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Resumo  

           
          As Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) fazem parte de uma importante mudança na 
educação, nos levando a fazer uso dos diversos recursos 
que já fazem parte do cotidiano do nosso aluno como os 
laboratórios de informática Paraná Digital e Proinfo.  
 O objetivo principal deste trabalho é despertar o 
interesse do educando pelos conteúdos da disciplina de 
matemática pelo uso dos softwares livres JClic e Tux 



Math no sexto ano do Colégio Estadual Padre Chagas. 
Pretende-se incentivar o uso do laboratório de 

informática e diferentes tecnologias, de modo que essas 
ferramentas possam servir de auxílio ao ensino. Estas 
serão motivadoras na produção de conhecimentos 
dentro e fora da sala de aula, a fim de diminuir o fracasso 
escolar e mudar a concepção a respeito do ensino da 
matemática, bem como trabalhar com conteúdos do 
primeiro semestre do sexto ano da disciplina de 
Matemática e usar softwares livres existentes nos 
laboratórios das escolas estaduais. 

Diante disso, justifica-se o título deste projeto, “O 
uso de softwares livres a fim de despertar o interesse 
pela Matemática”, onde foram elaboradas atividades 
fazendo uso de softwares livres, tendo em vista as 
dificuldades e desinteresse do aluno em sala de aula.  
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1. APRESENTAÇÃO 

    

   É impossível falar de avanços na educação sem que haja mudanças nas 

práticas de ensino e aprendizagem. De acordo com as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica de Matemática, “os recursos tecnológicos, como o software, a 

televisão, as calculadoras, os aplicativos da Internet, entre outros, têm favorecido as 

experimentações matemáticas e potencializado formas de resolução de problemas”. 

   As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) fazem parte dessa 

importante mudança, levando-nos a fazer uso dos diversos recursos que há muito 

tempo já fazem parte do cotidiano do nosso aluno como os laboratórios de 

informática Paraná Digital e Proinfo. 

 
A primeira revolução tecnológica no aprendizado foi provocada por 
Comenius (1592-1670), quando transformou o livro impresso em ferramenta 



de ensino e aprendizagem, com a invenção da cartilha e do livro texto. Sua 
ideia era utilizar instrumentos para viabilizar um novo currículo, voltado para 
a universalização do ensino (Almeida, 2000). 

 

  

  Pretende-se incentivar os alunos do sexto ano da educação básica ao uso do 

laboratório de informática e diferentes tecnologias que fazem parte do dia a dia, de 

modo que essas ferramentas possam servir de auxílio ao ensino. Estas serão 

motivadoras na produção de conhecimentos dentro e fora da sala de aula, a fim de 

amenizar o fracasso escolar e mudar a concepção a respeito do ensino da 

matemática, bem como trabalhar com conteúdos do primeiro semestre do sexto ano 

da disciplina de Matemática, fazendo uso dos softwares livres Jclic e Tux Math, 

existentes nos laboratórios das escolas estaduais. Tais softwares são livres, sem 

custo, constituem ferramentas importantes, apresentam boa qualidade, não 

necessitam de máquinas com configurações mais modernas para funcionar, podem 

tornar as aulas mais atrativas para os alunos e contribuem para o ensino. 

Esta produção didático-pedagógica referente ao Plano de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), caracterizada como material didático e tendo como título “O uso 

de softwares livres a fim de despertar o interesse pela Matemática”, será em 

forma de caderno pedagógico. Este material didático será composto por duas 

unidades didáticas: a primeira “Tux Math Comand - Operações Básicas”, a segunda 

“Software livre JClic”. As atividades dessas unidades serão aplicadas a fim de 

despertar o interesse do educando pelos conteúdos da disciplina de matemática 

pelo uso de softwares livres. 

A implantação da presente proposta ocorrerá no colégio Estadual Padre 

Chagas em Guarapuava-Paraná, onde o objetivo principal será trabalhar com alunos 

do sexto ano conteúdos do primeiro semestre de Matemática fazendo uso dos 

softwares livres Tux Math e Jclic. 

 Foram elaboradas atividades envolvendo os conteúdos de matemática do 

primeiro semestre do sexto ano. As atividades referentes às operações básicas 

(adição, subtração, multiplicação e divisão), envolvendo o conjunto dos números 

naturais, serão inicialmente estudadas em sala de aula, e em seguida, para uma 

melhor fixação e efetivação da aprendizagem, será utilizado o jogo Tux Math. 

Dando prosseguimento ao desenvolvimento deste projeto, os demais 

conteúdos em estudo na série como: sistemas de numeração, critérios de 



divisibilidade, múltiplos e divisores, potenciação e raiz quadrada serão trabalhados 

paralelamente em sala de aula e no laboratório fazendo uso das diversas 

ferramentas do software livre JClic. 

 

 

 

2. SOFTWARE LIVRE JCLIC   

 

O JClic é um software de autoria, criado por Francesc Busquest em espanhol 

e catalão, que pode ser usado nas diversas disciplinas do currículo escolar. Trata-se 

de uma ferramenta desenvolvida na plataforma Java, para criação, realização e 

avaliação de atividades educativas multimídia como quebra-cabeças, associações, 

enigmas, estudo de texto, palavras cruzadas, entre outros. Essas atividades 

geralmente não estão sozinhas, sendo “empacotadas” em projetos específicos para 

cada conjunto de atividades, com uma ou mais sequências, que indicam a ordem em 

que serão apresentadas.  

O  JClic  é  uma  aplicação  de  software  livre  baseada  em  modelos  

abertos  que  funcionam  em diversos  ambientes  operativos:  Linux,  Mac  OS-X, 

Windows  e  Solaris.    Trata-se de uma nova versão do Clic, com mais de 10 anos 

de história, sendo que,  nesse  tempo,  foram  muitos  os educadores  que  se  

utilizaram  desse  ambiente  para  criar  atividades  interativas  que  trabalham 

aspectos  procedimentais  de  diversas  áreas  do  currículo,  desde  a  educação  

infantil  até  o  nível universitário.  Essa versão aproveita as vantagens derivadas da 

evolução da Internet, das configurações técnicas dos computadores e dos contornos 

gráficos do computador do usuário.   

