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Este projeto de intervenção tem como temática a 
relação entre os símbolos e a construção do 
conhecimento matemático. Esta abordagem 
motivou-se na percepção da dificuldade de 
abstração do conhecimento matemático entre os 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e na 
constatação de que um dos maiores problemas na 
construção do conhecimento matemático destes 
alunos reside na dificuldade de reconhecer e 
memorizar os símbolos matemáticos. Assim, 
estabeleceu-se para este estudo o objetivo de 
oportunizar aos alunos do 6º ano o reconhecimento 
da utilidade dos sinais na construção dos 
conhecimentos matemáticos. Espera-se com este 
estudo promover o reconhecimento dos símbolos, 
desenvolver o conhecimento sobre a aplicação dos 
símbolos na elaboração do pensamento matemático 
e tornar a aprendizagem interessante para os 
alunos. 
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1 - APRESENTAÇÃO 

 

 Esta produção didática pedagógica atende à necessidade de realizar um 

projeto de intervenção pedagógica na disciplina de matemática e tem como tema os 

símbolos e a construção do conhecimento matemático, buscando relacionar a 

matemática e o mundo dos códigos e sinais. 

 A construção do conhecimento matemático com alunos de 6º ano sofre 

interferência drástica da adaptação dos alunos ao sistema de organização curricular, 

pois além da mudança de ambiente, há a significante mudança da distribuição da 

carga horária em disciplinas. Além disso, o aluno dessa faixa etária, ou seja, entre 

10 a 12 anos encontra-se na fase de transição do conhecimento concreto para o 

abstrato, tornando-se este um agravo em relação ao desenvolvimento do 

conhecimento. 

 Outro aspecto que interfere na construção do conhecimento são as condições 

de trabalho, pois nas escolas públicas há carência de recursos e excesso de alunos 

em sala de aula o que interfere na qualidade da educação. 

 Para Cainelli (2011) quando o aluno passa pela transição do quinto ano para 

o 6º ano, ou seja, da antiga 4ª série para a 5ª série, ele passa por mudanças 

significativas, pois o sentimento de terminalidade de uma etapa educacional é 

reforçado pelas drásticas mudanças impostas pela articulação de gestão entre o 

Estado e o município tanto no âmbito administrativo quanto no pedagógico, pois os 

dois primeiros ciclos (1º ao 5º ano) do ensino fundamental público são de 

responsabilidade dos municípios e os dois ciclos finais (6º ao 9º ano), assim como o 

ensino médio, ficam a cargo do Estado. Estes espaços não se articulam de forma a 

propiciar uma continuidade de propostas pedagógicas, o que dificulta o processo de 

transição do aluno da rede municipal para a estadual.  

 O ensino de matemática atual, ainda não se encontra adequado à realidade 

tecnológica, o que causa dificuldades no desenvolvimento da percepção dos 

símbolos que são a base do conhecimento dessa disciplina, os aprendizes dominam 

com facilidade os símbolos veiculados pela mídia e pela informática, mas encontram 

dificuldade em assimilar os sinais matemáticos por se tratar de uma aprendizagem 

descontextualizada da sua realidade e desprovida de recursos concretos 

inadequados para a idade dos mesmos. 



 Diante disso, este estudo tem como justificativa a necessidade de fazer 

entender que existe um modelo pedagógico onde os professores apresentam regras, 

fórmulas e sinais da matemática que necessitam ser reconhecidos e aplicados na 

construção do conhecimento, pois o aluno necessita conhecer a função e utilidade 

do que está aprendendo para que seu saber possa ser contextualizado na vida 

cotidiana. 

 A problemática de pesquisa abordada na construção desse estudo é a 

investigação se é possível aos alunos do ensino fundamental compreender a 

simbologia dos sinais matemáticos a partir do desenvolvimento de projetos lúdicos. 

