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 Resumo: 

 

 

 

 

 

Na atualidade observamos um grande 
desinteresse também um certo temor por 
parte dos estudantes, em relação a 
disciplina de Matemática. Em virtude disso 
buscamos metodologias, com o objetivo de 
contribuir com a aprendizagem dos alunos, 
contribuindo também para estabelecer 
relações entre o que aprendem em sala de 
aula e o seu cotidiano. Da mesma forma, 
aplicar conceitos matemáticos no dia-a-dia 
facilita o desenvolvimento e a visão do aluno 
em relação à Matemática. Com atividades 
relacionadas ao esporte Futebol pretende-se 
abordar: operações com Números Inteiros; 
Leitura de Tabelas e Gráficos e no Cálculo 
de Porcentagens, proporcionando ao 
educando uma aprendizagem significativa, 
que o torne capaz de desenvolver o 
raciocínio lógico, a melhorar a interpretação, 
compreendendo a importância da 
Matemática para a vida. 

 Palavras-chave: Educação Matemática; Futebol; Resolução 
de Problemas; Tratamento da Informação; 
Ensino Fundamental. 

 Formato do Material Didático:  Unidade Didática 

 Público:  Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 



2 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A presente de Unidade Didática, é voltada aos alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental e tem o título “Matemática e Futebol: driblando os problemas da 

Matemática”. 

O foco principal é o tratamento da informação. Segundo as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (DCEs) (PARANÁ, 2008, p. 

61), o Tratamento da Informação é um conteúdo estruturante que contribui para o 

desenvolvimento de condições de leitura crítica dos fatos ocorridos na sociedade e 

para interpretação de tabelas e gráficos que, de modo geral, são usados para 

apresentar ou descrever informações.  

Quanto às Tendências Metodológicas em Educação Matemática destacadas 

nas DCEs (p. 63), será dado ênfase à Resolução de Problemas. 

 A temática consiste em se explorar a Matemática no contexto do Futebol, 

visando torná-la mais atrativa ao aluno. 
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3. ATIVIDADES 

3.1 – ATIVIDADE 1: Apresentação do projeto. 

Objetivo: Integrar os alunos ao contexto, explorando os principais aspectos que 

serão desenvolvidos no decorrer do projeto. 

Recursos metodológicos: Projetor multimídia. 

Tempo previsto para a atividade: 01 aula. 

Apresentação: Apontar as principais ideias e atividades que serão desenvolvidas. 

 

 

 

3.2 – ATIVIDADE 2: Matemática e Futebol. 

Objetivo: Aguçar a criatividade e despertar a curiosidade e a motivação referente o 

tema futebol. 

Recursos metodológicos: Projetor multimídia e folha de atividade. 

Tempo previsto para a atividade: 2 aulas. 

Encaminhamentos metodológicos: Aula expositiva, apresentando vídeos e slides 

relacionados ao Futebol visando levantar questionamentos e relações com a 

Matemática. 
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Sugestão de tópicos a serem explorados: Geometria do campo de futebol; 

capacidade dos estádios; número de gols; número de jogadores em cada time; 

tempo de cada partida; cenário de campeonatos; etc. 

 

Sugestão de vídeos: http://www.youtube.com/watch?v=WUV06dhQYXI 

                                                http://www.youtube.com/watch?v=iLThwSUIS_Y 

                                                http://www.youtube.com/watch?v=K5Jq70Ab_uc 

 

Atividade para registro: 

1) Você acha que podemos relacionar Matemática com futebol? Registre suas 

conclusões. 

 

 

3.3 – ATIVIDADE 3: Explorar Gráficos e Tabelas. 

Conteúdo: Tratamento da Informação – Construção de Gráficos e Tabelas. 

http://www.youtube.com/watch?v=WUV06dhQYXI
../Downloads/%20http:/www.youtube.com/watch%3Fv=iLThwSUIS_Y
http://www.youtube.com/watch?v=K5Jq70Ab_uc
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Objetivo: Orientar quanto apresentação de dados. 

Recursos metodológicos: Projetor multimídia, lousa, giz, régua e folha de 

atividades. 

Tempo previsto para a atividade: 05 aulas. 

Encaminhamentos metodológicos: Primeiramente fazer uma sondagem, através 

de questionamentos, sobre gráficos e tabelas, valorizando seus conhecimentos 

prévios, dos alunos. Em seguida, apresentar aos alunos diferentes tipos de gráficos 

e tabelas e levá-los a perceber que tabelas e gráficos contribuem para a organização 

e leitura de informações, evidenciando que alguns gráficos são utilizados em certas 

situações de acordo com suas características.  