O JClic permite:  

• a utilização de aplicações educativas multimídia online, diretamente da 

Internet;  

• a compatibilidade com as aplicações Clic 3.0 existentes;  

• a operabilidade em diversas plataformas e sistemas operacionais, como 

Windows, Linux, Solaris ou Mac OS-X;  



• um formato padrão e aberto para o armazenamento de dados, com a 

finalidade de torná-lo compatível com outras aplicações e facilitar sua integração na 

base de dados; 

• um espaço que estimule a cooperação e troca de materiais entre escolas e 

educadores de diferentes países e culturas, facilitando a tradução e adaptação de 

materiais relacionados ao software e de  projetos  já  elaborados,  além  de  tornar  

possível  inúmeras melhorias  no programa;  

• a sugestão de melhoria e modificações enviadas pelos usuários para a 

ZonaClic;   

• um ambiente para elaboração de atividades educativas, simples e intuitivas, 

que possam se adaptar às características dos ambientes gráficos atuais do usuário. 

 

 

2.1. Aplicativos do Jclic  

  

 O Jclic apresenta-se em três ferramentas, Jclic Author, Jclic Player e Jclic 

Reports, cada um com uma função específica.  

- O Jclic Author permite o professor criar, editar, projetos e publicar as 

atividades de uma maneira simples na web.     

- O Jclic Player é uma ferramenta que permite executar as atividades, como 

se o aluno estivesse jogando.   

- Já o Jclic Reports recolhe e armazena os dados sobre os resultados das 

atividades realizadas pelos alunos, para gerar relatórios com informações a partir 

desta base de dados, possibilitando assim  o acompanhamento do professor. 

 

2.2. Tipos de atividades 

  



 O  JClic nos permite construir uma  sequência didática, utilizando os 16 

modelos de atividades nele existente, descritas a seguir:  

 

1)  Associação  Complexa:    esse  tipo  de  atividade    possibilita  criar  relações  

entre  dois conjuntos de  informações, podendo  ter números diferentes de peças e 

diferentes  tipos de relações. Isto é, perguntas diferentes com a mesma resposta.   

 

2)  Associação  Simples:  Atividade  com  dois  conjuntos  com  o  mesmo  número  

de informações, com correspondência um a um.   

 

3)  Jogo  da memória:  o  programa  permite  criar  jogos  de memória  com  número  

livre  de peças. O objetivo é encontrar pares iguais ou com alguma relação.   

 

4) Exploração: é uma atividade de apresentação de informação, isto é, quando se 

clicar em uma opção o programa mostra uma informação, falada ou escrita. 

  

5)  Identificar Células:  apresenta  um  único  conjunto  de  informações  no qual  se  

deve  clicar sobre  as  partes  que  cumpram  certas  condições,  isto  é,  identificar  

a  pergunta  com  sua resposta.  

 

6) Ecrã de Informação: é apresentado um conjunto de informações com a opção de 

ativar conteúdos multimídia para cada informação (categorizar/classificar).  

 

7) Quebra-Cabeça Duplo: dois painéis  são mostrados, um com peças 

desordenadas e um vazio,  o  objetivo  é  ajustar  as  peças  ordenadamente  no  

vazio  arrastando-as.  Pode ser utilizado, por exemplo, para ordenar um conjunto de 

informações na ordem crescente ou decrescente.  

 

8) Quebra-Cabeça  de  troca:  atividade  com  um  painel  de  informações  que  

devem  ser trocadas duas a duas até que fiquem em ordem.  

 

9) Quebra-Cabeça  com  lacuna:  é  exibido um painel  com uma peça  faltando  e  

as demais embaralhadas. O objetivo é mover as peças para o espaço vazio até que 

estejam  todas recolocadas em ordem correta (ordenar/organizar).  



10) Completar  texto: nesta  atividade  as  letras, palavras,  sinais ou  frases  são  

retiradas do texto, sendo que o usuário tem que digitá-las novamente (completar).  

 

11) Preencher  lacunas: preenchem-se os  espaços vazios  com palavras,  letras ou  

frases que foram escondidas ou escolher a partir de uma lista. Esta atividade pode 

ser utilizada para a resolução de problemas.   

 

12)  Identificar  elementos:  indicar  palavras,  letras,  símbolos  ou  sinais  de  

pontuação clicando com o mouse  (relacionar/categorizar).  

 

13) Ordenar elementos: reordenar palavras ou frases embaralhadas (ordenar).  

 

14) Resposta Escrita: é apresentado um conjunto de  informações, no qual se deve 

responder por escrito  (identificar/ responder).  

 

15) Palavras  Cruzadas:  é  uma  atividade  de  palavras-cruzadas  em que  podem  

ser  utilizadas palavras ou figuras (identificar/responder).   

 

16) Sopa de letras: é um caça-palavras.   

 

 

3. TUX, OF MATH COMMAND   

 

É um jogo desenhado, principalmente para crianças, as quais podem 

aprender de forma interativa as operações básicas da matemática, ou então praticá-

las de forma divertida.  

Com esse jogo, o pinguim TUX deve salvar quatro cidades de uma chuva de 

meteoritos que pode acabar com elas. Então, desde um centro de controle, ele deve 

realizar uma variedade de cálculos para poder destruir cada meteorito. No jogo o 

usuário deverá também raciocinar de forma ágil, para poder destruir os meteoritos a 

tempo, antes que caiam sobre as cidades. Apresenta um visual muito bom para 

quem quer jogar com ele, aproveitar de forma intuitiva e divertida, sem problemas 



quanto à compreensão da lógica do jogo, tudo o que deve fazer é aplicar a 

matemática em suas operações básicas. 

Esse jogo, desenvolvido com a ideologia de software livre, pode ser 

encontrado no site http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/ e baixado gratuitamente. 

Dentre as características encontradas no jogo, destacam-se o som, a animação, a 

premiação e o erro. Os sons utilizados como recurso despertam a atenção, as 

animações do personagem (o pinguim) permitem uma relação maior do usuário com 

o jogo. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

- Despertar o interesse do educando pelos conteúdos da disciplina de matemática 

por meio do uso dos softwares livres JClic e Tux Math, no sexto ano do Colégio 

Estadual Padre Chagas. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar as possibilidades pedagógicas dos recursos disponíveis nas escolas 

públicas do Estado do Paraná, em específico nos Laboratórios de Informática 

Paraná Digital e Proinfo. 

 

- Conscientizar os alunos sobre o uso adequado do Laboratório de Informática na 

disciplina de Matemática a partir do sexto ano. 

