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Esse projeto pretende refletir e contribuir na 
educação dos alunos surdos, principalmente, como 
estes alunos vêm aprendendo a matemática. Este é 
sem dúvida um momento privilegiado, visto que a 
educação de surdos atualmente conta a proposta de 
uma filosofia educacional bilíngue (Libras como 
primeira língua e língua portuguesa como segunda), 
o que possibilita ainda mais o desenvolvimento de 
propostas que vá ao encontro das reais 
necessidades dos alunos surdos. Desse modo, 
pretende-se com este trabalho propor 
procedimentos metodológicos para ensinar as 
operações matemática para alunos surdos do 6º ano 
do Ensino Fundamental, por meio do uso dos mapas 
conceituais associados às ferramentas tecnológicas. 
Os mapas conceituais no ensino da matemática são 
propostos como meio de negociação de significados 
e como instrumentos para a verificação de indícios 
da ocorrência de aprendizagem significativa. Na 
concepção de David Ausubel (1918-2008) o ensino 
necessita fazer algum sentido para o aluno, a 
informação deverá interagir e ancorar-se nos 
conceitos relevantes já existentes no seu 
conhecimento de mundo. Em relação ao ensino da 
matemática para o aluno surdo o trabalho com 



mapas conceituais poderão ser ferramentas 
importantes para aprender vocabulários em Libras e 
na linguagem matemática para poder estabelecer 
relações entre ambas as linguagens comparando-
as, diferenciando-as além de aprender por meio de 
imagens, símbolos, figuras, vídeos, jogos e outros, 
bem como valorizar o processo e produção de 
conhecimentos e ao mesmo tempo em que propõe 
valorização do aluno no contexto social, procura 
levantar problemas que sugerem questionamentos 
sobre situações de vida.   
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2. APRESENTAÇÃO 

 

Esta produção é parte do Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido para o 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), como Formação Continuada aos 

professores da rede pública de Ensino Fundamental e Médio do Estado do Paraná. Trata-

se do material didático denominado Unidade Didática, cuja implementação acontecerá na 

Escola Bilíngue da ACAS – Educação Infantil e Ensino Fundamental no município de 

Cascavel – Pr. Este trabalho tem como tema de pesquisa “O ensino das operações 

básicas para surdos a partir do mapa conceitual no 6º do Ensino Fundamental”. 

O objetivo deste trabalho é proporcionar meios, com base na aprendizagem 

significativa formulada pelo psicólogo norte-americano por David Ausubel, que, auxilie no 

desenvolvimento do aluno surdo do 6º ano do Ensino Fundamental na resolução das 

quatro operações fundamentais da matemática, contribuindo para o desenvolvimento de 

sua capacidade de analisar, associar, comparar, conceituar e representar ideias 

relacionadas aos números.  

As operações básicas são pré-requisitos para o estudo da matemática. Um dos 

problemas que nos deparamos com os alunos surdos do 6º ano é a defasagem de 

aprendizagem que muitos trazem dos anos anteriores. E para resgatar todo esse 

conhecimento, precisa-se muitas vezes retomar alguns conteúdos vistos nos primeiros 

anos do ensino fundamental.  Fazendo-se uma espécie de revisão de alguns conteúdos 

dos primeiros anos do ensino fundamental.   

A discussão do ensino de matemática para surdos e a linguagem utilizada para 

esse fim, não pode ignorar o contexto bilíngue, em que, os alunos surdos estão sendo 

inseridos. Diante dessa situação se faz necessário conceituar alguns elementos que 

serão abordados nesse trabalho: 

A Língua Brasileira de Sinais –(Libras) é considerada a primeira língua dos surdos 

brasileiros e a Língua Portuguesa a segunda (Decreto 5.626/05), essas duas línguas 

permeiam a educação de surdos e se situam politicamente enquanto direito. A aquisição 

dos conhecimentos em língua de sinais é uma das formas de garantia da aprendizagem e 

da aquisição da leitura e escrita da língua portuguesa e por consequência o avanço de 



conhecimentos sistematizados pela escola, e com especial atenção, nesse caso a 

matemática.  