 

Questões a serem exploradas:  

a) Você sabe o que é um gráfico? E uma tabela? 

b)  Para que servem os gráficos e tabelas? 

     c)  Quais os tipos de gráficos mais utilizados? 

     d)  Você acha que há diferença entre a utilização de gráficos e tabelas? 

     e)  Você já estudou e construiu gráficos e tabelas? 

 

 

Gráficos: 

Os gráficos devem apresentar título e fonte de informações. O título evidencia 

o assunto principal e a fonte indica a origem das informações. Um gráfico é uma 

forma de representar informações, de maneira mais clara, rápida e objetiva. A 

informática, com seus recursos, agilizam o trabalho, possibilitando gráficos mais 

elaborados. 

Alguns aspectos as serem considerados na construção de gráficos: 

- Escala adequada de forma a não desfigurar os dados; 

- Título logo acima do gráfico; 

- As escalas devem crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima; 

- A legenda é um elemento do gráfico utilizado para identificação. 

- Fonte, nota e chamada. 

Existe uma grande variedade de tipos de gráficos, dentre os quais podemos 

destacar os de coluna, em barras, pizza e linha. 
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Gráfico de Coluna/Barra: 

Figura 1 

 

                                                                                                               Fonte: SOUZA, E. M. 2015 

 

Gráfico Circular: 

Figura 2 

  

                                                                           Fonte: SOUZA, E. M. 2015 
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 Gráfico de Linha:  

Figura 3 

 

Fonte:http://globoesporte.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/noticia/2014/08/campeonato-
brasileiro-tem-menor-media-de-gols-desde-1990.html 

 

 

Tabelas: 

Tabelas apresentam informações, em geral numérica, na forma de linhas e 

colunas. Seus componentes são: título, cabeçalho, corpo, coluna indicadora e célula. 

Outros elementos complementares podem vir no rodapé, como: fonte, notas e 

chamada. 

A representação tabular é uma forma de comunicação, é importante que 

sejam construídos dentro de alguns critérios. Assim, a comunicação ocorrerá de 

maneira clara e objetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://globoesporte.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/noticia/2014/08/campeonato-brasileiro-tem-menor-media-de-gols-desde-1990.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/noticia/2014/08/campeonato-brasileiro-tem-menor-media-de-gols-desde-1990.html
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Tabela 1 

 

Fonte: http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2014/08/pesquisa-fla-tem-maior-torcida-

mas-corinthians-encurta-distancia.html 

 

Atividade para registro: 

1) Construir um gráfico de colunas para representar os dados contidos na Tabela 

1. Nesta tabela, está representado o Ranking de Torcidas de Clubes 

brasileiros. 

 

 

 

http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2014/08/pesquisa-fla-tem-maior-torcida-mas-corinthians-encurta-distancia.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2014/08/pesquisa-fla-tem-maior-torcida-mas-corinthians-encurta-distancia.html
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3.4 – ATIVIDADE 4: Pesquisando informações. 

Conteúdo: Tratamento da Informação – Gráficos e Tabela. 

Objetivo: Desenvolver capacidade de organização e representação de dados. 

Recursos metodológicos: Jornais, revistas, tesoura, cola e folha de papel sulfite. 

Tempo previsto para a atividade: 02 aulas. 

Encaminhamentos metodológicos: Levar para a sala de aula jornais e revistas 

para a pesquisa sobre gráficos e tabelas. Para isso, dividir a classe em grupos com 

3 a 4 integrantes. Solicitar que procurem tipos de gráficos e tabelas e realizem a 

interpretação de dados. Cada grupo escolhe um gráfico ou uma tabela. Após devem 

recortar e colar em uma folha sulfite, na qual deverão escrever algumas informações 

a respeito do que estão interpretando. Ao final cada grupo apresenta aos demais o 

resultado obtido. 

 

 

          Tópicos a serem explorados na representação de cada grupo: 

 

- Assunto inerente aos dados representados. 

- Fonte das informações. 

- Título do gráfico e/ou da tabela. 
 

 

3.5 – ATIVIDADE 5: Descobrindo os Números Inteiros. 

Conteúdo: Tratamento da Informação – Leitura de Tabela; Números e Álgebra – 

Operações com Números Inteiros. 

Objetivo: Analisar, interpretar e organizar dados e informações de pesquisas 

estatísticas em tabelas. Levar os alunos a reconhecer e representar números 

inteiros, bem como resolver situações problemas envolvendo operações com 

números inteiros utilizando para isso, leitura e interpretação de tabela. 

Recursos metodológicos: Projetor multimídia; lousa, giz e folha de atividades. 

Tempo previsto para a atividade: 06 aulas. 

Encaminhamentos metodológicos: Analisar o desempenho de cada equipe e 

através da interpretação das informações obtidas na tabela de desempenho do 

Campeonato Brasileiro, relacionar o estudo do Conjunto dos Números Inteiros com 
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saldo de gols. Por fim, complementar mostrando outras situações onde utilizamos os 

números inteiros positivos e negativos.  