 

- Desenvolver a capacidade de raciocínio lógico matemático usando softwares livres. 

 

- Elaborar material pedagógico com sugestões de atividades fazendo uso de 

softwares livres, tendo em vista as dificuldades e desinteresse do aluno em sala de 

aula. 

 



- Implementar este projeto de pesquisa, junto aos alunos do sexto ano, na disciplina 

de Matemática. 

 

- Produzir um artigo com os resultados obtidos após a implementação deste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMEIRA UNIDADE DIDÁTICA 

TUX MATH – OPERAÇÕES BÁSICAS 

 

 1ª atividade: Apresentação do projeto aos alunos do sexto ano 

 

Duração: 2 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Conversar com os alunos sobre o que é o PDE, sobre o objetivo de 

desenvolver o projeto e o material didático. 

 Explicar como será o desenvolvimento das atividades do projeto como um 

todo. 

 Comentar o que chamou atenção sobre a apresentação de slides e promover 

questionamentos. 

 

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Um breve relato e esclarecimento sobre encaminhamentos que serão 

utilizados na implementação do projeto e organização geral. 

 Após essa primeira conversa sobre o PDE, apresentar slides de introdução e 

apresentação dos softwares livres Tux Math e Jclic. 

 

Avaliação das atividades: Será feita através da participação, do interesse e 

comprovação dos resultados apresentados por cada aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ª atividade: Avaliação Diagnóstica 

 

Duração: 2 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Observar, diagnosticar e analisar o aprendizado do aluno no início da 

aplicação do projeto para apontamentos ao final dele.  

 

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Fazer comentários antes da aplicação a fim de deixá-los a vontade durante o 

processo. 

 Aplicação da avaliação diagnóstica. 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

Prof. Sandro J. Abreu    PDE 2014 

Colégio Estadual Padre Chagas. EFM 

Rua Dom Bosco, 90 – Guarapuava – Pr 

 

Aluno (a): _________________________________Data:  __________ 6º ano: ____  

 

ORIENTAÇÕES: 

 

 Leia atentamente as questões.  

 Use caneta para marcar as respostas corretas.  

 Você deverá marcar apenas uma resposta de cada questão.  

 Os cálculos devem estar junto aos resultados.  

1. Para descobrir o valor de um termo desconhecido, basta aplicar a operação 

inversa. O valor desconhecido representado pela figura:     

                        + 237 = 542                                                                    



a) 405 

b) 305 

c) 1 375 

d) 779 

 

2. Num cinema tem 7 fileiras com 24 poltronas cada. Quantas poltronas há neste 

cinema? 

a) 10 

b) 152 

c) 24 

d) 168 

 

3. Joana foi a uma livraria para comprar 5 cadernos e 1 livro. O total da conta foi 22 

reais. Como o livro custou 7 reais e todos os cadernos têm o mesmo preço , quanto 

ela pagou por cada caderno?  

 

4. Se você trabalhar 4 dias e, por esse trabalho, receber 620 reais, qual a quantia 

que você ganhará por dia?  

 

5.  Arthur comprou meia dúzia de chocolates iguais e gastou 36 reais. Quanto teria 

gasto por quatro desses chocolates?  

 

6. Gabriel e Gabriela colecionam figurinhas da Copa. Gabriel tem 137 e Gabriela 

181. Quantas figurinhas da Copa Gabriela tem a mais que Gabriel? 

a) 44  

b) 144 

c) 318 

d) 2118 

 

7. Os números que completam a sequência {28, 32, 36, 40,....,....} são: 

a) 44, 50 

b) 45, 48 

c) 41, 42 



d) 44, 48  

 

8. A professora de Gabriel pediu para ele decompor um número e ele fez da 

seguinte forma:  

       2 x 1000 + 4 x 100 + 2 x 1  

Qual foi o número pedido?  

a) 2442  

b) 1042 

c) 2402  

d) 2421 

 

9. Um padeiro preparou 425 pães que foram distribuídos igualmente em 17 cestas. 

Quantos pães foram colocados em cada cesta?  

a) 20  

b) 25 

c) 17  

d) 40  

 

10. Matheus decidiu economizar para comprar uma televisão e um aparelho de som. 

Ele já havia conseguido juntar R$859,00. Resolveu comprar o aparelho de som que 

custou R$699,00. Quanto ainda precisa juntar para comprar uma televisão que custa 

R$899,00? 

 

11. De acordo com uma pesquisa de 2001, a população de uma cidade era de 125 

200 habitantes. Feito outra pesquisa em 2014, verificou-se que a população dessa 

cidade passou a ser de 138 470 habitantes. Qual foi o aumento da população dessa 

cidade nesse período de tempo?  

 

12. Estou lendo o capitulo XVII de um livro. Usando os nossos símbolos (indo-

arábicos), escreva o número correspondente ao capítulo que estou lendo. 

 



13. Os números representados por XI e IX no sistema romano têm o mesmo valor. 

Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Comente. 

 

 

Avaliação das atividades: Será feita através da participação, do interesse e 

comprovação dos resultados apresentados por cada aluno. 

 

 

 

3ª atividade: A história dos números 

 

Duração: 2 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Identificar conhecimentos prévios.  

 Interação dos alunos com conteúdos abordados (operações fundamentais, 

sistemas de numeração). 

  Promover um debate para que haja interação. 

 Reconhecer como se deu a criação dos números e do atual sistema de 

numeração. 

 Conscientização da origem dos números e da necessidade que o homem teve 

em contar e calcular. 

 

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Assistir ao vídeo “A história dos Números” (duração: 9 minutos e 37 

segundos) 

Autor Rogério Verderoce Vieira disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA. 

 Questionamento prévio com a troca de ideias a respeito da importância dos 

números e operações. 

https://www.youtube.com/channel/UChiObESDiVpIvcyNxIqCIzA


 Fazer uma lista no quadro de atividades que realizamos no cotidiano e que 

usamos a matemática, sem nem mesmo perceber. 

 Durante o vídeo fazer algumas paradas para alguns questionamentos 

inclusive os propostos no próprio vídeo como: 

- Como os números estão presentes em nossa vida? 

- Como surgiram os números? 

- A Matemática é importante em nossa vida? 

- Qual era o agrupamento dos Sistemas de Numeração Egípcio e Maia? 

- Onde podemos encontrar números romanos? 

- Como é conhecido o Sistema de Numeração que utilizamos hoje? 