 O objetivo do estudo é oportunizar aos alunos do 6º ano o reconhecimento da 

utilidade dos sinais na construção dos conhecimentos matemáticos, por isso os 

objetivos específicos definidos são desenvolver pesquisa sobre os métodos que 

possam facilitar o reconhecimento dos sinais no ensino de matemática,pesquisar as 

causas das dificuldades na identificação dos sinais no ensino de matemática, 

promover jogos, brincadeiras, e outros recursos que possam ajudar a reconhecer 

facilmente os sinais usados na matemática. 

 

2. REVISÃO TEÓRICA 

 

 O Ensino de Matemática deve ser entendido como a busca de realização de 

uma política ideológica que se propõe não apenas a ensinar Matemática, mas que 

parte em busca de contextualizar e tornar esse conhecimento válido na formação da 

sociedade. Isso implica em compreender que todos os cidadãos têm o direito de 

tornar o conhecimento matemático uma base de sua vida cidadã demonstrando que 

o dever da escola é a sua socialização (BRASIL, 1997). 

 OS Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e os currículos de Matemática 

apresentam conceitos científicos que são primordiais e conhecimentos a serem 

desenvolvidos pelos alunos como resultado de uma aprendizagem significativa 

dessa disciplina base na educação básica. Os conceitos científicos essenciais são 

os números, as medidas, a álgebra, a geometria e a estatística que se conectam 

com os conceitos que norteiam a utilização estrutural desse conhecimento em 

diferentes modalidades educacionais, assim os conhecimentos matemáticos 

necessitam do amparo da leitura, da representação; da organização, da investigação 

e resolução. 



 As Diretrizes Curriculares para o ensino de matemática no Estado do Paraná 

(DCEs) ao apresentar os conceitos científicos tanto para o professor quanto para o 

aluno dependem da abordagem que se apresenta para os conteúdos implícitos. Não 

se trata de uma abordagem linear, compartimentada ou estanque, mas deve estar 

relacionada para que estabeleça uma ligação com os diversos conceitos das outras 

disciplinas. A prática educativa de matemática não abre mão de seu caráter 

interdisciplinar e contextualizado, para não comprometer o seu senso educativo. 

Portanto essa prática deve propiciar o desenvolvimento da capacidade de mobilizar 

fenômenos naturais, físicos e socioeconômicos (PARANÁ, 2006). 

 

As disciplinas pedagógicas, de forma concomitante interligada às de 
conteúdo específico, também se deteriam na especificidade da aquisição do 
conhecimento matemático, levando em consideração o desenvolvimento 
cognitivo e a diversidade da realidade dos grupos sociais que frequentam a 
escola do ensino fundamental e médio, o que visa ao aprofundamento do 
que se entende por instrumentalizar para o ensino (PIRES et al, 2002, p.86). 

 

 Para que se faça um ensino de matemática com qualidade, propõem-se 

alternativas onde se busque contextualizar e mostrar a educação através da 

matemática, contribuindo para a alfabetização científica de todos os cidadãos, para 

realizar uma leitura de mundo adequada à realidade. 

A matemática caracteriza-se como forma de compreender e atuar no mundo e 

o conhecimento gerado nessa área do saber como um fruto de construção humana 

na sua interação constante com o contexto natural, social e cultural. O ensino da 

matemática deve ser dinâmico e também contribuir para desenvolver a capacidade 

de resolver problemas, validar soluções, tomar decisões e raciocinar logicamente. 

Para isso, é necessário que se proporcione, em sala de aula, situações significativas 

de aprendizagem e promotoras do conhecimento (D’AGOSTINE, 1994). 

 
A educação matemática é uma área que engloba inúmeros saberes, em 
que apenas o conhecimento da matemática e a experiência de magistério 
não são considerados suficientes para atuação profissional, pois envolve o 
estudo dos fatores que influem, direta ou indiretamente, sobre os 
processos de ensino e de aprendizagem em matemática. [...] O objeto de 
estudo desse conhecimento ainda está em construção, porém, está 
centrado na prática pedagógica e engloba as relações entre o ensino, a 
aprendizagem e o conhecimento matemático (PARANÁ, 2008, p.47). 