A tabela a seguir mostra dados do desempenho de alguns times ao final do 

Campeonato Brasileiro de 2014. 

 

Tabela 2 

Campeonato Brasileiro de Futebol - Série A - 2014 

 Classificação P J V E D GP  GC SG  VM VV DM DV CA CV % 

1º CRUZEIRO - MG  80 38 24 8 6 67 38 29  15 9 2 4 70 2 70 

2º SÃO PAULO - SP  70 38 20 10 8 59 40 19  11 9 2 6 92 4 61 

3º INTERNACIONAL - RS  69 38 21 6 11 53 41 12  15 6 4 7 92 6 60 

4º CORINTHIANS - SP  69 38 19 12 7 49 31 18  12 7 1 6 70 3 60 

5º ATLÉTICO - MG  62 38 17 11 10 51 38 13  12 5 2 8 83 2 54 

6º FLUMINENSE - RJ  61 38 17 10 11 61 42 19  11 6 2 9 75 5 53 

7º GRÊMIO - RS  61 38 17 10 11 36 24 12  12 5 3 8 95 3 53 

8º ATLETICO - PR  54 38 15 9 14 43 42 1  10 5 4 10 72 1 47 

9º SANTOS - SP  53 38 15 8 15 42 35 7  10 5 6 9 71 4 46 

10º FLAMENGO - RJ  52 38 14 10 14 46 47 -1  10 4 4 10 67 4 45 

11º SPORT - PE  52 38 14 10 14 36 46 -10  10 4 3 11 74 2 45 

12º GOIÁS - GO  47 38 13 8 17 38 40 -2  10 3 5 12 77 2 41 

13º FIGUEIRENSE - SC  47 38 13 8 17 37 47 -10  7 6 7 10 92 10 41 

14º CORITIBA - PR  47 38 12 11 15 42 45 -3  10 2 4 11 96 2 41 

15º CHAPECOENSE - SC  43 38 11 10 17 39 44 -5  8 3 4 13 67 2 37 

16º PALMEIRAS - SP  40 38 11 7 20 34 59 -25  7 4 8 12 92 7 35 

17º VITÓRIA - BA  38 38 10 8 20 37 54 -17  6 4 8 12 78 2 33 

18º BAHIA - BA  37 38 9 10 19 31 43 -12  6 3 9 10 94 7 32 

19º BOTAFOGO - RJ  34 38 9 7 22 31 48 -17  8 1 6 16 86 9 29 

20º CRICIUMA - SC  32 38 7 11 20 28 56 -28  7 0 7 13 114 5 28 

 P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo 

de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - 

CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento  

Libertadores Rebaixados                                                                     Última atualização efetuada em 07/12/2014 às 22:28 

 Fonte:  http://www.cbf.com.br/competicoes/brasileiro-serie-a/classificacao/2014#.VboqaPlxXIU  

 

 Chama-se saldo de gols a diferença entre o números de gols marcados e o 

número de gols sofridos por uma equipe em um torneio de futebol. Quando o 

número de gols marcados é maior que o número de gols sofridos, a equipe 

apresenta um saldo de gols positivo. Se o número de gols marcados é menos que o 

http://www.cbf.com.br/competicoes/brasileiro-serie-a/classificacao/2014%23.VboqaPlxXIU
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número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols 

negativo. 

 

Responda agora às questões: 

 

a) Qual o título e fonte da tabela 2?  

______________________________________________________________ 

 

b) Qual o time que foi campeão do campeonato brasileiro de 2014? 

______________________________________________________________ 

 

c) Qual o time que mais obteve vitórias? E qual o time que obteve o maior 

número de derrotas? 

______________________________________________________________ 

d) Qual o time que empatou mais vezes? 

______________________________________________________________ 

 

e) Qual o time que tem o maior número de gols? E qual o time que sofreu maior 

número de gols? 

______________________________________________________________ 

 

f) Observe a coluna referente aos saldos de gols. Como são representados os 

saldos de gols positivos? E os de gols negativos? 

______________________________________________________________ 

 

g) Quais os times que apresentaram saldo de gols positivos e saldo de gols 

negativos? 

______________________________________________________________ 

 

h) Vamos supor agora que um time “A” tenha participado desse campeonato e 

que tenha marcado 44 gols e sofrido 48. O saldo de gols desse time foi 

positivo ou negativo? Por quê? Represente o saldo de gols desse time. 

______________________________________________________________ 



12 

 

Podemos representar os saldos de gols negativos com sinal de menos ( - ) na 

frente, da mesma forma, no saldo de gols positivo com sinal de mais ( + ) na frente. 

Usamos os números positivos e negativos em muitas outras situações: 

- Nos saldos bancários; 

- Na indicação de altitude ou profundidade em relação ao nível do mar; 

- Período antes e depois de um data. 

