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de agropecuária.  Tem como objetivo principal 
propor ao aluno uma interação, socializando-o 
por meio de aulas práticas contextualizadas 
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juntamente com o professor técnico 
responsável por cada setor que compõe a 
escola.  

Resolver os problemas utilizando 
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concretização e efetivação do conhecimento 
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1. TEMA DE ESTUDO DO PROFESSOR PDE: LABORATÓRIO DE 

MATEMÁTICA 

2.  TÍTULO: O Uso do Laboratório de Matemática no Ensino Técnico em 

Agropecuária 

 3.   OBJETIVO GERAL: Propor uma metodologia alternativa no Laboratório de 

Matemática por meio de materiais manipuláveis e resolução de problemas 

contextualizados. 

 

 4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

    Aplicar metodologias diversificadas, por meio de manipulações de 

materiais alternativos que despertem o interesse, a criatividade e a 

curiosidade na resolução de problemas contextualizados relacionados 

ao conteúdo aplicado aos alunos do curso técnico em Agropecuária. 

 



 Mostrar aos educandos a importância dos materiais manipulados na 

aprendizagem e fixação dos conteúdos, bem como a importância da 

sua aplicação na vida profissional como técnico agropecuário. 

 

 

 Explorar as experiências vivenciadas pelos alunos salientando a 

existência e a importância do raciocínio matemático para a solução 

dos problemas  expostos. 
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Fonte: Arquivo particular do C.E.E.P.A.B. 
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O primeiro passo para que tenhamos um ensino de 

qualidade e êxito em nosso trabalho é a aplicação de 

uma “Avaliação Diagnóstica”, por intermédio desta  

vamos conhecer o domínio e as lacunas do 

conhecimento matemático, considerado básico para o 

Primeiro Ano do Ensino Médio e também um pouco do 

relacionamento do aluno no meio onde ele está inserido, 

a Escola Agrícola. 



 

 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ASSIS BRASIL 

 Rua José Zílio, 97 - Cx. Postal 09 - CEP 85.530-000 - Clevelândia – PR. 

Fone/Fax: (46) 3252-1421     - e-mail: assisbrasil@wln.com.br  

 

 

CLEVELÂNDIA – PARANÁ 

Profᵃ. Márcia Regina Pacheco Toledo  

PDE/2014 

Data: ___/____/______ 

Estudante: ___________________________ nᵒ _______ 1ᵃ Série Turma 

______ 

 

 

Lembre-se: 

1 – Leia com muita atenção cada questão para marcar a resposta correta; 

2 – Cada questão tem somente uma resposta correta; 

3 – Use caneta para responder a avaliação; 

4 – Questões com duas ou mais respostas marcadas serão anuladas; 

5 – Questões com rasuras serão anuladas. 

Vamos testar seus conhecimentos matemáticos: 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA 

 

mailto:assisbrasil@rpinet.com.br


1) Qual a unidade de medida usada para medir o comprimento no Brasil? 

(   ) metro (   ) litro (    ) grama (   ) nenhuma das alternativas 

anteriores 

 

2) Qual a área de um quadrado que tem 8 cm de lado? 

(   ) 8 cm2 (   ) 16 cm2 (   ) 32 cm2 (   ) 64 cm2 

 

3) Qual o perímetro de um retângulo que tem 15 cm de comprimento e 7 

cm de altura? 

(   ) 22 cm (   ) 44 cm (   ) 105 cm  (   ) 5 cm 

 

4) Qual a medida que representa 5,6 quilômetros (km) em metros (m)?  

(    ) 5,6 metros (   ) 56 metros   (   ) 560 metros      (     ) 5600 metros 

 

5) Você estava doente e foi ao médico, ele receitou que você tomasse 5 

milímetros (ml) de um determinado medicamento. Marque a resposta 

que representa essa medida em litros ( l ): 

(    ) 0,5 litros    (   ) 0,05 litros       (   ) 0,005 litros  (    ) 0,0005 litros 

 

6) Quantos quilogramas equivalem a uma ( 1) arroba? 

(    )  15 quilogramas  (    ) 1,5 quilogramas                                

(    )  150 quilogramas        (    ) 0,15 quilogramas 

 

7) Um (1) alqueire paulista equivale a quantos metros quadrados (m2)? 

(   ) 24.200  m2         (    ) 2.420 m2         (     ) 242 m2             (     )  24,2 m2 

 

8) Um (1) hectare (ha) equivale a quantos metros quadrados (m2)? 

(    )  1.000  m2      (    ) 10.000 m2 (     ) 100 m2      (     ) 100.000 m2 

9)  No setor do Bovino de Leite a ordenha é realizada duas (2) vezes ao 

dia. Sabendo que são ordenhados 180 litros de leite por dia, 

aproximadamente. Quantos litros de leite são produzidos mensalmente?  

(Considerando um mês de 30 dias) 

(       ) 5400 l          (      )540 l         (     ) 54000 l (     ) 540000 l 



10) A Fábrica de Ração produz este alimento específico para todos os 

setores do Colégio AB. Sabendo que para o Aviário de Corte são 

entregues semanalmente 200 kg (quilogramas) de ração. Quantos 

quilogramas será a produção mensal para este setor? 

(     )  200 kg           (     ) 400 kg       (     ) 600 kg        (     ) 800 kg 

 

11) No Aviário de Postura são coletados, aproximadamente, 7 dúzias (dz.) 

de ovos por dia. Quantas dúzias de ovos são coletadas em uma 

semana? 

(      )  49 dz.           (    ) 14 dz.             (     ) 56 dz.           (      ) 30 dz. 

 

12)Na última colheita, foi constatado que a cultura do milho produziu 145 

sacas/ hectare. Sabendo que foi plantado 20 hectares no Colégio AB. 

Quantas sacas de milho foram colhidas ao final da colheita? 

(    ) 29000       (     ) 2900               (     ) 1450            (      ) 14500 

__________________________________________________________ 

 Agora, vamos conhecer um pouco de você: 

Qual a sua idade?   __________ 

Você reside na: (       ) zona urbana    (    ) zona rural     

Sua família tem ligação com o setor da Agricultura?  (     ) sim     (    ) não 

Sua família tem ligação com o setor da Pecuária?     (     ) sim      (    )não 

Você gosta mais de qual setor?   

 (    )Agricultura    (     ) Pecuária    (    ) ambos os setores 

Como você se considera na disciplina de Matemática?     

 (    ) péssimo     (   )  regular           (    ) bom         (      ) ótimo 

Você tem interesse de participar das aulas extras (reforço), durante o 

ano letivo de 2015, para melhorar seu desempenho na disciplina de 

Matemática? 



(     )   sim      (    ) não 

 

Marque com um (x) as disciplinas que você acha que usamos os 

conhecimentos matemáticos para resolver alguns problemas de:   

(     ) Solos          (   ) Topografia         (   ) Produção Animal                       

(     ) Produção Vegetal     (   ) Horticultura    (   ) Agroindústria 

(     ) Administração e Extensão Rural              (   ) Infraestrutura Rural 

(   ) Fundamentos de Agroecologia 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 1 

 

  

 

 PROFESSOR:   

 

 

 

 

 

 

O objetivo dessa unidade é mostrar ao aluno a importância 

dos conhecimentos matemáticos na resolução de 

problemas de Topografia, por meio da relação teoria e 

prática. 

 

 



 

Objetivos: 

Levar o aluno a: 

 - Resolver problemas de matemática aplicados em topografia, 

reconhecendo e dominando os conteúdos de trigonometria, geometria 

plana de figuras regulares e irregulares, transformações de medidas de 

área e de comprimento e as operações básicas da Matemática.  

– Observar a importância dos conhecimentos matemáticos em 

Topografia por meio da prática (aula externa) e aprimoramento dos 

conteúdos no Laboratório de Matemática. 

Conteúdo: 

 Geometria plana, Sistema de medidas de comprimento, de área e 

de ângulos; trigonometria no triângulo qualquer; operações com 

ângulos e com o conjunto dos números reais. 