 

Desta forma, o professor será um espectador do processo de construção do 

saber pelo seu aluno e só irá interferir, quando isso se fizer necessário, através de 



questionamentos, que levem os alunos a mudanças de hipóteses, apresentando 

situações que forcem a reflexão e a socialização das descobertas dos grupos. 

A leitura é uma responsabilidade a ser compartilhada por todos os 

professores podendo ser um modo desafiante e lúdico de os alunos pensarem sobre 

algumas ideias matemáticas. O professor pode usá-la para propor, criar e 

desenvolver problemas interessantes com os alunos, estimulando-os gostar de 

ouvir, ler, pensar e escrever sobre matemática. 

Educação Matemática deve ser entendida como uma postura político-

ideológica de quem se propõe a ensinar Matemática, o que implica na compreensão 

de que todos têm o direito de se apropriar do conhecimento matemático 

sistematizado e de que é dever da escola a sua socialização. A organização 

curricular de Matemática se refere aos conceitos científicos essenciais e aos 

conhecimentos específicos que se espera sejam desenvolvidos pelos alunos em 

decorrência do aprendizado dessa disciplina na educação básica (SOUZA, 2001). 

 Para Nildecoff (1999) há uma possibilidade dos conceitos científicos 

essenciais que sejam os conceitos de números, medidas, álgebra, geometria e 

estatística em conexão com os conceitos que norteiam o tratamento desta estrutura 

nas diversas modalidades da educação, no entanto os conhecimentos matemáticos 

são agrupados em três eixos: leitura e representação; organização, investigação e 

resolução; e, contextualização. 

 A elaboração e a apropriação dos conceitos científicos pelo aluno dependem 

da abordagem que se dará aos conteúdos neles implícitos. Esta abordagem não 

deve ser linear, compartimentada ou estanque, mas relacional, de modo que 

estabeleça uma conexão entre os diversos conceitos das disciplinas. A prática 

pedagógica da matemática não pode prescindir de seu caráter interdisciplinar e 

contextualizado, sob pena de comprometer o ato educativo. Essa prática deve 

propiciar o desenvolvimento da capacidade de mobilizar fenômenos naturais, físicos 

e socioeconômicos (DIENES, 1992). 

 A interdisciplinaridade é uma demanda que envolve o conhecimento da 

natureza e a realidade, estabelecendo o diálogo entre as disciplinas e as ciências 

numa síntese que envolve o conjunto dos conhecimentos particulares do real. A 

compreensão da realidade que é proporcionada pelas ciências particulares, ou seja, 

cada disciplina científica normatiza sua compreensão do real a partir daquilo que o 

objeto de sua análise informa a respeito de sua especificidade ao longo do processo 



histórico e na exata medida da curiosidade do investigador; seus métodos, suas 

crenças, seus anelos políticos e sociais, enfim, seus valores e sentidos de vida. 

Sendo assim, torna-se eminentemente necessário o diálogo entre as diversas 

esferas do saber. Este recurso não deriva de uma simples necessidade de aferição 

da verdade, mas de uma demanda imanente à atividade do conhecimento que tem 

um compromisso com a complexidade do real (PARANÁ, 2008).  

 Neste sentido, entende-se a proposta de Freire (2004) que explica que a 

realidade não se deixa apreender apenas pelas ciências e seu disciplinamento, mas 

pelas características intrínsecas do ser humano e dos fenômenos da natureza. Eis 

que o afeto, a amorosidade, a bondade, o amor, a solidariedade não são fenômenos 

que comparecem nos frios cálculos estatísticos da sociometria ou das reações 

físicas dos experimentos científicos reduzidos às especificações técnicas e seus 

ramos científicos. O real integra necessariamente as emoções com que a natureza 

se expressa em suas diversas formas e no ser humano, onde a natureza se realiza 

como cultura.  

