de toda a pesquisa realizada, 

para que a comunidade possa conhecer as vantagens e/ou desvantagens de se 

instalar uma cisterna, em relação a questões ambientais, educacionais, econômicas 

e sociais. Conhecer a Modelagem Matemática como uma alternativa pedagógica 

que permite trabalhar os conteúdos matemáticos de forma atrativa, partindo de uma 

situação não-matemática da realidade do aluno. 

 Os alunos apresentarão os dados levantados e os resultados obtidos e 

relatarão as experiências e opiniões referentes à Modelagem Matemática como uma 

estratégia metodológica para o ensino da matemática.  

 Como instrumentos para realização desta atividade poderão utilizar 

computador, data show, cartazes, maquete, dentre outros. 

 

 



Avaliação 

 

 Por meio da observação do desempenho e da apresentação dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oriente seus alunos quanto ao domínio dos conteúdos e o material, 

que utilizarão para apresentação do resultado da pesquisa final à 

comunidade escolar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEMINARIO PARA A APRESENTAÇÃO DO RESULTADO FINAL EM SALA DE 

AULA 

 

Duração da atividade: 

 

 Quatro horas/aula 

 

 

Proposta de trabalho 

 

 Na última etapa do trabalho os alunos apresentarão o relatório final de toda 

pesquisa realizada, os questionários e a tabela, para possível avaliação de 

mudanças de atitudes referentes ao uso e o reuso da água potável. Neste momento 

ocorrerá a exposição das experiências e conclusões referentes às atividades 

desenvolvidas por meio da Modelagem Matemática. Assim, espera que os alunos 

busquem subsídios na resolução de situações cotidianas e reflitam para a tomada 

de decisões na sociedade em que vivem, buscando sempre respostas para suas 

indagações como forma de aprender, pois se compreende que a apropriação do 

conhecimento se dá efetivamente a partir do momento em que se possa aplicá-lo em 

qualquer circunstância real do seu cotidiano. 

 Tanto o aluno como o professor poderão fazer o uso da TV Multimídia, 

gravador, bloco de anotações e outros instrumentos. 

 

 

 



Avaliação 

 

 Acontecerá por meio de participação, desempenho em todas as atividades 

desenvolvidas, relatório oral e escrito pelos alunos.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 Esse momento é muito relevante tanto para o aluno como para o 

professor, pois, proporciona momentos de trocas, conhecimentos e 

demonstra que é possível utilizar a realidade dos alunos na matemática 

trabalhando de maneira contextualizada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

Sites: 

 
- Tudo o que você precisa saber para um consumo... - G1 
 
- Água: Sabendo usar não vai faltar - Rotogine 
 
- http://www.sempresustentavel.com.br/ 
 
-http://www.sempresustentavel.com.br/hidrica/minicisterna/minicisterna.htm 
 
- www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-636X2012000200016&script 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/platb/jnespecial/2009/02/09/tudo-o-que-voce-precisa-saber-para-um-consumo-responsavel-de-agua/
http://www.rotogine.com.br/site/?page_id=205
http://www.sempresustentavel.com.br/
http://www.sempresustentavel.com.br/hidrica/minicisterna/minicisterna.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-636X2012000200016&script=sci_arttext
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