 

Você pode listar mais exemplos sobre a utilização de números positivos e negativos? 

___________________________________________________________________ 

            

 

 

3.6 – ATIVIDADE 6: Porcentagens. 

Conteúdo: Tratamento da Informação – Leitura de Tabela; Números e Álgebra – 

Cálculo de Porcentagem e Regra de Três. 

Objetivo:  Analisar e interpretar dados e informações de pesquisas estatísticas em 

tabelas. Calcular porcentagens através do cálculo de regra de três. 

Recursos metodológicos: Projetor multimídia; lousa, giz, calculadora e folha de 

atividades. 

Tempo previsto para a atividade: 05 aulas. 

Encaminhamentos metodológicos: Abordar Porcentagens por meio de atividades 

contextualizadas, ligadas ao Futebol. Dessa forma, levar o aluno a realizar cálculos 

de porcentagens sobre a coluna de aproveitamento (%) de cada equipe de Futebol 

no campeonato brasileiro de 2014, conforme tabela 2 e a resolver situações-

problema que envolvam cálculos dessa natureza. Além disso, incentivá-lo a utilizar 

noções de proporcionalidade e promover discussões sobre as informações 

apresentadas de modo que os alunos interpretem o que cada uma significa. 

 

 

3.7 – ATIVIDADE 7: Glossário. 

Objetivo:  Estimular a pesquisa e à socialização. 

Recursos metodológicos: Dicionário e caderno para anotações. 

Tempo previsto para a atividade: 02 aulas. 
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Encaminhamentos metodológicos: Trazer textos relacionados ao Futebol. Dividir 

a classe em duplas, solicitar que pesquisem diferentes termos usados no Futebol e 

registrem o significado de cada um deles. Após pesquisa, selecionar junto com a 

turma os termos mais comuns e organiza-los em uma Tabela de Distribuição de 

Frequências e por fim expor para os demais alunos da escola. 

 

 

3.8 – ATIVIDADE 8: Painel. 

Conteúdos:  Tratamento da Informação – Construção de gráficos e Tabelas. 

Objetivo:  Coletar dados e informações, compreender e fazer a confecção de 

Gráficos e Tabelas, estimular a pesquisa e a socialização. 

Recursos metodológicos: Internet, jornais, revistas relacionados ao esporte 

futebol, régua, pincel e cartolina. 

Tempo previsto para a atividade: 06 aulas. 
 
Encaminhamentos metodológicos: Levantar dados, curiosidades sobre o futebol, 

com orientação do professor, levar para a sala de aula para confecção de gráficos e 

tabelas. Para isso, dividir a classe em grupos com 3 a 4 integrantes. Solicitar que 

cada grupo escolha um tema como goleiro menos vazado, maiores artilheiros dos 

campeonatos, etc., e elabore um gráfico ou uma tabela relacionado à sua pesquisa. 

Após elaborarem o gráfico ou a tabela em cartolina, deverão organizar a exposição 

dos trabalhos para os demais alunos. 

 

 

                       

                  Sugestão de site para levantamento de dados: 

 

                        http://placar.abril.com.br/ 

                        http://esporte.uol.com.br/ 

                        http://globoesporte.globo.com/  

 

 

3.9 – ATIVIDADE 9: Painel de trabalhos. 

Objetivo:  Exibir trabalhos realizados pelos alunos. 

http://placar.abril.com.br/
http://esporte.uol.com.br/
http://globoesporte.globo.com/
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Tempo previsto para a atividade: 02 aulas. 

Encaminhamentos metodológicos: Utilizando o mural da escola realizar exposição 

das produções dos alunos no período de aula, para apresentar os trabalhos a 

comunidade escolar. 

 

 

3.10 – ATIVIDADE 10: Matemática e Futebol 

Objetivo:  Avaliar o envolvimento, a motivação dos alunos referente ao tema 

Matemática e Futebol. 

Recursos metodológicos: Folha de atividade. 

Tempo previsto para a atividade: 01 aula. 

Encaminhamentos metodológicos: Retomar o tema Matemática e Futebol e 

levantar novos questionamentos, mediar o debate orientar os educando a registrar 

suas conclusões. 

 

 

Atividade para registro: 

1) A Matemática está presente no Futebol? Relate suas experiências a partir das 

atividades desenvolvidas e registre suas conclusões. 
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4. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Nesta Unidade Didática, as atividades propostas e desenvolvidas 

relacionadas ao esporte Futebol, oportuniza a vivência de resolução de situações 

problema pertinentes ao Tratamento da Informação.  

  
 
5. AVALIAÇÃO 

 

 O processo de avaliação será diagnóstico e contínuo, com base na 

participação, envolvimento e produção individual e em grupo dos alunos. 
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