 

Avaliação das atividades: Será feita através da participação, do interesse e 

comprovação dos resultados apresentados por cada aluno. 

. 

 

4ª atividade: Conhecendo o Tux Math 

 

Duração: 2 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Primeiro contato com o software Tux Math. 

 Aprender a acessar e utilizar o software. 

 Desenvolver a capacidade lógico-matemática com o auxílio dos softwares 

livres instalados no laboratório de informática. 

 Estimular a criação, imaginação, raciocínio lógico e concentração através de 

softwares livres e educativos. 

 

 



Desenvolvimento metodológico:  

 Assistir ao vídeo “Aprenda Matemática com o Tux” (duração: 5 minutos e 29 

segundos) Autor Edigley Alexandre disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=BkBq06CJgsM. 

 Em sala acessar o software utilizando o Datashow e notebook e fazer 

algumas demonstrações. 

 

 

 

Avaliação das atividades: Será feita através da participação, do interesse e 

comprovação dos resultados apresentados por cada aluno. 

 
  
 

 

5ª atividade: Utilizando o Tux Math 

 

Duração: 2 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Entender, visualizar, compreender e analisar as atividades desenvolvidas. 

 Desenvolver a capacidade lógico-matemática com o auxílio dos softwares 

livres instalados no laboratório de informática. 

 Auxiliar na construção de conhecimentos matemáticos, visando explorar 

conteúdos vistos em sala de aula por meio de atividades lúdicas no 

computador. 

 Incentivar a prática do cálculo mental, por ser a maneira utilizada no cotidiano 

dos alunos e assim contribuir para a construção de diferentes significados 

para os números naturais e as operações básicas. 

 

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Atividades de ambientação às ferramentas do software. 

 Acessar este recurso no laboratório de informática: Aplicativos > Educativo > 



Tux Math.  

 Utilizar o software Tux Math, nos computadores do Laboratório de Informática, 

para a realização das seguintes atividades: 

 

 

 
Figura 1: Tela inicial do jogo Tux Math 

Na tela inicial do jogo, temos a primeira opção do menu que é o Play Alone 

(jogar sozinho). Entrando nesse item temos outro menu com algumas opções. 

Vamos entrar inicialmente na primeira opção “Comando de Treinamento 

Acadêmico”.  

 

 

Figura 2: Após opção Play Alone do Tux Math 



 

 

 
Figura 3: Jogo Tux Math 

 
Nessa tela (Figura 3) são várias opções, da mais simples, que consiste em 

simplesmente digital o número que está descendo na tela, à operação adição com 

somente valores de 1 a 3. Temos, ainda, a opção de mais quatro telas clicando na 

seta do canto inferior direito.  

Mas vamos começar escolhendo a quinta opção “Adição: Somar até 15” e 

em seguida a oitava “Adição: Números Perdidos”. É evidente que serão operações 

bem simples para os alunos do sexto ano, mas como primeiro contato com o 

software é suficiente. 

 



 
      Figura 4: Opção “Adição: Somar até 15” do Jogo Tux Math 

 

As operações descem em forma de meteoro, o aluno deverá digitar os 

números que correspondem às respostas das questões e clicar “Enter”. Se estiver 

correta a resposta, o míssil atinge o meteoro; errando o resultado, um sinal sonoro 

de alerta será emitido. Se precisar de mais tempo para resolver a questão, poderá 

apertar a tecla P do teclado que corresponde a Pause. Quando errar a questão ou 

passar o tempo que o jogo estipula, o jogador perderá pontos. 

 

 
 
         Figura 5: Opção “Adição: Números Perdidos” do Jogo Tux Math 

 



Na medida em que erra, os asteroides vão caindo na direção dos iglus, 

destruindo-os gradativamente. Quando acerta seguidas vezes, os pinguins retornam 

e se reconstrói cada iglu. Se perder, aparecerá, na tela do computador, GAME 

OVER (terminou o jogo). Se conseguir vencer, aparecerá MISSION 

ACCOMPLISHED! YOU WIN! (Missão cumprida! Você venceu!).   

  
 
 

Avaliação das atividades: Será feita através da observação da participação, do 

interesse, da capacidade de entendimento dos conteúdos abordados e análise 

individual das atividades realizadas no laboratório de informática.  

 

 

6ª atividade: Utilizando o Tux Math 

 

Duração: 2 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Desenvolver a capacidade lógico-matemática com o auxílio dos softwares 

livres instalados no laboratório de informática. 

  Auxiliar a aprendizagem matemática através de jogos. 

 Explorar habilidade do cálculo com operações fundamentais, desenvolver 

processos de estimativa, cálculo mental e tabuada. 

 Auxiliar na construção de conhecimentos matemáticos, visando explorar 

conteúdos vistos em sala de aula por meio de atividades lúdicas no 

computador. 

 Incentivar a prática do cálculo mental, por ser a maneira utilizada no cotidiano 

dos alunos e assim contribuir para a construção de diferentes significados 

para os números naturais e as operações básicas. 

 

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Acessar esse recurso no laboratório de informática: Aplicativos > Educativo > 



Tux Math.  

 Conversar e apresentar aos alunos a importância do estudo da matemática e 

da tabuada no dia a dia. 

 Utilizar o software Tux Math, nos computadores do Laboratório de Informática, 

para a realização das seguintes atividades: 

 

Vamos escolher primeiro a opção “Multiplicação: Números perdidos” e em 

seguida as opções “Divisão por 3”, “Divisão por 4”, “Divisão por 5” e “Divisão por 

6” . 

 

 

Figura 6: Menu  do Jogo Tux Math 

 

 

 



 

         Figura 7: Opção “Multiplicação: Números perdidos” do Jogo Tux Math 

 

Avaliação das atividades: Será feita através da observação da participação, do 

interesse, da capacidade de entendimento dos conteúdos abordados e análise 

individual das atividades realizadas no laboratório de informática.  

 

 

7ª atividade: Utilizando o Tux Math em Duplas 

 

Duração: 3 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Desenvolver o interesse no aluno pelo uso dos recursos tecnológicos como 

instrumento que pode auxiliar na construção do conhecimento. 

 Desenvolver a capacidade lógico-matemática com o auxílio dos softwares 

livres (Tux Math), instalados no laboratório de informática. 

 Auxiliar aprendizagem matemática através dos jogos. 