Pré-requisito: Noções de trigonometria no triângulo retângulo (seno, 

cosseno e tangente), as quatros operações básicas e com ângulos 

(adição, subtração, multiplicação e divisão), transformações de medidas 

de comprimento e de área.  

Material necessário: teodolito, trena, régua, transferidor, papel 

milimetrado, lápis, computador, isopor, material sucata reciclável, cola, 

barbante, palitos de dente/fósforo.  

Interdisciplinaridade: Matemática e Topografia 

Duração: 6 aulas 

Resumo da Unidade:   

Professor  

 Nesta unidade os alunos terão a oportunidade de conhecer de perto o 

procedimento de como é feito o levantamento de dados de uma área de 



preservação ambiental de uma propriedade. Pretende-se que o aluno 

conheça os materiais topográficos utilizados para esta prática, quais os 

conteúdos matemáticos utilizados e reconheça a importância de se ter 

domínio na resolução de cálculos matemáticos e como isso facilita a 

compreensão e a resolução de problemas de outras disciplinas. O aluno 

deverá ser motivado a participar ativamente das aulas por meio de 

práticas externas e no Laboratório de Matemática, verificar como a 

interdisciplinaridade e a contextualização fortalecem os elos dos 

conhecimentos e amplia os horizontes para o seu crescimento 

intelectual. 

 

 

 

 

      

 

 

CARO PROFESSOR! 

 

 

 

 

 

- Divida a turma em equipes de máximo, quatro (4) alunos no. 

 - Apresente o objetivo dessa unidade. 

- Oriente seus alunos, por meio de passos escritos, como deverão 

proceder durante a prática externa e no Laboratório de Matemática, 

deixando bem claro como a participação de todos enriquecerá seu 

próprio conhecimento matemático. 

 

 

 



 

 

Sugestão: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ᵒ Passo: Aula prática  

Estudante: 
1) Durante a “aula prática”: 

- Preste muita atenção na fala dos professores, pois é por meio dela que você ficará sabendo a 

importância dos conhecimentos matemáticos aplicados na resolução de problemas em Topografia.  

- Registre em seu caderno, inclusive com desenhos, todos os passos realizados durante a prática para 

você não esquecer. 

- Registre durante a explicação dos professores, os questionamentos que forem surgindo em seu 

caderno, para que você possa realizá-las no final da explicação. 

- Participe da aula auxiliando o professor e realizando as medições necessárias para a resolução dos 

problemas propostos. 

- Fique em silêncio durante a realização da aula e não utilize de meios eletrônicos, esses 

procedimentos são considerados falta de respeito. 

2) No Laboratório de Matemática: 

- Observe os seus registros em seu caderno. 

- Desenvolva as atividades propostas pelo professor para a fixação dos conteúdos. 

- Permaneça com sua equipe, lembre-se: existem outros grupos trabalhando. 

- Todos os alunos da equipe devem realizar a atividade individualmente, fortalecendo seu 

conhecimento matemático, desenvolvendo o desenho topográfico num isopor, obedecendo aos passos 

indicados pelo professor. 

- No computador, utilizando o programa Geogebra, sua equipe pode representar a figura formada, 

conhecendo a área e a distância dos lados. 

- Caso você e sua equipe continuem com dúvidas na resolução dos problemas matemáticos aplicados 

na disciplina de Topografia, participe das aulas extras (contraturno) marcadas pelo seu professor. 



- Inicialmente, no Laboratório de Georeferenciamento, os alunos deverão ter 

uma introdução com o professor da disciplina de Topografia, por meio de slides 

mostrando aulas realizadas por estudantes utilizando os equipamentos 

topográficos, salientando a importância dos conhecimentos matemáticos para a 

compreensão dos dados na disciplina.  

- O professor Técnico deve apresentar os equipamentos que serão usados na 

aula externa, como o Teodolito, o GPS, a régua, a trena, entre outros que 

achar necessário. 

 - Em seguida, o professor de Topografia apresentará uma situação, por meio 

de demonstração, de como devem ser coletados os dados necessários durante 

a aula prática: a demarcação dos pontos de referência, as medições (dos 

comprimentos e dos ângulos), o formato do polígono (regular ou irregular), o 

quanto a precisão é importante para a obtenção dos cálculos topográficos. 

Sugestão: Professor, agende uma visita numa escola agrícola, ou convide um 

professor de topografia ou um Topógrafo para a realização dessa aula. A 

prática pode ser realizada no estacionamento da escola, na quadra de 

esportes, na horta, no jardim, ou se preferir, outro local de interesse dos alunos 

na escola ou em uma área externa. 

 

 Professor:  

 

 

- A seguir, seguem os passos para a realização da aula interdisciplinar: 

Matemática aplicada na disciplina de Topografia. 

- Procedimentos para a aula externa: 

- Escolha do local (Sugestão: quadra de esportes) 

- Demarcação dos pontos de referência. Utilizar como pontos de 

referência os cantos da Quadra, por exemplo. 

Enfatize a participação de seus alunos durante a aula. 

 

 



- Coleta dos dados: medição dos segmentos e dos ângulos.  

- Desenhar no caderno a figura formada pelos pontos. 

- Registrar os dados na figura. 

- Neste momento, os questionamentos dos alunos devem ser feitos aos 

professores ministrantes da aula. 

A figura 1 nos mostra o teodolito utilizado para a resolução de problemas 

durante a aula de matemática, tanto na prática externa, como no 

Laboratório de Matemática. Na figura 2, temos a planta baixa que os 

alunos podem construir com os dados coletados durante a aula externa, 

em que os conhecimentos adquiridos podem auxiliar na resolução de 

problemas nas aulas de topografia. 

                           Figura 1     Figura 2 

Teodolito matemático                    Planta baixa da área do C.E.E.A.B. 

                     

Fonte: Arquivo particular Márcia Toledo                     Fonte: Arquivo EXPOAB 2014 – CEEPAB (arquivo)
 

 

2ᵒ Passo: Aula no Laboratório de Matemática 

 

No Laboratório de Matemática, os alunos ainda em equipe devem: 

Professor:  

Neste momento se faz necessário relembrar o conceito de escala e a 

transformação de medidas: Sugestão para a escala: 1: 100 cm. 

 

1) Construir a figura no isopor, marcando com palitos os pontos fixos, 

caso a figura seja regular (quadrada ou retangular), devem traçar as 

diagonais com barbante para obter o centro. Assim, poderão utilizar 



o ponto de encontro das diagonais ou o ponto médio da diagonal, 

para colocar o transferidor.  

Em seguida deverá ser feita a medição dos ângulos formados pelos 

segmentos de reta, por meio da observação no transferidor.  

Professor: 

Devemos salientar que, nesse caso, as medidas angulares são 

representadas por números inteiros, mas que durante a coleta de 

dados topográficos, os ângulos poderão estar em graus, minutos e 

segundos.  

 

2. Calcular os ângulos de cada triângulo (aqui é necessário que o professor 

enfatize que para encontrarmos o valor do ângulo de cada triângulo, 

devemos utilizar o processo de subtração de ângulos). 

3. Colocar os valores dos ângulos na figura. 

4. Com a régua, devem ser medidos os segmentos de reta, desde o centro, 

até o ponto de referência. Os dados devem ser colocados ao lado de 

cada segmento para futuramente serem usados nos cálculos. 

5.   Agora, vamos calcular a medida “d” de cada lado externo de cada 

triângulo formado na figura, usando a fórmula.     

                                       (d1)
2= a2 + b2 – 2.a.b. cos α 

6. Para determinar o perímetro da figura inicial formada, precisamos somar 

todas as distâncias encontradas.     Pt = d1 + d2 + d3 + ... + dn 

 

7. Substituir os dados na fórmula abaixo (S1), iremos calcular a área de 

cada figura triangular e em seguida, devemos somar todas as áreas 

encontradas para determinar a área total da figura (St).  