  As figuras e símbolos, que serão utilizados no decorrer no das atividades 

desenvolvidas nesse trabalho estão intimamente relacionados com o ensino matemático, 

e o emprego desses elementos auxilia, significativamente, o raciocínio e apresentam-se 

como se fossem semelhantes às palavras. No entanto, o uso da simbologia será 

“dosado”, pois o uso em excesso pode, por vezes, impedir a compreensão da ideia 

representada.  

A inadequação da linguagem matemática, dentre outros, tende a ser um dos 

fatores que mais interfere no processo de aprendizagem desta disciplina pelos surdos, por 

isso a preocupação com uso adequado da linguagem matemática a partir da Libras, esse 

deve ser objeto de estudo que pretende perceber nesse grupo de alunos surdos, a 

construção de aprendizagens significativas. 

Portanto, para um trabalho significativo faz se necessário alguns procedimentos 

metodológicos, a serem desenvolvidos nessa Unidade Didática, com o intuito de contribuir 

para o processo de ensino aprendizagem do aluno surdo nas operações básicas. 

 

2.1. Objetivo geral:  

 

Proporcionar meios e estratégias metodológicas, que possa auxiliar no 

desenvolvimento do aluno do 6º ano do Ensino Fundamental, na resolução das quatro 

operações fundamentais da matemática, contribuindo para o desenvolvimento de sua 

capacidade de analisar, relacionar, comparar, conceituar e representar ideias relacionadas 

aos números. Bem como, estimular a realização de cálculos mentais, em particular a 

multiplicação, por meio de um ambiente lúdico onde se estimula a competição, 

proporcionando a realização das quatro operações de forma autônoma.  

 

2.2. Objetivos específicos:  

 

-Identificar as dificuldades encontradas pelo aluno surdo no que se refere à 

resolução e da funcionalidade das quatro operações matemáticas; 

- Analisar como vem ocorrendo a distinção de uma soma e parcelas em uma 



operação; 

- Buscar alternativas metodológicas para a aplicação e resolução das propriedades 

da adição; 

- Elaborar atividades que contribuam na compreensão do relacionamento entre a 

multiplicação com a adição; 

-Desenvolver estratégias para que o aluno surdo identifique em uma multiplicação 

os fatores e o produto, aplique e resolva as propriedades da multiplicação;  

- Construir através no multiplano a tabuada de multiplicação e adição. 

 

                  

 

3.1 As Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs - no Ensino da matemática 
para surdos 

 

Professor (a) 

 

As Diretrizes Curriculares no contexto da Educação Matemática orientam que, os 

ambientes gerados por aplicativos informáticos dinamizam os conteúdos curriculares e 

potencializam o processo pedagógico. Para Borba (1999), o uso de mídias tem suscitado 

novas questões, sejam elas em relação ao currículo, à experimentação matemática às 

possibilidades do surgimento de novos conceitos e de novas teorias matemáticas. 

Atividades com lápis e papel ou mesmo quadro e giz, para construir gráficos, por 

exemplo, se forem feitas com o uso dos computadores, permitem ao estudante ampliar 

suas possibilidades de observação e investigação, porque algumas etapas formais do 

processo construtivo são sintetizadas (D’AMBROSIO & BARROS, 1988). 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. Os alunos surdos utilizam de modo surpreendente o campo 

visual, ou seja, as TICs poderão ser ferramentas importantes para aprender vocabulário 

3. Antes de iniciar vamos 

a algumas dicas! 



em Libras e na linguagem matemática, relacionar ambas as linguagens comparando-as, 

diferenciando-as, aprender por meio de imagens, símbolos, figuras, vídeos, jogos, outros. 

 

3.1.2 A importância dos mapas conceituais no ensino da matemática.  

 

Essa proposta, direcionada aos alunos surdos está fundamentada nos 

pressupostos teóricos da Educação Matemática, na Teoria da Aprendizagem Significativa 

e no uso de Mapas Conceituais.  