 Auxiliar na construção de conhecimentos matemáticos, visando explorar 

conteúdos vistos em sala de aula por meio de atividades lúdicas no 

computador. 

 Explorar a multiplicação e incentivar o estudo da tabuada. 



 Incentivar a prática do cálculo mental, por ser a maneira utilizada no cotidiano 

dos alunos e assim contribuir para a construção de diferentes significados 

para os números naturais e as operações básicas. 

 

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Organizar a turma em duplas para uma pequena competição. 

 Acessar este recurso no laboratório de informática: Aplicativos > Educativo > 

Tux Math.  

 Utilizar o software Tux Math, nos computadores do Laboratório de Informática, 

para a realização das seguintes atividades: 

 

Voltando ao menu principal temos Play With Friends (Jogar com amigos). 

Entrando nesse item, temos outro menu com algumas opções, sendo a primeira 

opção Cadete Espacial com operações bastante simples para o sexto ano, a opção 

Especialista é ideal para o trabalho com números inteiros do sétimo ano. 

 Vamos entrar inicialmente na segunda opção Sentinela e em seguida 

Defensor.    

 

           Figura 8: Opção “Play with Friends” do Jogo Tux Math 

 

 



É necessário que se coloque o número e nome dos jogadores que vão 

participar e também o número de rounds (rodadas) que se deseja. 

 

 

Figura 9: “Jogadores e rodadas” do Jogo Tux Math 

 

 

Figura 10: Opção “Defensor” do Jogo Tux Math 

 

 Na figura 10 temos uma simulação entre dois Jogadores, Gabriel que já 

obteve 991 pontos e Arthur que ainda está jogando.  

 

Em muitos locais do país foram realizadas competições utilizando esse 

software, como o Campeonato Tux Math, do qual participaram os alunos da rede 

estadual de ensino que compõe a SDR Campos Novos - SC. Em sua segunda 

edição, o campeonato em 2014 atingiu mais de 2,4 mil alunos, nas 15 unidades de 

ensino, coordenado pelos professores de matemática em conjunto com os 

professores das salas de tecnologia das escolas. O campeonato se resume em 

acumular a maior pontuação através da solução das operações em dois níveis: 



sentinela com opções adição e subtração, para 5º e 6º anos e defensor com opções 

adição, subtração, divisão e multiplicação para 7º e 8º anos. 

 

 

Avaliação das atividades: Será feita através da observação da participação, do 

interesse, da capacidade de entendimento dos conteúdos abordados e análise 

individual das atividades realizadas no laboratório de informática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA UNIDADE DIDÁTICA 

          SOFTWARE LIVRE JCLIC 
 

 

1ª atividade: Trabalhando o Quadrado Mágico no JClic Player 

 

Duração: 2 hora/aula 

 

 

Objetivos:  

 Primeiro contato com o software JClic. 

 Aprender a acessar e a utilizar o software. 

 Desenvolver a capacidade lógico-matemática com o auxílio dos softwares 

livres instalados no laboratório de informática. 

 Despertar o interesse do educando pelos conteúdos da disciplina de 

matemática pelo uso de softwares livres.  

 Propiciar atividades que envolvam cálculo mental, usando o computador 

como objeto de motivação. 

 Verificar através das atividades matemáticas no computador, a participação e 

a construção de conceitos matemáticos. 

 Desenvolver atividades matemáticas utilizando os recursos computacionais, a 

fim de estimular o educando a novas descobertas num processo de 

aprendizagem. 

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Atividades de ambientação às ferramentas do software. 

 Acessar este recurso no laboratório de informática: Aplicativos > Educativo > 

JClic.  

 Utilizar o software JClic, nos computadores do Laboratório de Informática, 

para a realização das seguintes atividades: 

 

 



COMO INICIAR UMA ATIVIDADE COM O JCLIC 

 

      Para iniciar uma atividade utilizamos o aplicativo JClic  Player. 

      Ao abrir esse aplicativo, irá aparecer a seguinte tela: 

 

 

            Figura 1: Tela inicial do Aplicativo JClic Player 
 

 

Inicialmente, clicar na palavra “Ficheiro” e selecionar “Abrir Ficheiro”. Abrirá 

uma nova tela na qual aparecerão os projetos que serão trabalhados durante as 

aulas. Para esse primeiro momento, clicar no projeto Quadrado Mágico.jclic.zip.            

      



 

                         Figura 2: Iniciar Projeto no JClic Player 
 
 

 

        Figura 3: Quadrado Mágico no JClic Player 
  

Em cada janela que se abre com uma nova tarefa, aparece uma mensagem 

informando o que deverá ser feito como atividade e a cada atividade concluída 

aparece uma mensagem final.  

Como anteriormente planejado, trabalhar com o quadrado mágico em sala e 

iniciar com as atividades escolhendo o Quadrado Mágico, cuja soma das linhas, 

colunas e diagonais é 15, completando duas atividades como nas telas abaixo. 

 



 

        Figura 4: Quadrado Mágico no JClic Player 
 

 

        Figura 5: Quadrado Mágico no JClic Player 
 

No canto inferior direito ao lado da caixa de mensagens temos os contadores 

que indicam o número de acertos, tentativas e tempo.      

     

 

Em seguida mais quatro quadrados com somas 18 e 21: 

 

 
 



  

       Figura 6: Quadrado Mágico no JClic Player 
 

 

           Figura 7: Quadrado Mágico no JClic Player 
 



 

              Figura 8: Quadrado Mágico no JClic Player 
 

 

 

          Figura 9: Quadrado Mágico no JClic Player 
 

Avaliação das atividades: Será feita através da observação da participação, do 

interesse, da capacidade de entendimento dos conteúdos abordados e análise 

individual das atividades realizadas no laboratório de informática.  

 

 

 

 



2ª atividade: Cálculo Mental no Jclic Player  

 

Duração: 3 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Desenvolver o interesse no aluno pelo uso dos recursos tecnológicos como 

instrumento que pode auxiliar na construção do conhecimento. 

 Desenvolver a capacidade lógico-matemática com o auxílio dos softwares 

instalados no laboratório de informática. 

 Auxiliar na construção de conhecimentos matemáticos, visando explorar 

conteúdos vistos em sala de aula por meio de atividades lúdicas no 

computador. 

 Fazer cálculos e estimativas que envolvam as quatro operações básicas entre 

números naturais (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

 Compreender os conhecimentos envolvidos no processo do cálculo. 