    S1 =  a . b . sen α       St  = S1 +  S2 +...+Sn 

                    2    

       



Professor: 

Para compararmos os cálculos realizados, os alunos (em equipe), sob a  

orientação do professor, devem reproduzir uma figura semelhante no 

programa “Geogebra”. Você poderá construir uma figura na lousa digital, 

usando os recursos disponíveis na lousa. Lembrando que o programa 

GEOGEBRA é livre, portanto todos os alunos poderão baixá-lo em seus 

celulares, notebook e tablet. 

8. O programa “Geogebra” fornece os segmentos, os ângulos, o perímetro e a 

área. Neste ponto o professor deve salientar a importância dos cálculos 

matemáticos e aproveitando o programa, instigar os alunos a construírem 

outras figuras (regulares e irregulares). Em seguida, com os dados obtidos, 

refazer os cálculos em seu caderno. 

 

Professor: Saliente que todas as atividades desenvolvidas devem estar de 

acordo com  o procedimento matemático  registrado em seu caderno 

 

3ᵒ Passo: Resolução de problemas contextualizados 

Professor: 

É interessante que no momento em que os alunos estejam realizando 

atividades, o material de apoio seja construído pela equipe. Devemos 

orientá-los no formato da figura, que deve ser construída no isopor ou 

papelão. Se for uma figura regular, por exemplo, um retângulo, indique a 

quantidade de estacas que devem ser usadas, mas não determine o 

local. Assim a equipe terá a liberdade de escolha e certamente irão 

investigar a melhor forma de desenvolver o problema proposto. Depois a 

mesma figura poderá ser transferida para o programa Geogebra. Assim 

eles poderão comparar seus cálculos com os fornecidos no programa. 

Num segundo momento apresente uma figura irregular, em que as 

medidas angulares devem ser compostas por graus e minutos e 

posteriormente em graus, minutos e segundos. Em seguida, eles 



poderão construir uma figura qualquer no programa Geogebra. Oriente 

quanto ao uso do programa, mas deixe livre a quantidade de lados, 

assim eles desenvolverão a atividade proposta com maior ênfase e os 

resultados obtidos serão visíveis. 

Também devemos salientar que a área de um triângulo qualquer pode 

ser calculada pela fórmula do semiperímetro e pela fórmula de Heron. 

Solicite aos alunos, como trabalho complementar, uma pesquisa 

orientada sobre a história de Heron de Alexandria, Para tanto, elabore 

algumas questões a serem respondidas pela pesquisa. 

PROFESSOR 

 

 

 

 

Exemplos de figuras formadas no programa Geogebra  

Problemas para a solução e aprofundamento do assunto abordado. 

1) Marque os pontos no plano cartesiano, una-os em ordem alfabética e 

marque o ponto A como o ponto onde o teodolito será colocado. 

Usando a ferramenta “segmento” trace as diagonais e a ferramenta 

“ângulo” encontre os valores, para em seguida desenvolver todos os 

cálculos em seu caderno. Não se esqueça de imprimir a página, pois 

você precisará medir os segmentos internos para desenvolver a 

atividade.  

A sugestão para avaliação nesse momento é que cada aluno (ou o grupo) 

simule a prática construindo a figura no papel milimetrado ou no programa 

Geogebra. A resolução dos dados matemáticos deve ser detalhada.  Assim 

todos compreenderão melhor o processo e a assimilação dos conteúdos 

trabalhados.  

 

 

 

 



 

2) Marque os pontos no plano cartesiano, una-os em ordem alfabética e 

marque o ponto  O(0,0)   onde o teodolito será colocado. Usando a 

ferramenta “segmento” trace todos os segmentos e a ferramenta 

“ângulo” encontre os valores para em seguida desenvolver todos os 

cálculos em seu caderno. 

Segue o exemplo no Geogebra: 

.  

Obs: Os alunos irão desenvolver os problemas propostos, no mínimo 

dois problemas por grupo. 

Professor: Esta aula pode ser utilizada na introdução de Geometria 

Analítica; 

 



UNIDADE 2 

 
 PROFESSOR:   

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Levar o aluno a: 

 

O objetivo dessa unidade é mostrar ao aluno a importância dos conhecimentos 

matemáticos na resolução de problemas de Agricultura, tais como: a estimativa da 

produção de grãos, a perda de grãos e a estimativa da silagem no momento da 

colheita, por meio da relação da atividade prática e teórica. 

 

 

 

 

 



 - Aplicar os conhecimentos matemáticos necessários na Agricultura, para se 

determinar a estimativa de produção e de perdas de grãos na lavoura. 

- Aplicar adequadamente os conceitos matemáticos, para se determinar a 

estimativa da silagem. 

– Reconhecer a importância dos conhecimentos matemáticas na Agricultura 

por meio da prática (aula externa) e o aprimoramento dos conteúdos na 

resolução dos problemas no Laboratório de Matemática. 

Conteúdos: Geometria plana, sistema de medidas, operações com o conjunto 

dos números reais, média aritmética e regra de três simples. Gráficos e 

tabelas. 

Pré-requisito: Noções de cálculo de área, média aritmética, as quatros 

operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão), regra de três 

simples. 

Material necessário: trena, saco plástico, balança, régua, lápis, calculadora, 

computador, cilindro. 

Interdisciplinaridade: Matemática e Produção Vegetal  

Duração: 5 aulas 

 

     RESUMO DA UNIDADE:  

Professor 

Nesta unidade, os alunos terão a oportunidade de conhecer na prática como é 

realizada a estimativa de produção de grãos (milho, soja e feijão), a estimativa 

de perdas no momento da colheita e a estimativa de produção da silagem. Ao 

término da aula, os alunos deverão ter a capacidade de responder às seguintes 

questões: Quais os conhecimentos matemáticos necessários para solucionar o 

problema de estimativa de grãos? Por que o cálculo mental é importante na 

resolução de um problema durante a prática a campo?  Como a aula prática 

pode enriquecer o domínio e o interesse pelas disciplinas envolvidas?  



Que o aluno perceba a importância de se ter o conhecimento matemático para 

facilitar sua vida profissional no futuro.  

 Esta unidade será desenvolvida em três momentos: a primeira será uma aula 

externa (aula de campo). O professor técnico responsável pela disciplina de 

agricultura e o professor de matemática farão a explanação dos dados 

necessários para se resolver o problema em questão, como são coletados os 

dados necessários e os cálculos matemáticos utilizados. Num segundo 

momento os alunos resolverão problemas propostos com os dados coletados 

no Laboratório de Matemática, com a produção de maquetes para ilustrar e 

fixar os conteúdos envolvidos e finalizando, eles terão aulas de contraturno 

para sanar as dúvidas existentes, pesquisar sobre os assuntos envolvidos para 

enriquecer seu conhecimento e compreender melhor a importância dos 

conhecimentos matemáticos em sua vida como futuros técnicos agropecuários. 

 

 

 

 

Professor: 

 

 

  

 

 

 

- Divida a turma em equipes de, no máximo, quatro (4) alunos. 

 - Apresente o objetivo dessa unidade. 

- Oriente seus alunos, por meio de passos escritos, como deverão 

proceder durante a prática externa e no Laboratório de Matemática, 

deixando bem claro como a participação de todos enriquecerá seu próprio 

conhecimento matemático. 

 

 

 



 

1) Desenvolvimento para estimativa de produção da 

cultura do milho (feijão/soja):  

 

Sugestão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estudante: 

 

1) Durante a “aula prática”: 

Professor : as orientações para as aulas práticas (externas) 

são as mesmas já citadas na unidade anterior. 

     2) No Laboratório de Matemática: 

   - Aqui sua equipe vai precisar conhecer: 

 O espaçamento entre as linhas; 

 Número de plantas por metro linear, no mínimo três amostras 

(medida da linha); 

 A contagem das plantas em cada amostra; 

 Os grãos da cultura deverão estar em pacotes individuais, ou seja, 

cada amostra em um pacote; 

 Pesagem dos pacotes com os grãos coletados; 

 Cada aluno deve ter em seu caderno todos os dados acima, 

organizados em uma planilha (tabela), para facilitar o entendimento; 

 Todos os alunos devem desenvolver detalhadamente os cálculos 

solicitados, em seu caderno, para fortalecer sua compreensão e 

domínio matemático; 

  No computador, utilizando o programa EXCEL, sua equipe pode 

organizar os dados em uma planilha e representar os dados em 

gráficos de linhas, coluna e setores. 