O mapa conceitual, em benefício da aprendizagem, foi apresentado pela primeira 

vez por David Ausubel (1918-2008). Segundo essa teoria, o processo de ensino necessita 

fazer algum sentido para o aluno e, nesse processo, a informação deverá interagir e 

ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes na estrutura do aluno. O autor entende 

que a aprendizagem significativa se verifica quando o banco de informações no plano 

mental do aluno se revela, através da aprendizagem por descoberta e por recepção. O 

processo utilizado para as crianças menores é o de formação de conceito, envolvendo 

generalizações de interesses específicos para que, na idade escolar, já tenham 

desenvolvido um conjunto de conceitos, de modo a favorecer o desenvolvimento da 

aprendizagem significativa. Neste contexto, o trabalho, com mapas conceituais são 

propostos como meio de negociação de significados e como instrumentos para a 

verificação de indícios da ocorrência de aprendizagem significativa. 

De um modo geral, mapas conceituais, ou mapas de conceitos, são apenas 

diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para 

representar conceitos. Muitas vezes utilizam-se figuras geométricas - elipses, retângulos, 

círculos -- ao traçar mapas de conceitos, mas tais figuras são, em princípio, irrelevantes. 

É certo que o uso de figuras pode estar vinculado a determinadas regras como, por 

exemplo, a de que conceitos mais gerais, mais abrangentes, devem estar dentro de 

elipses e conceitos bem específicos dentro de retângulos.  

O fato de dois conceitos estarem unidos por uma linha é importante porque 

significa que há, no entendimento de quem fez o mapa, uma relação entre esses 

conceitos, mas o tamanho e a forma dessa linha são, a priori, arbitrários.  

Mapas conceituais podem seguir um modelo hierárquico no qual conceitos mais 

inclusivos estão no topo da hierarquia (parte superior do mapa) e conceitos específicos, 



pouco abrangentes, estão na base (parte inferior). Mas, este é apenas um modelo, mapas 

conceituais não precisam necessariamente ter este tipo de sequência. Por outro lado, 

sempre deve ficar claro no mapa quais os conceitos contextualmente mais importantes e 

quais os secundários ou específicos. Setas podem ser utilizadas para dar um sentido de 

direção a determinadas relações conceituais, mas não obrigatoriamente. Não há regras 

gerais fixas para o traçado de mapas de conceitos. O importante é que o mapa seja um 

instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a conceitos e relações entre 

conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos, de uma disciplina, de uma matéria 

de ensino.  

Na concepção de Ausubel (1918-2008), “o ensino necessita fazer algum sentido 

para o aluno e, nesse processo, a informação deverá interagir e ancorar-se nos conceitos 

relevantes já existentes da estrutura do aluno”. O autor entende que a aprendizagem 

significativa acontece quando é possível verificar que no banco de informações do aluno 

ele pode acrescentar outros conceitos. 

 Sendo assim, para subsidiar a aprendizagem do aluno surdo o uso do mapa 

conceitual e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), podem tornar-se 

grandes aliadas nesse processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

4. QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

 
A concepção que geralmente se tem da matemática é que, esta é uma disciplina 

muito difícil, que lida com elementos e teorias abstratas, de alto grau de complexidade, ou 

incompreensíveis. Para muitos, o que mais se destaca é o seu aspecto mecânico e exato 

que está associado ao cálculo. Por conta disso, é comum acreditar que os surdos 

conseguem compreendê-la de maneira mais fácil. Para Nogueira e Machado (1996), até 

mesmo os professores de surdos costumam considerar que “a Matemática é a disciplina 

que menos apresenta dificuldades para as suas crianças, à exceção dos problemas, cujos 

entraves são atribuídos, não sem razão, às dificuldades óbvias de interpretação dos 

enunciados”.  