 

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Atividades de ambientação às ferramentas do software. 

 Acessar o JClic no PRD: Aplicativos > Educação> Matemática > Autoria > 

JClic. 

 Utilizar o software JClic, nos computadores do Laboratório de Informática, 

para a realização das seguintes atividades: 

 



 

   Figura 10: Cálculo Mental no JClic Player 
 

Ao abrir o aplicativo JClic  Player, clicar na opção  “Ficheiro” e selecionar 

“Abrir Ficheiro”. Para esse momento clicar no projeto CÁLCULO MENTAL.jclic.zip 

(Figura 2).        

Resolver mentalmente as operações indicadas, assim como descobrir a 

operação empregada e ligar ao resultado correspondente (Figura 11 até 19).  

Proporcionar a resolução de cálculo mental relacionados às operações básicas. O 

recurso utilizado do JClic “ Associação simples”  com o gerador de conteúdo Arith. 

Calcular mentalmente as operações disponibilizadas na primeira coluna e associar 

ao resultado correspondente na segunda coluna. 

 

  Figura 11: Cálculo Mental no JClic Player 



 

Figura 12: Cálculo Mental no JClic Player 
 

 

  Figura 13: Cálculo Mental no JClic Player 
 



 

   Figura 14: Cálculo Mental no JClic Player 
 

O importante ao resolver o cálculo mentalmente, é perceber que existem 

diversas maneiras de resolução de um mesmo problema. Através do cálculo mental 

é possível realizar estimativas e argumentar a respeito das possíveis soluções. 

 

 

Figura 15: Cálculo Mental no JClic Player 
 

 



 

Figura 16: Cálculo Mental no JClic Player 
 

O Arith (Figura 17), disponível no Jclic Author, permite criar atividades com 

operações de cálculo mental que são geradas, ao acaso, a partir de determinados 

critérios fixados no momento de desenhar a atividade, da mais simples e fácil, até a 

mais elaborada e trabalhosa. Essa opção pode ser selecionada clicando na cascata 

que surge na opção “Gerador de conteúdo” da aba Opções das Atividades. 

 

 

Figura 17: Arith no JClic  Author 
 



 

Figura 18: Cálculo Mental no JClic Player 
 
 

 

Figura 19: Cálculo Mental no JClic Player 
 

Encontrar as operações escondidas (Figura 20), associar o jogo de caça-

palavras com as seis operações estudadas. O recurso utilizado do JClic “Sopa de 

letras”. Clicar na primeira e última letra de cada palavra relacionada às operações, 

para que elas fiquem visíveis, até encontrar todas as palavras escondidas e passar 

para a atividade seguinte. 

 



 

Figura 20: Cálculo Mental no JClic Player 
 

 

Figura 21: Cálculo Mental no JClic Player 
 
 
 



 

Figura 22: Cálculo Mental no JClic Player 
 

 

Figura 23: Cálculo Mental no JClic Player 
 

 



 

  Figura 24: Cálculo Mental no JClic Player 
 
 

As expressões numéricas (Figura 25) são muitas vezes necessárias para 

solucionar problemas do dia a dia. A grande dificuldade está no fato de organizar um 

problema através do conhecimento das operações básicas, interpretar os dados, 

extrair suas informações, traduzir num um modelo matemático e efetuar os cálculos 

para chegar à solução. 

 

 

  Figura 25: Cálculo Mental no JClic Player 
 



 

  Figura 26: Cálculo Mental no JClic Player 
 

 

 

 

 

 
 

  Figura 27: Cálculo Mental no JClic Player 
 

Avaliação das atividades: Será feita através da observação da participação, do 

interesse, da capacidade de entendimento dos conteúdos abordados e análise 

individual das atividades realizadas no laboratório de informática.  

 



3ª atividade: Sistema de Numeração Egípcio no JClic Player  

 

Duração: 2 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Desenvolver o interesse no aluno pelo uso dos recursos tecnológicos como 

instrumento que pode auxiliar na construção do conhecimento. 

 Desenvolver a capacidade lógico-matemática com o auxílio dos softwares 

instalados no laboratório de informática. 

 Auxiliar a aprendizagem matemática através dos jogos. 

 Auxiliar na construção de conhecimentos matemáticos, visando explorar 

conteúdos vistos em sala de aula por meio de atividades lúdicas no 

computador. 

 Reconhecer elementos que compõe o sistema de numeração egípcio. 

 Perceber a base 10 no sistema de numeração egípcio. 

 Reconhecer as principais características do sistema decimal: contagem, base 

e valor posicional. 

 Operar com diferentes sistemas de numeração com o intuito de desenvolver 

novas leituras e compreensões da matemática.  

 

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Sugere-se antecipadamente trabalhar os conteúdos abordados em sala com o 

uso do livro didático. 

 Acessar este recurso no laboratório de informática: Aplicativos > Educativo > 

JClic.  

 Utilizar o software JClic, nos computadores do Laboratório de Informática, 

para a realização das seguintes atividades: 

 

Ao abrir o aplicativo JClic  Player, clicar na opção  “Ficheiro” e selecionar 

“Abrir Ficheiro”. Clicar no projeto NUMEROS EGIPCIOS.jclic.zip  (Figura 2).        



Na Figura 28, o Recurso utilizado do JClic foi “Texto: Preencher Lacunas”. O 

objetivo é completar com palavras que foram escondidas ou camufladas num texto 

relacionado ao conteúdo abordado. A resolução de cada um dos elementos pode ser 

feita de diferentes modos: escrever num espaço em branco (lacuna), corrigir a frase 

que contém erros ou selecionar a resposta correta a partir de uma lista.  

 

 

Figura 28: Sistema de Numeração Egípcio no JClic Player 

 

Figura 29: Sistema de Numeração Egípcio no JClic Player 

Comentar que a base 10 é a mais utilizada, mas que no comércio podemos 

pedir uma dúzia de ovos, o tempo é contado em minutos e segundos (base 60). Na 

informática os programadores utilizam o sistema binário (base 2). 