- Caso você e sua equipe continuem com dúvidas na resolução dos     

problemas matemáticos; participe das aulas extras (contraturno). 

 



 

Professor: 

 

 

 

1ᵒ  Passo: Aula Prática  

- A aula será ministrada pelo professor técnico responsável pelo setor da 

Agricultura e pelo professor da disciplina de matemática. 

- O professor técnico, já na lavoura da cultura do milho, deverá esclarecer para 

a turma, alguns pontos importantes para o desenvolvimento da aula, referentes 

à cultura do milho, a densidade recomendada, a quantidade de espigas por 

plantas, entre outras informações que achar necessário. 

- O professor técnico deverá demonstrar, juntamente com o professor de 

matemática, como  se deve medir o espaçamento entre as linhas e a coleta das 

amostras (número de plantas por metro linear),  a coleta de materiais 

necessários para a estimativa de produção da cultura desejada. 

Professor: 

  

 

- A seguir seguem os passos para a realização da aula interdisciplinar: 

Matemática aplicada na disciplina de Produção Vegetal. 

- Procedimentos para a aula externa: 

Após as informações dos professores, a turma, em equipe, deve realizar os 

passos solicitados pelo professor da disciplina, para a coleta dos dados a fim 

de desenvolver os cálculos necessários no Laboratório de Matemática.  

São eles: 

Enfatize a participação de seus alunos durante a aula. 

 

 

 Esta prática é realizada para se determinar a estimativa de produção das culturas 

do feijão, do milho e da soja. 

 



1) Medição do espaçamento entre as linhas;  

2)  A coleta de três (3) amostras e a contagem do número de plantas por 

metro linear; 

3)  Escolha de uma planta de cada amostra aleatoriamente e a retirada de 

uma espiga para em seguida; colocar seus grãos em sacos plásticos, 

identificados com o número da amostragem (1a, 2a e 3a) realizada. 

Sugestão: Registrar os passos da aula por desenhos ou fotos (com 

autorização dos professores), para posteriormente inserir em seu trabalho 

final e para apresentação em sala. 

        Maquete – Plantação da cultura do Milho 

 

Fonte: Arquivo EXPAOB 2014- CEEPAB 

 

2ᵒ Passo: Aula no Laboratório de Matemática 

No Laboratório de Matemática, os alunos ainda em equipe devem: 

1) Fazer a pesagem dos grãos e organizar as informações em uma 

tabela. Por Exemplo: 

1a amostra 2a amostra 3a amostra 

 750 gramas ( x1) 880 gramas  ( x2) 940 gramas  ( x3) 

 

- Transformar as medidas de gramas(g) para quilogramas (kg) 

 

2) Organizar as amostras por metro linear em tabela. Exemplo: 

 

1a amostra 2a amostra 3a amostra 

 8 plantas   ( y1) 7 plantas  ( y2) 6 plantas ( y3) 

 



3) Valor do espaçamento entre as linhas: 80 centímetros (cm) ou 

0,80 metros (m).  

 

 

 

 

 

 

4) Calcular a média aritmética entre as amostras: 

a)  Dos grãos:    Xg =  ( x1) + ( x2) + ( x3)          =  Xg 

                                         3 

b)  Das plantas:  Yp =   ( y1) +  ( y2)+ ( y3)          =  Yp 

                                        3 

5)  Os alunos devem pesquisar na internet, ou na biblioteca nos 

livros e revistas; 

a) Um hectare (ha) equivale a 10.000 m2 (dez mil metros 

quadrados) 

b) Uma saca equivale a 60 quilogramas (kg). 

c)  O valor da saca da cultura do milho no dia. 

d) Calcular o valor referente à estimativa de produção do milho. 

 

 

3ᵒ Passo: Resolução de problemas contextualizados 

Professor:  

A sugestão como atividade complementar no Laboratório de Matemática, é que 

se simulem situações que possibilitem aos alunos a construção de maquetes 

ou desenhos por meio da coleta dos dados e a realização dos cálculos da 

estimativa de produção com as culturas do milho, da soja e do feijão.  

Organize uma aula em que as três culturas estejam presentes em recipientes 

diversos, salientando que na cultura da soja e do feijão a coleta é por planta, e 

todas as vagens devem ser aproveitadas; 

Professor: deixe seus alunos pesquisarem como são realizadas 

as transformações de medidas nos materiais disponíveis, 

somente oriente nas dúvidas. Nesse caso, as transformações 

devem ser feitas com as medidas metro e litro. 

 

 



 

Duração: 5 aulas 

 

2) Desenvolvimento para estimativa de perdas da 

cultura do milho (feijão/soja):  

1ᵒ Passo: Aula Prática 

Este procedimento deverá ocorrer durante a colheita, sob a orientação do 

professor técnico responsável. 

- Já na lavoura, os alunos devem conhecer o procedimento de como é 

realizada a colheita. Inicialmente devem medir o comprimento da plataforma da 

ceifa. O professor técnico deve salientar que o comprimento da plataforma 

varia, dependendo da marca e do modelo da colheitadeira. Também se deve 

falar sobre a umidade, que é um fator importante no momento de se iniciar a 

colheita, além de se considerar as impurezas, que serão descontadas no 

momento de entregar o produto numa cooperativa, por exemplo.  

Sugestão para pesquisa complementar: O que são as impurezas? 

Neste momento os alunos, em equipes, previamente organizados, devem 

realizar três (03) amostras em lugares diferentes e, se possível, em dias 

diferentes, para que se possa fazer a comparação. Aqui se deve tomar 

cuidado, pois a coleta deve ser realizada na passagem da colheitadeira. Nas 

mesmas fileiras. 

- Os alunos devem construir um retângulo, onde a base será o valor do 

comprimento da plataforma da colheitadeira e a largura um metro linear no 

chão de onde se está realizando a colheita. Deve-se ter o cuidado de observar 

as linhas por onde a colheitadeira passa. Desenhar um retângulo informando 

os dados no caderno também. 

                                                  1 metro              EX:  Área =  3,20m x  1 m 

 Comprimento da Colheitadeira (em metros)                 Área = 3,20 m2 



- Os alunos devem coletar todos os grãos da cultura que se encontram nesse 

espaço limitado e colocá-los em um saco plástico para futura pesagem no 

Laboratório de Matemática. 

- Neste momento, é necessário que o professor técnico saliente a importância 

da máquina (colheitadeira) estar bem regulada, assim sua perda será o mínimo 

possível. 

 

Fonte: Arquivo particular do CEEPAB. 

 

2ᵒ Passo: Aula no Laboratório de Matemática 

- Cada equipe deve fazer a pesagem das amostras coletadas e registrar em 

uma tabela no seu caderno. Exemplo: 

1a amostra    ( x1) 2a amostra  ( x2) 3a amostra  (x3) 

  97 gramas  108 gramas  110 gramas 

    

- As medidas coletadas estão em grama (g), é necessário fazer a 

transformação para quilogramas (kg). Exemplo: 

97 g  = 0,097 kg    ,        108 g = 0,108 kg     e     110 g = 0,110 kg 

- Deve-se calcular a média aritmética entre as 3 amostras realizadas: 

Xm =( ( x1  ) +  ( x2   ) +  (x3  )) /  3        

              Por meio da regra de três simples, deve-se fazer o cálculo da perda, 

comparando a perda na área coletada para a amostra e o valor em um hectare 

( 1 ha).  



3,2 m2   =    10.000 m2        ,    “a” representa o valor de perdas / hectare 

   Xm                         a            

             

Multiplicando o valor de “a” encontrado, pelo valor total de hectares plantados 

na propriedade, vamos encontrar a perda total na propriedade, o qual vamos 

nomear por  “P”. 