É fato que, no que se refere ao ensino da matemática, de modo geral muitas são 

as dificuldades encontradas seja por parte dos professores ou dos alunos, a tentativa de 



superação de alguns obstáculos existentes no ensino e na aprendizagem são muito 

presentes nas salas de aulas. Em se tratando da educação de surdos, a metodologia de 

ensino se torna mais específica, tendo em vista que esses educandos pertencem a uma 

cultura diferente, que visualmente organizam seu pensamento e desenvolvem seu 

conhecimento de forma diferente dos ouvintes. Portanto, é necessária a adequação 

metodológica, visando o seu modo de pensar, construir e expressar seu conhecimento 

satisfatoriamente.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica Matemática, do 

Paraná, DCE (2008, p. 63), um dos desafios do ensino da Matemática é a abordagem de 

conteúdos para a resolução de problemas. Para Dante (2003), a resolução de problemas 

“trata-se de uma metodologia pela qual o estudante tem oportunidade de aplicar 

conhecimentos matemáticos adquiridos em novas situações, de modo a resolver a 

questão proposta”. A partir do tema gerador sobre o sistema monetário, as situações 

problemas, no decorrer dos encontros, serão criadas com o propósito de serem 

desenvolvidas pelos alunos. Um dos meios para buscar tais possibilidades, são as 

metodologias que priorizem as diferentes formas de ensinar, de aprender e de avaliar. 

A característica da investigação que se propõe, é o estabelecimento de relações de 

um eixo entre teoria e prática, que norteie o processo de elaboração de mapa conceitual, 

por estudantes surdos, que os auxilie na resolução de questões matemáticas. Inicialmente 

esta caracterização será efetuada, mediante pesquisa básica que tem por objetivo a 

busca pelo conhecimento e que se descreve pela necessidade de adquiri-los e de 

atualizá-los na contínua busca por novas tomadas de decisões. Nesse sentido, a 

abordagem voltada à pesquisa etnográfica que de acordo com Moreira e Caleffe (2006) 

tem como característica “enfocar o comportamento social do sujeito no seu cenário 

cotidiano, confiando em dados qualitativos obtidos a partir de observações e 

interpretações feitas no contexto da totalidade das interações humanas”.  

O método que norteia essa produção didático pedagógica tem suas bases, na 

aprendizagem significativa proposto por Ausubel (1983), ele sugere que a aprendizagem 

do aluno depende da estrutura cognitiva prévia e que se relaciona com as novas 

informações devendo ser entendido como "estrutura cognitiva". Nesse sentido, a 

aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação quando "conectada" a 

outra estrutura cognitiva pré-existente, isto implica no surgimento de novas idéias, 



conceitos e proposições, que podem ser aprendido de forma significativa na medida em 

que outras ideias, conceitos ou proposições relevantes são suficientemente claros e 

disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo funcionando como um ponto de "âncora". 

Por esse viés as atividades propostas nos encontros, as quais seguem descritas no 

decorrer desta unidade, serão desenvolvidas com foco no mapa conceitual, 

proporcionando outras possibilidades de ampliação e assimilação dos conteúdos 

propostos.   

Vale ressaltar que, as avaliações serão realizadas no decorrer dos encontros, e 

após o término das atividades, por meio de dinâmicas individuais e coletivas. Pretende-se 

ainda com esse projeto, trabalhar de acordo com a proposta pedagógica da escola. 

 

 

5. ESTRATÉGIAS DE ACÃO 

 

 

 A proposta que se apresenta nesta Unidade Didática será implementada por meio 

de oito encontros, cada encontro será direcionado por um tema e terá duração de 04 

horas. Pretende-se em cada momento, alinhavar os objetivos propostos com ações que 

possam vir a contribuir para a percepção, compreensão e desenvolvimento da função 

social da matemática nas ações diárias que envolvem cada sujeito na sociedade, de 

modo que os alunos surdos encontrem seus próprios meios para a solução dos mais 

variados problemas. 

 

 

 

Objetivo geral 

Apresentar a história da moeda brasileira e sua evolução, visando despertar a 

atenção, do aluno surdo, para a função social na economia. Instigar a atenção para o 

valor dos produtos usados nas suas casas, bem como os valores necessários para a 

compra.  