 

 

  Figura 30: Sistema de Numeração Egípcio no JClic Player 

 

 Figura 31: Sistema de Numeração Egípcio no JClic Player 

 

 



 

  Figura 32: Sistema de Numeração Egípcio no JClic Player 

 

 

  Figura 33: Sistema de Numeração Egípcio no JClic Player 

 



 

  Figura 34: Sistema de Numeração Egípcio no JClic Player 

 

Avaliação das atividades: Será feita através da observação da participação, do 

interesse, da capacidade de entendimento dos conteúdos abordados e análise 

individual das atividades realizadas no laboratório de informática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4ª atividade: Sistema de Numeração Romano no Jclic Player  

 

Duração: 3 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Desenvolver o interesse no aluno pelo uso dos recursos tecnológicos como 

instrumento que pode auxiliar na construção do conhecimento. 

 Desenvolver a capacidade lógico-matemática com o auxílio dos softwares 

instalados no laboratório de informática. 

 Auxiliar na construção de conhecimentos matemáticos, visando explorar 

conteúdos vistos em sala de aula por meio de atividades lúdicas no 

computador. 

 Reconhecer elementos que compõe o sistema de numeração romano. 

 Operar com diferentes sistemas de numeração com o intuito de desenvolver 

novas leituras e compreensões da matemática.  

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Sugere-se antecipadamente trabalhar os conteúdos abordados em sala com o 

uso do livro didático. 

 Acessar este recurso no laboratório de informática: Aplicativos > Educativo > 

JClic.  

 Utilizar o software JClic, nos computadores do Laboratório de Informática, 

para a realização das seguintes atividades: 

 



 

 Figura 35: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 

 

 

 Figura 36: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 



 

 Figura 37: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 

É interessante comentar que, quanto ao uso do sistema de numeração 

romano, são inúmeros os vestígios deixados ao longo dos tempos pelas civilizações. 

Ainda hoje eles continuam a ser utilizados nos mostradores de relógios, numeração 

de capítulos e volumes de livros, designação de autoridades, como papas, 

imperadores e reis, denominação de séculos, designação de congressos, 

transcrições de leis etc. 

 

 

 Figura 38: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 



 

 Figura 39: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 

 

 Figura 40: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 

Na Figura 41, fazendo uso do recurso do JClic   “Resposta escrita”, um 

painel de informações é mostrado e o valor correspondente para cada uma das 

partes deve ser escrito.  

 



 

 Figura 41: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 

 

 Figura 42: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 

 



 

 Figura 43: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 

 

 

Figura 44: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 



 

Figura 45: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 

 

Figura 46: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 



 

 Figura 47: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 

 

Figura 48: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 



 

Figura 49: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 

Montar o quebra-cabeças (Figura 50) a fim de proporcionar um momento de 

descontração com o recurso do JClic Author “Quebra-cabeças de troca”. A 

informação (figura) é embaralhada dentro do mesmo painel. A cada tentativa, duas 

peças trocam de posição até que consiga colocar tudo em ordem.  

 

Figura 50: Sistema de Numeração Romano no JClic Player 

 

Avaliação das atividades: Será feita através da observação da participação, do 

interesse, da capacidade de entendimento dos conteúdos abordados e análise 

individual das atividades realizadas no laboratório de informática.  



5ª atividade: Potenciação no Jclic no Player  

 

Duração: 3 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Desenvolver o interesse no aluno pelo uso dos recursos tecnológicos como 

instrumento que pode auxiliar na construção do conhecimento. 

 Desenvolver a capacidade lógico-matemática com o auxílio dos softwares 

instalados no laboratório de informática. 

 Auxiliar na construção de conhecimentos matemáticos, visando explorar 

conteúdos vistos em sala de aula por meio de atividades lúdicas no 

computador. 

 Associar a potenciação a situações que representam multiplicações de fatores 

iguais. 

 Compreender a terminologia base, expoente, potência e efetuar cálculos 

simples. 

 

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Sugere-se, antecipadamente, trabalhar os conteúdos abordados em sala com 

o uso do livro didático. 

 Acessar este recurso no laboratório de informática: Aplicativos > Educativo > 

JClic.  

 Utilizar o software JClic, nos computadores do Laboratório de Informática, 

para a realização das seguintes atividades: 

 



 

                 Figura 51: Potenciação no JClic Player 

 

A potenciação é uma operação que surge em vários momentos durante a 

resolução de situações problema, sendo fundamental saber interpretá-la a partir de 

diferentes situações. 

 

 

                  Figura 52: Potenciação no JClic Player 

 



 

                 Figura 53: Potenciação no JClic Player 

 

 

 

 

 

                  Figura 54: Potenciação no JClic Player 

 

 



 

                 Figura 55: Potenciação no JClic Player 

 

 

 

                 Figura 56: Potenciação no JClic Player 

 

 



 

                   Figura 57: Potenciação no JClic Player 

 

 

                 Figura 58: Potenciação no JClic Player 

 

 



 

                  Figura 59: Potenciação no JClic Player 

 

 

                 Figura 60: Potenciação no JClic Player 

 

 



 

                 Figura 61: Potenciação no JClic Player 

 

Avaliação das atividades: Será feita através da observação da participação, do 

interesse, da capacidade de entendimento dos conteúdos abordados e análise 

individual das atividades realizadas no laboratório de informática.  

 

 

6ª atividade: Raiz quadrada no Jclic Player  

 

Duração: 2 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Desenvolver o interesse no aluno pelo uso dos recursos tecnológicos como 

instrumento que pode auxiliar na construção do conhecimento. 

 Desenvolver a capacidade lógico-matemática com o auxílio dos softwares 

instalados no laboratório de informática. 

 Auxiliar na construção de conhecimentos matemáticos, visando explorar 

conteúdos vistos em sala de aula por meio de atividades lúdicas no 

computador. 

 Relacionar a raiz quadrada de um número com a medida do lado de um 

quadrado. 



 Resolver problemas que envolvam o cálculo de raiz quadrada. 

 Compreender a terminologia radicando, raiz e efetuar cálculos simples. 

 

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Sugere-se, antecipadamente, trabalhar os conteúdos abordados em sala com 

o uso do livro didático. 

 Acessar este recurso no laboratório de informática: Aplicativos > Educativo > 

JClic.  