Se dividirmos o valor de “P” por 60 quilogramas (kg), teremos o valor de sacas 

perdidas por hectare (saca/ha). 

Usando a Matemática Financeira, os alunos podem pesquisar o valor da saca 

da cultura (soja, milho ou feijão) e multiplicar o valor da saca/ha pelo valor da 

saca do dia.  

Professor oriente sites seguros para pesquisa. 

- Os alunos podem construir planilhas e gráficos com os dados obtidos pelas 

equipes. Fazer comparações e análises dos resultados obtidos, que poderão 

ser questionados ao professor de matemática e ao da área técnica. Neste 

momento é interessante a prática vivenciada pelos alunos em suas 

propriedades. As experiências externas enriquecem a aula. 

Quanto à umidade, é possível realizar uma experiência: são colocados alguns 

grãos da cultura (milho/soja/feijão) num recipiente próprio e em seguida numa 

estufa (com orientação do professor técnico).  Vale salientar que a quantidade 

de horas depende da umidade do milho. A pesagem deve acontecer antes e 

após o procedimento, assim fica clara a questão da umidade da cultura na hora 

da colheita. 

 

Fonte: Arquivo particular Márcia Toledo 



 

3ᵒ Passo: Resolução de problemas contextualizados 

A simulação no Laboratório de Matemática pode ser realizada no chão da sala, 

em papelões, no isopor ou até mesmo na parte externa do Laboratório de 

Matemática. O importante é que nosso aluno possa realizar situações 

semelhantes às que ocorreram na aula prática na lavoura, desde a coleta, até a 

pesagem e os devidos cálculos.  

Professor, simule situações diversas com as três culturas, assim você estará 

oportunizando a participação ativa de seu aluno em seu conhecimento, além da 

conscientização do trabalho coletivo, o despertar da responsabilidade e 

principalmente, o interesse pelo conhecimento matemático. 

 

Duração: 4 aulas 

3) Desenvolvimento para estimativa da silagem:  

1ᵒ Passo: Aula Prática  

Primeira aula prática: 

O primeiro passo é conhecer o local onde a silagem vai ser armazenada. Em 

nosso estudo, o silo trincheira tem o formato de um prisma de base trapezoidal. 

Como mostram as figuras. 

                                                                                

   Foto do silo trincheira do CEEPAB (arquivo particular)                                                                   Foto do prisma trapezoidal do Laboratório de Matemática 

 



O professor de Matemática deve levar seus alunos, já divididos em equipe, 

para realizar as medições necessárias para o desenvolvimento do volume do 

prisma.  

               Base Maior ( B)                                       Fórmula   Área do Trapézio 

                                                  Altura (h)              Área =   ( ( B+b) . h ) / 2 

                Base menor (b) 

Após medir os dados do silo, tanto da base trapezoidal ( B-b-h) quanto do 

comprimento o qual vai nomear de “c”.  

Ao aplicarmos a fórmula para determinar o valor da área do trapézio, 

multiplicando pelo comprimento  “c” do silo. Determinamos assim, o volume em 

metros cúbicos (cm3). 

 Volume = Área do trapézio x Comprimento do silo 

Observação: Os cálculos acontecerão no Laboratório de Matemática 

Numa segunda aula prática: 

Durante o período da colheita da silagem, a turma, em equipes, juntamente 

com os professores de Matemática e o da área técnica responsável, devem se 

dirigir à lavoura, para que os alunos, atentos à explicação do professor técnico, 

fiquem sabendo alguns itens importantes, tais como: tipo de milho próprio para 

silagem, umidade, a diferença entre silagem não compactada e compactada, a 

medida apropriada de retirada por dia para dar aos animais, além dos cuidados 

que se deve ter nesse momento da colheita. (Nesta aula, o professor de 

Química pode participar, pois algumas falas são direcionadas ao estudo da 

disciplina). 

A experiência aqui relatada deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Os alunos devem cortar as plantas referentes a um metro linear e 

colocá-las num recipiente, para futuramente serem pesadas. (Sugestão: 

Os alunos podem levar um recipiente e colocar a silagem triturada, fazer 



a pesagem e determinar o volume do recipiente e em seguida as 

transformações necessárias para se determinar o valor total); 

2. Medir o espaçamento entre as linhas; 

3. Transformar o valor do espaçamento em metros (m); 

4. Pesar a silagem que se encontra no recipiente. Transformar em 

quilogramas (kg); 

5. Pesquisar no Laboratório de Matemática o valor equivalente da silagem 

não compactada e da compactada; 

6. Por regra de três simples, calcular o valor estimado por hectare; 

7.  Calcular quantas toneladas de silagem será armazenado no silo do 

Colégio; 

8. Fazer a estimativa de quantos dias esta alimentação será suficiente para 

o número de animais que a escola tem.  

 

2ᵒ Passo: Aula no Laboratório de Matemática 

 

 - No Laboratório de Matemática, os alunos podem utilizar recipientes 

diferentes (prismas e cilindros) para simular o recipiente utilizado no 

processo da silagem e realizar a pesagem. 

- Em seguida devem compactar, simulando o processo, e realizar nova 

pesagem.  

- Os alunos devem comparar os resultados para entender melhor qual é 

a diferença. Podemos utilizar folhas verdes para esta simulação. 

- Também é necessário apresentar os cálculos dos recipientes utilizados 

para a realização dessa atividade. 

 

3ᵒ Passo: Resolução de problemas contextualizados  

 

No Laboratório de Matemática deve ser fornecida uma amostra para 

cada equipe, em recipientes diversos (cilindros de tamanhos variados, 

paralelepípedos e cubos). A proposta é que cada equipe realize o 

procedimento apresentado nas aulas anteriores (externa e no 

Laboratório de Matemática), em que foram apresentados os cálculos 

para se determinar a estimativa da silagem. 



 Como estamos trabalhando com equipes, é conveniente que se tenha 

uma atividade diferenciada para cada uma.  Assim, os alunos colocarão 

em prática seus conhecimentos, fortalecendo o domínio do conteúdo. 

Após todos realizarem as atividades propostas, para concluirmos é 

necessário que cada equipe apresente seus resultados, assim poderão 

comparar, questionar, além de apresentar formas diferenciadas de 

soluções. 

 

Professor: 

 

Solicite a seus alunos, pesquisa sobre os silos existentes, assim eles 

descobrirão a diferença entre os silos para armazenar a silagem e os 

silos utilizados para armazenar os grãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 3 

 

 

 

  

 

 PROFESSOR:   

 

 

 

 

 

 

O objetivo dessa unidade é mostrar ao aluno a importância dos conhecimentos 

matemáticos na resolução de problemas de Pecuária, como é realizado o 

cálculo da produção de leite, o recipiente de armazenagem (resfriador), 

temperatura, capacidade e movimentação financeira. 

 

 

 

 



Título: Matemática aplicada no setor da pecuária - Bovino de leite 

Objetivos: 

Levar o aluno a: 

 - Resolver problemas de matemática aplicados no setor do bovino de leite. 

- Saber aplicar as medidas de capacidade e volume. 

– Observar a importância dos conhecimentos matemáticos presentes na 

Pecuária – setor bovino de leite- por meio da prática (aula externa) e 

aprimoramento dos conteúdos no Laboratório de Matemática. 

Conteúdos: geometria espacial (cilindro), sistema de medidas e de 

capacidade, noções de estatística e operações com o conjunto dos números 

reais. 

Pré-requisito:  

- Conhecimento de geometria espacial: cilindro. 

- Cálculo de área e volume do cilindro. 

- As quatros operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

- Transformações de medidas de comprimento e de área.  

- Noções de estatística: gráficos e tabelas. 

- Função do primeiro grau. 

Material necessário: trena, cilindro, computador, lápis, calculadora, régua, 

papel milimitrado. 

Interdisciplinaridade: Matemática e Pecuária. 