Objetivos específicos 

I –ENCONTRO – HISTÓRIA DA MOEDA BRASILEIRA 

 



 Identificar cédulas e moedas de Real; 

 Reconhecer o dinheiro usado no Brasil; 

 Perceber que para adquirir determinado produto, a moeda é essencial; 

 Analisar os meios necessários para o uso do dinheiro recebido por seus 

familiares.  

Atividades 

a) Primeiramente, será apresentando o tema gerador que será o objeto que 

subsidiará esse estudo, qual seja “O sistema Monetário”. Após questionamentos e 

diálogos, em Libras, sobre o que seria o sistema monetário, será passado um vídeo sobre 

a história da moeda brasileira. Este vídeo está disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ifp_fqTnJ20  

b) Pesquisar nos dicionários de Libras, on line 

(http://www.acessobrasil.org.br/libras/), os conceitos que envolvem o sistema monetário; 

c) Após retomar as discussões sobre o tema, será solicitado que os alunos tragam, 

no próximo encontro, embalagens vazias para montar o minimercado na sala de aula; 

d) Iniciar a construção do mapa conceitual, a partir do tema gerador. 

Avaliação 

A avaliação será feita durante toda a aula levando em consideração a participação 

do aluno. 

*Links sobre a história do dinheiro no mundo e no Brasil, que podem contribuir com 

as pesquisas: 

http://pt.slideshare.net/rosanegafanhota/bcb-dinheirono-brasil?next_slideshow=1 

http://revistaescola.abril.com.br/geografia/ fundamentos/inventaram-dinheiro-498370.shtml 

 

 

 

II –ENCONTRO – VISITA AO SUPERMERCADO: um olhar diferenciado 

 



Objetivo geral 

Visitar um supermercado com o intuito de observar a organização e os valores dos 

produtos. Pesquisar o preço dos produtos mais utilizados em suas casas, e também 

daqueles que mais chamam a atenção. Observar o movimento relativo ao trabalho dos 

caixas.  

Objetivos específicos 

 Solicitar aos clientes os seus tickets para que seja possível uma 

comparação entre os valores e produtos adquiridos de pessoa para pessoa; 

 Discutir sobre a diferença de preço dos produtos; 

 Selecionar e separar as embalagens trazidas pelos alunos; 

 Etiquetar as embalagens conforme o preço acordado em sala;  

 Realizar atividades matemáticas; 

 Identificar em uma multiplicação os fatores e o produto; 

 Aplicar e resolver as propriedades da multiplicação com números inteiros e 

decimais. 

Atividades 

 

Será realizada visita ao mercado para conhecer como são distribuídos os produtos 

nas gôndolas e realizar pesquisa de preço, para posterior elaboração do mercadinho em 

sala de aula. Durante a visita ao mercado, os alunos deverão solicitar os tickets aos 

clientes para realizar comparações entre as compras realizadas.  

Depois do mercadinho montado, os produtos serão etiquetados com seus 

respectivos preços. Será distribuída aos alunos uma quantia de “dinheirinho de 

brincadeira”, eles poderão comprar e vender os produtos conforme suas condições.  

Também serão realizados jogos: A Batalha monetária e jogo de Dardos para o 

desenvolvimento do cálculo das operações básicas. Esses jogos se encontram no link 

abaixo: 

*Links sobre jogos e imagens de dinheiro para imprimir, e que podem contribuir 

com as pesquisas: 



http://pt.slideshare.net/CidaLondrina/projeto-jogos-matemticos?related=2  

http://www.klickeducacao.com.br/2006/conteudo/popimg/0,6311,por-7165,00.html.    

 

Avaliação 

 

A avaliação será feita durante toda a aula levando em consideração a participação 

do aluno. 

 

 

 

 

Objetivo geral 

A partir dos conhecimentos prévios do aluno, as atividades propostas serão de 

construção e resolução de problemas matemáticos que envolvam a multiplicação e 

adição. 

Objetivos específicos 

 Distinguir em uma soma as parcelas e a soma.  

 Aplicar e resolver as propriedades da adição.  