 Para Nildecoff (1999) a educação tem um compromisso marcado com a 

permanente releitura do real, um momento privilegiado de apreensão significativa da 

totalidade em contínuo processo de construção, ela possibilita o resgate histórico da 

organização social do conhecimento humano, favorecendo a necessária abertura à 

consciência crítica no âmbito do processo pedagógico e da dimensão política. A 

educação, ao desmistificar o real como uma fatalidade determinada, torna possível a 

compreensão da realidade que de modo interdisciplinar se refaz e jamais se estanca 

em seu dinamismo transformador, tornando possível ao ser humano, humanizar o 

mundo em que vive a partir de valores que o dignifiquem como um ser ético e capaz 

de reinventar criticamente a convivência com a natureza, no compromisso com um 

tempo de respeito e amor.  

No entender de Souza (2001) distinguem-se quatro níveis de competências 

no saber matemático, de acordo com a sua função e nível de complexidade. Tendo 

assim as competências elementares, intermédias e complexas, e os saberes de 

ordem geral.  

 Azevedo (2009) explica que não custa admitir que o trabalho num nível 

mobilizasse naturalmente saberes e competências dos níveis anteriores. Mas 

enquanto para a aquisição dos saberes no primeiro nível pode ser conveniente certa 

individualização dos conceitos, tanto no segundo como no terceiro é essencial a 



consideração da sua globalidade, o que torna particularmente importantes as 

experiências de aprendizagem estendidas no tempo, conduzidas com uma certa 

continuidade e profundidade. Insistindo no uso de materiais concretos, evitando o 

mais possível o uso de símbolos, aprofundando pouco os diversos assuntos e não 

apresentando demonstrações.  

Para Dienes (1992) são competências elementares do ensino de matemática: 

Conhecimento de fatos específicos e terminologia; Identificação e compreensão de 

conceitos; Capacidade de execução de “procedimentos”; Domínio de processos de 

cálculo; Capacidade de “leitura” de textos matemáticos simples; Comunicação de 

idéias matemáticas simples. As competências intermédias são: Compreensão de 

relações matemáticas (teoremas, proposições); Compreensão de uma 

argumentação matemática; A resolução de problemas (nem triviais, nem muito 

complexos); A aplicação a situações simples; Competências avançadas (ou de 

ordem superior); A exploração/investigação de situações; a formulação e teste de 

conjecturas; A formulação de problemas; A resolução de problemas (complexos); 

Realização e crítica de demonstrações; Análise crítica de teorias matemáticas; A 

aplicação a situações complexas/modelação.  

Souza (2001) complementa tais afirmações afirmando que os saberes de 

ordem geral se apresentam como: Conhecimentos dos grandes domínios da 

Matemática e das suas inter-relações; Conhecimento de aspectos da história da 

Matemática e das suas relações com as ciências e a cultura em geral; 

Conhecimento de momentos determinantes do desenvolvimento da Matemática 

(grandes problemas, crises, grandes viagens).  

 As atividades fundamentais em que se desenvolve o saber matemático são a 

ação e a reflexão. A ação tem a ver com a manipulação de objetos e, muito 

especialmente, de representações. A reflexão consiste no pensar sobre a ação, e é 

estimulada pelo esforço de explicação e pela discussão (daí a importância da 

comunicação e da interação). Em Matemática é particularmente frutuosa a 

interação entre diversas formas de representação, sendo as mais fundamentais 

(pelo menos nos ensinos básico e secundário) as representações numérica, gráfica 

e algébrica (D’AMBROSIO, 1998).  

 A aprendizagem se desenvolve em função de objetivos definidos e assumidos 

pelo próprio indivíduo, mais situações dos níveis mais avançados tendem a aparecer 

e a ser enfrentadas, e mais sólida e profunda ela tende a ser (em contraste com o 



caso em que a aprendizagem se processa seguindo meramente um percurso 

balizado e conduzido por outros) (SOUZA, 2001).  