Duração: 4 aulas 

RESUMO DA UNIDADE:  

Professor 



Nesta unidade os alunos terão a oportunidade de acompanhar no setor do 

bovino de leite, como é realizada a ordenha, os cuidados no momento de 

realizá-la e como é armazenado o leite no resfriador. Essas questões os alunos 

devem responder ao final da aula prática no Laboratório de Matemática: Qual é 

a quantidade de ração e que tipo de ração se deve dar a esses animais?  

Quantos animais devem ser colocados em uma determinada área? Qual o 

peso médio de cada animal?  Quantos litros de leite, em média, cada animal 

produz diariamente? Como podemos observar, em todos esses 

questionamentos, a matemática está presente. Portanto se espera que no 

momento da prática, os alunos realizem registros em seus cadernos, para que 

possam efetuar os cálculos necessários na resolução de problemas propostos 

no Laboratório de Matemática. 

 

 

 

 Professor: 

 

 

 

 

 

 

 

- Divida a turma em equipes de, no máximo, quatro (4) alunos.  

 - Apresente o objetivo dessa unidade. 

- Oriente seus alunos por meio de passos escritos como deverão proceder 

durante a prática externa e no Laboratório de Matemática, deixando bem 

claro como a participação de todos enriquecerá seu próprio conhecimento 

matemático. 

 



Sugestão:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1ᵒ Passo: Aula Prática  

- Durante esta aula, o professor técnico responsável pelo setor do bovino de 

leite, deve falar sobre a raça do gado, o tipo de ração ideal, o valor aproximado 

de água que o animal consome/dia, o peso na fase adulta e como isso 

influencia na produção do leite durante a ordenha. Como é realizada a 

ordenha, a quantidade aproximadamente de litros de leite em cada uma, como 

o leite é colocado no resfriador, a temperatura ideal, entre outros tópicos que o 

professor técnico achar conveniente abordar. 

- Os alunos devem registrar em seu caderno os dados acima, para futuramente 

usar no Laboratório de Matemática. 

- Ainda, os alunos devem fazer as medições do resfriador (formato de cilindro), 

tais como, diâmetro, altura do cilindro. 

- O professor de Matemática deve organizar seus alunos (em grupos), para que 

eles possam acompanhar o desenvolvimento da ordenha durante uma semana. 

Durante esse período, os alunos devem registrar todo o processo, inclusive os 

valores referentes aos litros colocados diariamente no resfriador. Esses dados 

Estudante: 

Aula prática: Professor você deve repetir a mesma instrução dada anteriormente. 

Laboratório de Matemática:  

-Conhecer o formato do resfriador, sua capacidade, quantidade de animais (vacas), 

valores aproximados em litros em cada ordenha, quantidade de ração dada 

individualmente, raças, peso médio de casa animal. 

 



serão utilizados para a resolução de problemas no Laboratório de Matemática, 

como por exemplo, o cálculo da média de leite /animal.  

 

 Professor:  

 

 

 

Fonte: Arquivo particular do CCEPAB. 

2ᵒ Passo: Aula no Laboratório de Matemática 

No Laboratório de Matemática, os alunos ainda em equipe devem: 

- Cada grupo deve ter um objeto no formato de cilindro, para a exploração dos 

dados como: revisão do que é diâmetro, altura, a fórmula do volume de um 

cilindro. Se for preciso, os alunos devem buscar ampliar seus conhecimentos, 

buscando informações nos livros, internet, apostilas entre outros. 

- Calcular a quantidade de litros de leite produzidos por dia e  observar os 

cuidados que se devem ter no momento de armazenar o leite no resfriador,   

fazendo uma estimativa de produção de leite por animal e o total, segundo 

informação adquirida na aula externa. 

- Realizar o cálculo estimado de ração produzida na fábrica de ração para este 

setor para: uma semana, um mês, etc. 

Enfatize a participação de seus alunos durante a aula e a 

importância das anotações 

 

 



- Pesquisar outros tipos de resfriadores utilizados para armazenar o leite. 

Tamanhos diversificados, material apropriado na confecção de resfriadores, 

entre outras curiosidades relacionadas à produção de leite. É importante que 

os alunos façam a explanação dos dados/ curiosidades pesquisadas. 

- Organizar os dados observados quanto à coleta do leite em cada ordenha, 

numa tabela e expor em gráficos tanto no papel milimetrado, quanto na planilha 

do Excel. 

 

3ᵒ Passo: Resolução de problemas contextualizados 

PROFESSOR 

 

 

 

 

 

 

 

A sugestão nesse momento é que os alunos desenvolvam os problemas no caderno e 

posteriormente, apresentem na forma de slides (um problema por equipe), os cálculos 

e as considerações finais sobre a pesquisa realizada a respeito das formas de 

resfriadores utilizados para armazenar o leite. Enfatize que a pesquisa faz parte do 

trabalho final que deverá ser entregue pelo grupo como avaliação parcial. 

 

 

 



UNIDADE 4 

 

 

  

PROFESSOR:   

 

 

 

 

 

 

 

Nesta atividade a turma fará o acompanhamento de alguns lotes de porquinhos, desde o 

desmame até o seu abate.  



Título: Matemática aplicada no setor da suinocultura 

 

Objetivos:  

Levar o aluno a: 

- Dominar os conteúdos de geometria plana, transformações das medidas de 

área, de comprimento, de massa e de volume e as operações básicas da 

Matemática. 

- Reconhecer o uso dos conhecimentos matemáticos em situações simples 

aplicados no setor pecuário (suinocultura). 

- Organizar os dados em tabelas e gráficos. 

Conteúdos: geometria plana, sistema de medidas (comprimento, área, volume 

e massa) e operações com o conjunto dos números reais. Noções básicas de 

estatística. 

Pré-requisito: Noções de geometria plana e espacial, transformações de 

medidas de comprimento, massa, volume e de área, as quatros operações 

básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão).  

Duração: 5 aulas 

 

RESUMO DA UNIDADE:  

Nesta unidade, professor, os alunos irão acompanhar um lote do setor da 

suinocultura desde seu desmame até o abate.  Durante o semestre os alunos 

poderão vivenciar vários momentos em que a Matemática se faz presente, tais 

como: a ração adequada em cada fase de vida, o peso médio de cada animal, 

a quantidade de animais por m2. Estes conhecimentos são importantes para 

que os alunos possam desenvolver os problemas contextualizados no 

Laboratório de Matemática. 



 

 

 

  

  

 

Nesta aula os alunos anotarão os dados relacionados á Matemática, 

comentados pelo professor técnico, para que possam realizar os cálculos.  

 1ᵒ Passo: Aula Prática  

 

 Professor:  

  

- Durante esta aula o professor técnico (veterinário), deverá comentar sobre a 

importância de conhecimento matemático para resolver problemas de pecuária, 

tais como: a quantidade de animais por metro quadrado, a quantidade e o tipo 

de ração em cada fase do animal, entre outras informações que o professor 

achar que deve salientar nesta prática. Durante a aula será simulado alguns 

problemas em que os alunos deverão usar o raciocínio mental e lógico. Neste 

momento se deve salientar que a quantidade de ração não deve ser inferior, 

pois dessa forma o animal pode perder peso e nem superior, para não ter 

prejuízos de ração. 

 

Professor: propostos nos problemas contextualizados. 

 

Enfatize a participação de seus alunos durante a aula. 

 



 

FONTE: ARQUIVOS DO CEEPAB 2014 

 

2ᵒ Passo: Aula no Laboratório de Matemática 

Com base nas informações repassadas na aula prática os alunos terão 

condições de desenvolver os problemas propostos, inclusive a fixação dos 

conteúdos matemáticos por meio de maquete. 

O que os alunos devem saber para resolver os problemas: 

- O número de animais por metro quadrado (m2). 

- A quantidade de ração colocada em cada refeição por baia. 

- Quantos dias os leitões permanecem com a mãe. 

- Quais os tipos de ração utilizada na suinocultura. 

- O peso médio por animal. Como é feito o controle dos animais. 

Caso os alunos tenham dúvidas, eles poderão procurar as respostas com o 

professor que ministrou a aula, em livros ou pesquisar em fontes na internet. 