 Relacionar a multiplicação com a adição.  

 Identificar em uma multiplicação os fatores e o produto.  

 Aplicar e resolver as propriedades da multiplicação.  

Atividades 

Será feita uma dinâmica onde o aluno deverá reconhecer quanto vale o que consome. 

Como a turma é pequena será feito apenas um grupo, onde terá um representante.  O 

professor seleciona os produtos e os alunos deverão anotar, através de sua hipótese de 

valor em dinheiro de cada produto. Quem chegar mais próximo ao preço real ganha 

pontos e demonstra que conhece o valor dos produtos que consomem. A cada rodada de 

produtos muda-se o representante. Todos devem participar. 

III –ENCONTRO – TRABALHANDO COM AS FRONTEIRAS ENTRE A 

MULTIPLICAÇÃO E ADIÇÃO 

 



 Outra dinâmica será desenvolvida, a partir da relação existente entre a 

multiplicação e adição no multiplano. Serão trabalhadas atividades educativas envolvendo 

quebra-cabeça, cruzadas de adição e multiplicação e jogos que envolvem essas 

operações. As atividades de apoio se se encontram disponível no link abaixo:  

http://pt.slideshare.net/ssuser858330/apostila-matemtica-24593435?related=2  

http://pt.slideshare.net/CidaLondrina/projeto-jogos-matemticos?related=2  

Avaliação 

Neste encontro, será avaliada a ação e a participação de cada aluno na 

continuidade da construção do mapa conceitual a partir do tema “Sistema Monetário”, o 

qual será registrado e exposto na parede da sala de aula. 

  

 

 

Objetivo geral 

 Considerando os conhecimentos que os alunos trazem sobre os elementos que 

envolvem a matemática, serão proporcionados momentos para a aprendizagem e 

ampliação de novos conceitos. Pretende-se desenvolver esses novos conceitos, de modo 

lúdico, explorando as ferramentas disponíveis nas TICs e nas duas línguas que os surdos 

estão envolvidos (Libras e português).   

Objetivos específicos  

 Realizar a interpretação e a tradução das operações matemática de Libras para a 

Língua Portuguesa; 

 Resolver situações várias situações problemas; 

 Explorar os conceitos específicos da matemática. 

Atividades: 

Será uma aula expositiva, envolvendo a recapitulação de conceitos e o ensino de 

IV –ENCONTRO – RESOLVENDO SITUAÇÕES PROBLEMAS 

LIBRAS/MATEMÁTICA 

 



novos. Serão realizadas atividades no laboratório de informática, jogos como: Batalha 

naval, stop, jogos dos decimais e outros que se encontram disponível no site: 

http://pt.slideshare.net/giseldamra/jogos-e-brincadeiras e no site 

http://www.escolagames.com.br/jogos.asp  

A título de exemplo, abaixo seguem algumas atividades que serão desenvolvidas e 

deverá explorar conceitos, situações problemas e as operações de multiplicação, adição, 

divisão e subtração: 

QUANTO CUSTA? 

 
Foto: Darci dos Santos Souza. Extraída do encarte de um supermercado.  
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Figuras: extraídas do Novo Deit – Libras – Capovilla (et. al., 2012). 
 

Avaliação 

A avaliação será realizada durante toda a aula levando em consideração a 



participação do aluno na execução das atividades propostas. 

 

 

 

Objetivo geral 

Resolver problemas matemáticos que envolvam as operações: adição, subtração e 

multiplicação com números inteiros e decimais. Organizar um mapa conceitual com as 

informações contidas nas situações problemas, proporcionando ao aluno novas formas de 

perceber e selecionar as dicas importantes para resolver determinadas atividades.  

Objetivos específicos 

 Identificar as principais informações contidas nos problemas; 

 Organizar as informações usando o mapa conceitual; 

 Perceber o tipo de operação necessária para resolver o problema matemático; 

 Calcular as operações conforme solicitado na situação problema; 

  Buscar diferentes meios para solucionar as atividades propostas. 