 No entanto, não é o envolvimento do indivíduo o único fator que condiciona o 

desenvolvimento do saber matemático. Outros fatores constituem igualmente seus 

condicionantes, incluindo os fatores mais gerais de ordem cultural, de ordem social 

(classe social, família, microgrupo a que pertence o indivíduo), de ordem institucional 

(escola e outros espaços de aprendizagem da Matemática), e as capacidades de 

ordem individual (DIENES, 1992).  

 A ciência vem estudando as dificuldades em relação à produção do 

conhecimento matemático. Segundo Gardner (2000) em seus estudos sobre as 

inteligências múltiplas a inteligência lógico-matemática é peculiar nas pessoas com 

sensibilidade para padrões, ordem e sistematização, apresenta-se na habilidade 

para explorar relações, categorias e padrões, através da manipulação de objetos ou 

símbolos e para realizar experiências. Trata-se da habilidade para lidar com séries 

de raciocínios, reconhecer problemas e resolvê-los. É característica de matemáticos 

e cientistas, embora ambos os talentos possam estar presentes num mesmo 

indivíduo. Porém, é necessário considerar que os motivos que movem as ações dos 

cientistas e dos matemáticos não são os mesmos, enquanto os matemáticos 

desejam criar um mundo abstrato consistente, os cientistas pretendem explicar a 

natureza. A criança com aptidão nesta inteligência demonstra facilidade para contar 

e fazer cálculos matemáticos e para criar notações práticas de seu raciocínio. 

 Construir o conhecimento matemático implica em assimilar a ciência do 

raciocínio lógico e abstrato, assim a matemática contribui para estabelecer padrões 

nos objetos e acontecimentos a nossa volta, pois vivemos num mundo rodeado de 

símbolos e de números que tem a função de ser aplicados e a traduzir as situações 

no nosso cotidiano. A matemática é utilizada direta ou indiretamente a todo o 

momento em nossa vida. O tempo, as quantidades, os espaços, as relações com 

objetos e até mesmo com pessoas são pautadas no conhecimento matemático. Por 

isso é tão importante dominar o conhecimento sobre os símbolos matemáticos e as 

relações que os mesmos estabelecem (D’AMBROSIO, 1998). 

  

 

 

 



Os principais símbolos usados no ensino de matemática são: 

 

 

FONTE: www.profnandaschultz.blogspot.com 

 

 Estes símbolos são utilizados desde o início da construção do conhecimento 

matemático estabelecendo relações entre quantidades e conjuntos e precisam ser 

totalmente dominados pelos alunos na aprendizagem de matemática, especialmente 

pelos alunos que se encontram na fase de transição entre o conhecimento concreto 

e o abstrato (ÁVILA, 2010). 

 

 

  



UNIDADE DIDÁTICA 

 

 As ações didáticas serão desenvolvidas no Colégio Estadual Carlos Zewe 

Coimbra e compreendem atividades voltadas para o estudo dos símbolos e a 

construção do conhecimento matemático junto aos alunos, no sentido de 

conscientizar os alunos e solucionar problemas significativos. 

 As ações serão desenvolvidas em forma de projeto, com duração de 32 horas 

aula em que serão desenvolvidas atividades que compreendem a apresentação do 

projeto para a comunidade escolar e unidades que compreendem atividades lúdicas, 

jogos com bingos de sinais e símbolos tanto da matemática como das mídias, 

desenvolvidos em sala de aula e apresentados na escola. 

 

 

1ª ATIVIDADE: 

 OS SÍMBOLOS E SUA ORIGEM, LEITURA E INTERPRETAÇÃO.  

Duração 4 horas. 

LEITURA: HISTÓRIA DOS SINAIS. 

A habilidade de leitura e essencial e dará suporte para o desenvolvimento do aluno 

na matemática. Ao estudar os sinais da matemática, o aluno realizara a leitura, em 

um determinado contexto decifrando palavras ou frases por traz deste sinal. 

Entendendo quem os inventou, e a sua necessidade será capaz de realizar uma 

leitura proficiente desse contexto ligando passado com o seu uso da atualidade.   