 

3ᵒ Passo: Resolução de problemas contextualizados 

- Resolução de problemas contextualizados relacionados com a 

explicação do professor técnico durante a aula prática, por meio de 

simulações do material utilizado na suinocultura, tanto para a 

alimentação, quanto no que se referem às baias. 

 



UNIDADE 5 

  

 

PROFESSOR:   

 

 

 

 

 

Nesta unidade, os alunos deverão observar a importância de manter os 

dados bem organizados em planilhas de produção da ração, para cada 

setor que compõe a escola, além do uso do sistema de medidas e da regra 

de três simples. 

 



Título: Matemática aplicada na produção da fábrica de ração 

Objetivos:   

Levar o aluno a: 

 - Observar a importância dos conhecimentos matemáticos na produção de 

ração para cada setor do Colégio.  

- Dominar as medidas de capacidade e de massa na resolução dos problemas 

utilizados na fábrica de ração. 

Conteúdos: Regra de três simples, sistema de medidas (volume e de massa), 

as operações com o conjunto dos números reais, noção de geometria plana e 

espacial (retângulo, paralelepípedo e cilindro). 

 

Pré-requisito: Noções de regra de três simples, as quatro operações básicas 

(adição, subtração, multiplicação e divisão), transformações de medidas de 

comprimento, de área, de volume e de geometria plana e espacial. 

Duração: 5 aulas 

RESUMO DA UNIDADE: 

 Professor  

Nesta unidade, o aluno terá a oportunidade de conhecer de perto toda a 

produção da ração fabricada para todos os setores que compõem a 

escola. A produção é realizada semanalmente.  Existe uma variação 

destinada para cada setor, pois a quantidade solicitada depende do 

número de animais em cada setor. Como a ração é produzida 

proporcionalmente, é importante que a dosagem seja precisa, somente 

assim teremos êxito na produção.  

 

1ᵒ Passo: Aula Prática  



O professor técnico responsável pelo setor deve comentar sobre a função de 

cada máquina que compõem a fábrica de ração, informando a quantidade 

produzida para cada setor semanalmente, bem como os ingredientes 

utilizados: farelo de soja, milho e núcleo. 

O professor deve apresentar a tabela (no final dessa unidade), utilizada para 

orientação durante a fabricação das rações para cada setor. 

Durante está prática, os alunos devem registrar todos os dados apresentados 

pelo professor técnico, pois os mesmos serão utilizados, no Laboratório de 

Matemática, na resolução de problemas contextualizados. 

Os alunos devem anotar suas dúvidas para que possam solucioná-las no final 

da explicação.  

 

20 Passo: Aula no Laboratório de Matemática 

No Laboratório de Matemática, os alunos ainda em equipe devem: 

- Simular a quantidade necessária de produção de ração para a resolução dos 

problemas propostos. Utilizando a balança e os recipientes específicos. 

 - Calcular a quantidade necessária de ração para cada setor dependendo da 

quantidade de animais. 

- Organizar uma tabela com os dados registrados pelos responsáveis do setor, 

a fim de que eles possam analisar, por meio de gráficos, a variação e os meses 

de maior produção.  

- Trabalhar a transformação de medidas de massa (grama         quilogramas) e 

operações com números decimais.   



 

Fonte: EXPOAB 2014 – CEEPAB 

 

3ᵒ Passo: Resolução de problemas contextualizados 

 

- Simular problemas contextualizados baseados nos dados fornecidos durante 

a aula prática e na planilha a seguir, para que os alunos possam colocar em 

prática as informações recebidas e aprimorar seu conhecimento matemático. 

PLANILHA DE PRODUÇÃO POR SETOR 

RAÇÃO INICIAL 

MILHO                                   139 kg 

FARELO DE SOJA                 53 kg 

SUINUTRIS                             08 kg 

TOTAL                                  200 kg 

RAÇÃO CRESCIMENTO 

MILHO                                   139 kg 

FARELO DE SOJA                 53 kg 

SUINUTRIS                             08 kg 

TOTAL                                  200 kg 

RAÇÃO TERMINAÇÃO 

MILHO                                   139 kg 

FARELO DE SOJA                 53 kg 

SUINUTRIS                             08 kg 

TOTAL                                  200 kg 

RAÇÃO LACTAÇÃO 

MILHO                                   139 kg 

FARELO DE SOJA                 53 kg 

SUINUTRIS                             08 kg 

TOTAL                                  200 kg 

RAÇÃO GESTAÇÃO 

MILHO                                   139 kg 

FARELO DE SOJA                 53 kg 

SUINUTRIS                             08 kg 

RAÇÃO  

MILHO                                   139 kg 

FARELO DE SOJA                 53 kg 

SUINUTRIS                             08 kg 



TOTAL                                  200 kg TOTAL                                  200 kg 

RAÇÃO AVE POSTURA 

MILHO                                   139 kg 

FARELO DE SOJA                 53 kg 

SUINUTRIS                             08 kg 

TOTAL                                  200 kg 

RAÇÃO AVE CORTE 

MILHO                                   139 kg 

FARELO DE SOJA                 53 kg 

SUINUTRIS                             08 kg 

TOTAL                                  200 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 6 

 

 

 

ROFESSOR:  

 

 

 

 

Título: Matemática aplicada no Aviário de Postura 

 

 

Nesta unidade os alunos terão a oportunidade de 

acompanhar diariamente a produção de ovos no aviário 

de postura e ter uma ideia sobre o procedimento em 

grandes aviários. 



Objetivos 

Levar o aluno a: 

 - Organizar os dados diários em planilhas para melhor compreender os 

conhecimentos financeiros. 

- Interpretar coerentemente tabelas e gráficos. 

Conteúdo: Operações com números reais, estatística e matemática 

financeira. 

Pré-requisito: Noções de estatística e de matemática financeira. 

Interdisciplinaridade:  Matemática e  Produção Animal 

Duração: 4 aulas 

RESUMO DA UNIDADE:  

Nesta unidade os alunos poderão ter uma noção de como funciona um 

aviário de postura. Quais são os cuidados que se deve ter na 

alimentação apropriada para cada fase? Qual é a quantidade de animais 

adequada por metro quadrado (m2)? A coleta de ovos deve obedecer a 

um horário determinado?  

 

  Professor:  

 

 

 

- Divida a turma em equipes de, no máximo, quatro (4) alunos. 

 - Apresente o objetivo dessa unidade. 

- Oriente seus alunos por meio de passos escritos, como deverão 

proceder durante a prática externa e no Laboratório de Matemática, 

deixando bem claro como a participação de todos enriquecerá seu 

próprio conhecimento matemático. 

 

 



 

 

 

 1ᵒ Passo: Aula Prática  

 A seguir seguem os passos para a realização da aula interdisciplinar:  

- Aula com o professor responsável pelo aviário de postura, que deve salientar 

dados como: alimentação, quantidade de dúzias de ovos coletadas por dia, 

como deve ser administrado esse aviário. A quantidade de animais /m2, 

medicação. 

 

2ᵒ Passo: Aula no Laboratório de Matemática 

No Laboratório de Matemática, os alunos ainda em equipe devem: 

- Pesquisar sobre aviários de postura existentes e suas dimensões. 

- Contabilizar a quantidade de dúzias de ovos coletados em cada turno 

(matutino e vespertino) 

- Determinar (???) a quantidade de ovos que uma galinha bota por dia e 

quantas horas a galinha leva para produzir um ovo. 

- Organizar os dados coletados no setor responsável em tabelas e gráficos.  

- Determinar a média aritmética por dia, semana e mês. 

 

3ᵒ Passo: Resolução de problemas contextualizados 

- Resolução de problemas contextualizados relacionados com a 

explicação do professor técnico durante a aula prática e por meio de 

simulações das situações e informações apresentadas. 