Atividades 

No laboratório de informática, situações problemas serão exploradas através de 

jogos e simulações de compra e venda. Um dos jogos será o “O jogo Casa de Carne”, 

esse é um jogo que atua principalmente como incentivador e criador de estratégias para 

calcular o valor e separar as notas para o pagamento, ao mesmo tempo em que 

aprendem sobre os cortes de carne bovina. Além desse jogo existem outros que 

estimulam o raciocínio das operações básicas. São jogos que podem ser jogados 

individualmente ou em duplas. Pode ser acessado no link abaixo:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/casaDeCarne/ 

Avaliação 

A avaliação será realizada no decorrer do encontro, considerando sempre a 

V –ENCONTRO – COMPRANDO E VENDENDO  

 



participação do aluno no desenvolvimento das atividades propostas. 

 

 

Objetivo geral 

Aprimorar o desenvolvimento cognitivo do aluno surdo, principalmente no que se 

refere a cálculo e solução de problemas. Utilizar o multiplano para contribuir no 

entendimento do caráter lógico, proporcionando condições para o aluno desenvolver sua 

consciência crítica no diz respeito às análises das informações, com atenção, indo além 

da forma que lhe foi ensinado. 

Objetivos específicos 

 Interpretar as atividades envolvendo compra e venda; 

 Calcular as atividades propostas; 

 Resolver as atividades de compra e venda; 

 Traduzir as atividades da Libras para a Língua Portuguesa. 

 Construir a tabuada no multiplano. 

 Estimular a construção do mapa conceitual; 

Atividades 

Continuação da aula anterior, comprando e vendendo produtos do mercadinho, e 

resolvendo as situações problemas a partir da elaboração de um mapa conceitual. 

Também será realizada a construção da multiplicação no multiplano.  

No link abaixo podem ser obtidas informações a respeito do multiplano: 

http://www.multiplano.com.br/fotos_videos.html  - Acessado em 30/11/14.  

Avaliação 

A avaliação será realizada no decorrer do encontro, considerando sempre a 

participação do aluno no desenvolvimento das atividades propostas. 

VI –ENCONTRO – INTERPRETANDO E CALCULANDO 

 

 



 

 

 

 

Objetivo geral 

Desenvolver diferentes formas de mapas conceituais para representar operações 

de multiplicação. Proporcionar momentos para aperfeiçoar o desenvolvimento cognitivo, a 

partir da construção de operações envolvendo a adição e a multiplicação no multiplano.  

Objetivos específicos 

 Buscar formas diferenciadas para elaborar mapas conceituais de multiplicação; 

 Construir a multiplicação e adição no multiplano; 

 Desenvolver atividades que contribuam na compreensão do relacionamento entre a 

multiplicação com a adição; 

 Apresentar estratégias para que o aluno surdo identifique em uma multiplicação os 

fatores e o produto, aplique e resolva as propriedades da multiplicação. 

Atividades 

No laboratório de informática os alunos irão assistir aos vídeos que se encontram 

no link abaixo. Será feito um estudo de todo o conteúdo, e em seguida irão fazer a 

construção da multiplicação e adição. Para finalizar farão atividades de fixação dos 

conteúdos elaborando mapas conceituais com as operações de multiplicação. 

http://www.multiplano.com.br/fotos_videos.html 

https://www.youtube.com/watch?v=8X5hzSlUO10 

https://www.youtube.com/watch?v=L_VeYHv4j_A 

Avaliação 

A avaliação será realizada no decorrer do encontro, considerando sempre a 

participação do aluno no desenvolvimento das atividades propostas. 

VII –ENCONTRO – MULTIPLICANDO SEM TABUADA 

 

 



 

 

 

 

Objetivo geral 

Verificar, por meio de atividades, a aplicação dos conhecimentos e conceitos 

aprendidos na resolução de novos problemas. Revisão Geral dos conteúdos 

trabalhados no decorrer dos encontros. 