ORIGEM DOS SINAIS 

Adição ( + ) e Subtração ( - ) 

O emprego regular do sinal + (mais) aparece na Aritmética Comercial de João 

Widman d'Eger publicada em Leipzig em 1489. Entretanto, representavam não à 

adição ou à subtração ou aos números positivos ou negativos, mas aos excessos e 

ao déficit em problemas de negócio. Os símbolos positivos e negativos vieram 

somente ter uso geral na Inglaterra depois que foram usados por Robert Recorde 

em 1557. Os símbolos positivos e negativos foram usados antes de aparecerem na 

escrita. Por exemplo: foram pintados em tambores para indicar se os tambores 

estavam cheios ou não. 



Os antigos matemáticos gregos, como se observa na obra de Diofanto, limitavam-se 

a indicar a adição justapondo as parcelas - sistema que ainda hoje adotamos 

quando queremos indicar a soma de um número inteiro com uma fração. Como sinal 

de operação mais usavam os algebristas italianos a letra P, inicial da palavra latina 

plus. 

Multiplicação ( . ) e Divisão ( : ) 

 O sinal de X, como que indicamos a multiplicação é relativamente moderno. O 

matemático inglês Guilherme Oughtred empregou-o pela primeira vez, no livro Clavis 

Matematicae publicado em 1631. Ainda nesse mesmo ano, Harriot, para indicar 

também o produto a efetuar, colocava um ponto entre os fatores. Em 1637, 

Descartes já se limitavam a escrever os fatores justapostos, indicando, desse modo 

abreviado, um produto qualquer. Na obra de Leibniz encontra-se o sinal para indicar 

multiplicação: esse mesmo símbolo colocado de modo inverso indicava a divisão. 

O ponto foi introduzido como um símbolo para a multiplicação por G. W. Leibniz. 

Julho em 29, 1698, escreveu em uma carta a John Bernoulli: "eu não gosto de X 

como um símbolo para a multiplicação, porque é confundida facilmente com x; 

freqüentemente eu relaciono o produto entre duas quantidades por um ponto. Daí ao 

designar a relação usa não um ponto, mas dois pontos, que eu uso também para a 

divisão.” As formas a/b e, indicando a divisão de a por b, são atribuídas aos árabes: 

Oughtred, e, 1631, colocava um ponto entre o dividendo o divisor. A razão entre 

duas quantidades é indicada pelo sinal: que apareceu em 1657 numa obra de 

Oughtred. O sinal ÷, segundo Rouse Ball, resultou de uma combinação de dois 

sinais existentes - e: 

Sinais de Relação (=, < e >). 

 Robert Recorde, matemático inglês, terá sempre o seu nome apontado na história 

da Matemática por ter sido o primeiro a empregar o sinal = ( igual ) para indicar 

igualdade. No seu primeiro livro, publicado em 1540, Record, colocava o símbolo 

entre duas expressões iguais; o sinal = ; constituído por dois pequenos traços 

paralelos, só apareceu em 1557. Comentam alguns autores que nos manuscritos da 

Idade Média o sinal = aparece como uma abreviatura da palavra est. Guilherme 

Xulander, matemático alemão, indicava a igualdade, em fins do século XVI, por dois 

pequenos traços paralelos verticais; até então a palavra aequalis aparecia, por 

extenso, ligando os dois membros da igualdade. 



Os sinais >( maior que ) e < ( menor que ) são devidos a Thomaz Harriot, que muito 

contribuiu com seus trabalhos para o desenvolvimento da análise algébrica. 

Fonte: http://www.somatematica.com.br/sinais.php. Acesso em 22.09.2014 

 

Reproduzir este texto e distribuir para a turma, fazer uma leitura que todos possam 

participar. Analisar o texto lido e explicar, usar dicionário para entender as palavras 

que não são conhecidas pelos alunos, interpretar oralmente a história dos símbolos 

matemáticos levando à conclusão de que se trata da evolução do conhecimento 

matemática. 

 

IMPORTÂNCIA DOS SINAIS NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA. 