 



 

 

UNIDADE 7 

  

 

 

 PROFESSOR:   

 

 

 

 

Neste setor, o aluno poderá explorar diversos conteúdos matemáticos.  Como o 

conhecimento de geometria plana é importante na construção dos canteiros, a 

noção de espaçamento durante a plantação das hortaliças, o conhecimento do 

sistema de medidas quanto às linhas e colunas de cada canteiro. 



 

 

Título: Matemática aplicada na Horticultura 

Objetivo  

Levar o aluno a: 

 - Entender que os conhecimentos e domínios matemáticos são 

necessários na resolução de problemas no setor da horticultura. 

- Compreender a importância da matemática nas aulas prática de 

horticultura. 

- Resolver problemas matemáticos com segurança e confiabilidade. 

Conteúdo: Geometria plana. Transformação de medidas.  Operações 

básicas.  Noções de: espaço, cálculo de área, perímetro, volume, 

massa, tempo. Noções de matemática financeira.  Introdução à 

estatística. 

Pré-requisito: Quatro operações básicas, regra de três simples, 

transformações de medidas, planilha de controle e interpretação dos 

dados obtidos. 

Interdisciplinaridade: Matemática, Horticultura, Administração e 

Construções. 

Duração: 5 aulas 

RESUME DA UNIDADE:  

Esta unidade envolve a matemática de forma quase que integralmente, 

pois na prática ela vai desde o formato adequado do canteiro, suas 

dimensões, a quantidade de sementes por cova, a distância entre as 

covas, o número de fileiras, o espaçamento entre as linhas, o tempo 

necessária que a hortaliça leva para estar pronta para o consumo, o 

processo de irrigação, a distribuição dos asperçores, a quantidade de 



água e o tempo necessários para a irrigação de cada hortaliça, dados 

financeiros, planilhas de controle e gráficos para análise dos resultados, 

tempo de plantio de cada hortaliça.  

Caso sejam desenvolvidas estufas, desde cálculos de estrutura, 

quantidade de materiais, organização e distribuição interna.  

Para o processo de irrigação interna (estufa) ou externa (na horta) a 

distribuição das mangueiras para que se tenha um menor custo, porém 

com a mesma qualidade e eficiência. 

 

 

 

 

 

Professor: 

 

 

 

 

 

 

 1ᵒ Passo: Aula Prática  

- Divida a turma em equipes de, no máximo, quatro (4) alunos. 

 - Apresente o objetivo dessa unidade. 

- Oriente seus alunos, por meio de passos escritos, como deverão proceder 

durante a prática externa e no Laboratório de Matemática, deixando bem 

claro como a participação de todos enriquecerá seu próprio conhecimento 

matemático. 

 

 



 Professor:  

 

 

- A seguir seguem os passos para a realização da aula interdisciplinar:  

Com o professor técnico responsável pelo setor ou da disciplina de Horticultura, 

juntamente com o professor de matemática, se deve salientar a importância 

dos conhecimentos matemáticos, bem como seu domínio básico para 

solucionar problemas simples nesse setor.  

A matemática está presente desde a formação dos canteiros, a distribuição de 

sementes nas covas, o distanciamento entre linhas e fileiras, o tempo certo que 

cada hortaliça tem para se desenvolver, a importância da água no seu 

processo de crescimento, a distribuição de aspersores adequados para que 

toda a área fique irrigada, o tempo dessa irrigação, até uma tabela de 

organização de plantação e colheita, além de dados financeiros.  

Se optar por estufas, os conhecimentos vão desde planejamento da 

construção, até organização financeira e execução, entre outros dados que o 

professor técnico achar conveniente destacar. 

 

2ᵒ Passo: Aula no Laboratório de Matemática 

No Laboratório de Matemática, os alunos ainda em equipe devem: 

- Desenvolver problemas propostos que devem enfocar as questões abordadas 

na aula prática. Buscando, se necessário, informações complementares ou 

simulando as situações apresentadas. 

- Revisar conhecimentos já aprendidos e efetivar a concretização dos mesmos. 

Caso necessário, enriquecer o desenvolvimento e aprendizagem, disponibilizar 

material concreto para que os alunos apresentem as informações. 

 Segue abaixo, uma ilustração do formato de canteiros utilizados na escola. 

Enfatize a participação de seus alunos 

durante a aula. 

 



 

 

Fonte: Arquivo EXPOAB 2014 - CEEPAB 

 

 

3ᵒ Passo: Resolução de problemas contextualizados 

Neste momento, serão fornecidas situações problemas envolvendo as 

informações das aulas práticas e teóricas, para que os alunos 

desenvolvam problemas contextualizados, tornem seus conhecimentos 

eficazes e saibam aplicá-los de forma segura e rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 8  

 

 

 

Professor: 

 

 

 

Título: 

 

 

 

 

Neste setor, os alunos terão a oportunidades de conhecer os diferentes 

processos de irrigação, seja na Agricultura, na Horticultura, na Jardinagem 

ou outra área qualquer. Além da análise financeira, a conscientização da 

importância da água, bem como o não desperdício e eficácia da mesma. E o 

quanto os conhecimentos matemáticos são importantes nessa tomada de 

decisão. 

 



Objetivo  

Levar o aluno a: 

 - Ter noção de espaço/ área ao utilizar os processos de irrigação. 

- Resolver problemas matemáticos aplicados no processo de irrigação. 

Conteúdo: Sistema de medidas de comprimento, área e volume. Círculo 

e circunferência.  Matemática financeira. Estatística. 

Pré-requisito: Operações básicas com o conjunto dos números reais. 

Cálculo de área e volume. Conhecimentos básicos de matemática 

financeira e de estatística. 

Interdisciplinaridade: Matemática e Irrigação 

Duração: 4 aulas 

 

 

 

 Professor: 

 

 

 

 

 

-Divida a turma em equipes de, no máximo, quatro (4) alunos. 

 - Apresente o objetivo dessa unidade. 

  Oriente seus alunos, por meio de passos escritos como deverão proceder 

durante a prática externa e no Laboratório de Matemática, deixando bem 

claro como a participação de todos enriquecerá seu próprio conhecimento 

matemático. 

 

 



 1ᵒ Passo: Aula Prática  

 Professor:  

 

 

- A seguir sequem os passos para a realização da aula interdisciplinar:  

O professor técnico responsável pela disciplina de Irrigação deve salientar em 

sua fala a importância que o processo de irrigação possui atualmente. Onde é 

recomendada e os tipos de aspersores existentes. A duração que se devem 

deixar os aspersores ligados para cada cultura. A forma de distribuição para 

atingir uma área maior possível. Os custos desse processo e principalmente a 

conscientização que devemos ter com o uso adequado da água, além de 

outras informações que considerar importantes que os alunos saibam para o 

bom desempenho na área técnica. 

2ᵒ Passo: Aula no Laboratório de Matemática 

No Laboratório de Matemática, os alunos ainda em equipe, devem resolver 

problemas por meio de simulações, para fixar os conteúdos abordados e 

buscar maiores informações sobre os processos de irrigação utilizados na 

agricultura, na horticultura, jardinagens e outras áreas. 

Nas figuras abaixo, se pode ter uma ideia de como podemos irrigar uma área. 

Nesse momento, devemos chamar a atenção para o uso correto e consciente 

da água.  

 

Foto: Arquivos EXPOAB 2014 do CEEPAB  

 

Enfatize a participação de seus alunos 

durante a aula. 

 



3ᵒ Passo: Resolução de problemas contextualizados 

No Laboratório de Matemática os alunos deverão resolver situações 

simuladas, para que, por meio de cálculos matemáticos os mesmos 

possam sanar as dúvidas e vencer as lacunas da aprendizagem de 

forma segura e criativa, pesquisando com materiais manipuláveis e 

concretos, desenvolvendo registros em seu caderno para a melhor 

compreensão e aprimoramento do conhecimento matemático. 

Como a interdisciplinaridade é importante para a construção do 

conhecimento, podemos realizar atividades entre as disciplinas afins, 

levando os alunos a resolver um problema real de irrigação por meio dos 

conhecimentos matemáticos, orientados pelos professores envolvidos. 
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