Objetivos específicos 

 Interpretar as atividades envolvendo compra e venda; 

 Elaborar diferentes mapas conceituais; 

 Resolver as atividades de compra e venda; 

 Traduzir as atividades de Libras para a Língua Portuguesa. 

 Construir a tabuada no multiplano; 

 Expor os mapas conceituais construídos, para que outras pessoas possam 

interpretá-los. 

Atividades 

Nessa última oficina, será realizada uma revisão geral dos conteúdos trabalhados 

nos encontros anteriores. Na sequência, serão realizadas atividades envolvendo a 

construção de mapas conceituais nas operações matemáticas e o uso do multiplano. Por 

fim, será realizada uma avaliação descritiva. 

Avaliação 

 A avaliação final, além de levar em consideração a participação e o 

desenvolvimento do aluno na resolução das atividades, os alunos também deverão 

realizar uma avaliação objetiva que consta anexada a esta unidade didática.  

 

VIII – ENCONTRO – APLICANDO O QUE APRENDEU 

 

 



6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AUSUBEL, D. P. A aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: 
Moraes, 1982. 
 
BORBA, M. C. Tecnologias da informática na educação matemática e reorganização 
do pensamento. In: BICUDO, M. A. V. (org). Pesquisa em educação matemática: 
concepções e perspectivas. São Paulo: UNESP, 1999.  
 
D'AMBRÓSIO, U., BARROS, J. P. D. Computadores, escola e sociedade. São Paulo: 
Scipione, 1988. 
 
DANTE, L. R. Didática da Resolução de Problemas de Matemática. 12. ed. São Paulo: 
Editora Ática, 2003.  
 
FERNANDES, Elizângela. David Ausubel e a aprendizagem significativa. Disponível 
em http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/david-ausubel-aprendizagem-
significativa-662262.shtml?page=2 - Acessado em 22/11/2013. 
 

PARANÁ. Diretrizes Curriculares Estaduais matemática. Curitiba: SEED, 2008. 
Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/modules/conteudo/. 
php?conteudo=98. Acessado em: 12/04/2014. 
 
_______ Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a Construção de 
Currículos Inclusivos. Curitiba: SEED,2006. Disponível em: 
lhttp://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_edespecial.pdf – 
Acessado em 12/04/2014. 
 
MOREIRA, H.; CALEFFE L. G. Metodologia da pesquisa para o professor 
pesquisador. RJ: DP&A, 2006. 
 
NOGUEIRA, C. M. I. ; MACHADO, E. L. O Ensino de Matemática para Deficientes 
Auditivos: uma visão psicopedagógica, 1996. 160 p. Relatório Final de Projeto de 
Pesquisa — Universidade Estadual de Maringá, Maringá/Pr.  
 
NOVAK, Joseph David. Apreender, criar e utilizar o conhecimento: Mapas conceptuais TM 
como ferramentas de facilitação nas escolas e empresas. Lisboa: Plátano edições 
técnicas, 1998. 
 

REGO, Tereza Cristina. Vygotsky – uma perspectiva histórico cultural da educação. 
Caderno de Educação Infantil. SEED, 1994. 

 

SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática. 2ª ed. Campinas. 

 
SKLIAR, Carlos (Org). Atualidades da educação bilíngue para surdos (Org.). Porto 
Alegre: Mediação, 1999. 



 
6.1 Links pesquisados: 

 
http://www.escolagames.com.br/jogos/casaDeCarne/ - acesso 30/11/2014 

http://www.multiplano.com.br/fotos_videos.html  - acesso 01/12/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=8X5hzSlUO10  - acesso 01/12/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=L_VeYHv4j_A  - acesso 01/12/2014 

http://pt.slideshare.net/giseldamra/jogos-e-brincadeiras  - 30/11/2014 

http://www.youtube.com/watch?v=Ifp_fqTnJ20 - 30/11/2014 

http://pt.slideshare.net/rosanegafanhota/bcb-dinheirono-brasil?next_slideshow=1 

30/11/2014 

http://revistaescola.abril.com.br/geografia/ fundamentos/inventaram-dinheiro-498370.shtml 

- 30/11/2014  

 

 