 Utilizar o software JClic, nos computadores do Laboratório de Informática, 

para a realização das seguintes atividades: 

 

  

                 Figura 62: Raiz quadrada no JClic Player 

 

 

 



 

                 Figura 63: Raiz quadrada no JClic Player 

 

 

                  Figura 64: Raiz quadrada no JClic Player 

 



 

                 Figura 65: Raiz quadrada no JClic Player 

 

 

              Figura 66: Raiz quadrada no JClic Player 

 

É muito comum calcular a raiz quadrada dividindo o número por 2. O erro 

aparece quando se baseia na ideia que se  é 2 (já que 4:2 também resulta 2). Por 

isso, é importante que se reconheça a radiciação como inverso da potenciação e 

entenda que a base do conteúdo é o produto de fatores iguais (como 3 x 3, 9 x 9 e 

15 x 15). Entender outros caminhos de resolução e os diversos conceitos que 

existem por trás deles torna mais simples a compreensão. 

 



 

               Figura 67: Raiz quadrada no JClic Player 

 

 

 

              Figura 68: Raiz quadrada no JClic Player 

 

 

 



 

               Figura 69: Raiz quadrada no JClic Player 

 

 

 

Avaliação das atividades: Será feita através da observação da participação, do 

interesse, da capacidade de entendimento dos conteúdos abordados e análise 

individual das atividades realizadas no laboratório de informática.  

 

 

7ª atividade: Múltiplos e Divisores no JClic  

 

Duração: 3 hora/aula 

 

 

Objetivos: 

 Despertar o interesse do aluno através do uso dos recursos tecnológicos 

como instrumento que pode auxiliar na construção do conhecimento. 

 Desenvolver a capacidade lógico-matemática com o auxílio dos softwares 

livres instalados no laboratório de informática. 

 Auxiliar na construção de conhecimentos matemáticos, visando explorar 

conteúdos vistos em sala de aula por meio de atividades lúdicas no 

computador. 



 Estabelecer relações entre números naturais tais como “ser múltiplo de”, “ser 

divisor de” e reconhecer números primos e números compostos. 

 Reconhecer e determinar os divisores de um número natural. 

 Aplicar os critérios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10. 

 Decompor números em fatores primos. 

 Trabalhar os múltiplos e divisores dos números naturais através de softwares, 

sendo possível explorar os conhecimentos relacionados ao conteúdo de 

forma dinâmica. 

 

 

Desenvolvimento metodológico:  

 Sugere-se antecipadamente trabalhar os conteúdos em sala com o uso do 

livro didático. 

 Acessar este recurso no laboratório de informática: Aplicativos > Educativo > 

JClic.  

 Utilizar o software JClic, nos computadores do Laboratório de Informática, 

para a realização das seguintes atividades: 

 

 

                Figura 70: Múltiplos e Divisores no JClic 

 



 

               Figura 71: Múltiplos e Divisores no JClic 

 

Observar que os critérios de divisibilidade são uma série de regras para 

verificar se um número é ou não divisível por outro, sem a necessidade de efetuar a 

divisão, principalmente quando os números são grandes. 

 

 

                 Figura 72: Múltiplos e Divisores no JClic 

 



 

              Figura 73: Múltiplos e Divisores no JClic 

 

 

                Figura 74: Múltiplos e Divisores no JClic 

 

 

 



 

              Figura 75: Múltiplos e Divisores no JClic 

 

 

                Figura 76: Múltiplos e Divisores no JClic 

 



 

                 Figura 77: Múltiplos e Divisores no JClic 

 

O objetivo da atividade a seguir (Figura78) foi cumprido, foram encontrados 

todos os números primos do quadro, com uma mensagem escrita e sonora de 

incentivo. 

 

             Figura 78: Múltiplos e Divisores no JClic 

 

 



 

               Figura 79: Múltiplos e Divisores no JClic 

 

 

 

                 Figura 80: Múltiplos e Divisores no JClic 

 



 

                 Figura 81: Múltiplos e Divisores no JClic 

 

 

                 Figura 82: Múltiplos e Divisores no JClic 

 

 

Avaliação das atividades: Será feita através da observação da participação, do 

interesse, da capacidade de entendimento dos conteúdos abordados e análise 

individual das atividades realizadas no laboratório de informática.  

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de estar disponibilizado nos laboratórios de informática do Programa 

Paraná Digital (PRD), desde 2006, e estar disponível gratuitamente na internet, 

poucos professores e alunos conhecem o software livre JClic, que pode ser utilizado 

em qualquer área do conhecimento. Durante a implementação da proposta, será 

utilizada a ferramenta JClic Player, que permite apenas executar as atividades como 

se estivesse jogando, porém professores e alunos que apresentam facilidade em 

informática poderão fazer uso do JClic Autor. Tal ferramenta permite criar ou editar 

projetos de acordo com as suas necessidades e realidade. É possível também fazer 

uso do Jclic Reports, que recolhe e armazena os dados sobre os resultados das 

atividades realizadas pelos alunos, para gerar relatórios com informações a partir 

dessa base de dados, possibilitando assim o acompanhamento do professor. 

O Software livre Tux Math se apresenta como uma alternativa para explorar a 

habilidade de cálculo com operações fundamentais, desenvolver processos de 

estimativa, cálculo mental, tabuada, além de melhorar o raciocínio lógico 

matemático. É interessante comentar que, em alguns lugares do Brasil, foram 

realizadas competições utilizando o jogo Tux Math. 

Se comparado com o ensino tradicional, utilizando quadro e giz, o uso de 

softwares livres pode despertar o interesse nos alunos. As atividades realizadas no 

laboratório de informática terão ligação com o que está sendo trabalhado em sala. 

Muitas vezes, o aluno tem mais contato e facilidade com as novas tecnologias 

que o próprio professor, causando assim certa resistência. É mais cômodo manter o 

tradicional. Alguns fazem uso de determinados recursos tecnológicos uma vez ou 

outra simplesmente para fazer algo interessante ou para compensar aquela aula não 

preparada.   

Compreende-se que o computador, com auxílio de softwares livres no 

contexto pedagógico, apresenta uma função motivadora, contribuindo para um 

melhor entendimento das atividades propostas pelo professor. Ao optar em utilizar 

softwares livres para trabalhar a matemática, é recomendável que o professor se 

prepare bem, inclusive que faça muitas simulações antes, analise a viabilidade de 

cada atividade proposta e faça alterações quando julgar necessárias. Espera-se que 

o professor possa fazer uso dessa alternativa e estabeleça objetivos claros, 



inserindo oportunamente nas aulas. É fundamental uma análise posterior das 

situações vivenciadas durante as atividades, para que possa contribuir para o 

aprendizado e desenvolvimento do aluno. 
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