 

Ao longo dos anos, a Matemática tem se aprimorado de forma a facilitar os cálculos 

e a compreensão dos colaboradores, os símbolos deixam-na cada vez mais 

dinâmica e aplicável no contexto do cotidiano. A lógica tem o papel de formalizar e 

deixar mais simples os cálculos, no intuito de universalizar os estudos e o próprio 

ensino da Matemática. Os símbolos foram surgindo e sendo introduzidos com a 

evolução da forma de pensar e raciocinar do homem, do surgimento de cálculos 

complexos, da aplicação nas diversas ciências em que a Matemática contribui na 

fundamentação de situações práticas. Aprimorar, a Matemática tem se tornado uma 

ferramenta de grande importância na evolução da sociedade. Em razão do 

incessante interesse do homem em criar, inventar, reinventar. 

Disponível em: http://www.brasilescola.com/matematica/simbolos-logicos.htm. 

 

 

 Discutir o assunto com os alunos é a possibilidade da valorização do 

conhecimento, quando o aluno sabe o porquê do conteúdo e para quê serve e o que 

está aprendendo interessa-se pelo fazer matemática. Síntese da avaliação de 

conhecimento: A avaliação será realizada observando opiniões instigadas pelo 

professor sobre esta forma lúdica de aprender respeitando as individualidade e 

potencialidade de cada um. 

 

 

http://www.somatematica.com.br/sinais.php.%20Acesso%20em%2022.09.2014
http://www.brasilescola.com/matematica/simbolos-logicos.htm


 

2º ATIVIDADE: 

QUAIS FORAM OS PRIMEIROS REGISTROS SIMBÓLICOS HUMANOS? 

Duração 4 horas. 

 FILME: HISTÓRIA DO NÚMERO 1. 

O uso do filme A Historia do Numero 1 se fez necessário como uma das atividades 

sobre sinais e símbolos, pois e um dos primeiros registros simbólico humano 

gravado em um osso para representar quantidades. E os sinais tornaram a 

representação de números que hoje conhecemos revolucionando o conhecimento 

matemático. 

. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3rijdn6L9sQ 

 

 

3º ATIVIDADE: 

JOGANDO E APRENDENDO COM SINAIS E SÍMBOLOS DE MANEIRA LÚDICA. 

Duração 5 horas 

BINGO DE SINAIS E SÍMBOLOS. 

 

Existe uma grande variedade de Bingo, com diferentes padrões de sorteio, 

marcação e possibilidades de vitória.  O conhecimentonesta atividade e 

desenvolvera capacidade lúdica de brincar e aprenderos sinais e símbolos 

matemáticos. 

          Questões sobre o filme. 

1- Em qual região do mundo mais se desenvolveu a historia dos números? 

2- Quais os primeiros símbolos usados pelo homem? 

3- No que os números romanos interferiram na nossa escrita? 

4- A partir de quais números foi construído o conjunto de números que hoje 

conhecemos? 

5- Porque os sumérios inventaram a aritmética? 

6- Como era representado o número no Egito?   

7- Qual o nome que davam para o comprimento do número 1? 

8- Como eram representados os números romanos? 

9- Qual o povo que inventou os números que hoje usamos? 

10- Que apelido o povo romano atribui para o zero? 

 



A regra do Bingo de Sinais e Símbolos é simples, já que são seis regras, de fácil 

entendimento, estabelecem as normas do jogo. São eles: 

 Cada jogador pode usar de 1 a 2 cartelas de 24 números aleatórios de 1 a 75. 

 A cada rodada um número é sorteado e o jogador verifica se ele está com este 

numero em suascartelas. 

 O jogador completa sua(s) cartela(s) marcando os números. 

  Os marcadoressão diferentes do bingo normal que são feijões, milho ou pedrinhas 

neste trocarei poruma quantidade de números no qual no verso de cada marcador 

tem os sinais e símbolostanto matemáticos como da mídia. 

  Sorteado um número, coloca-se sobre o seu receptivo número face a face sendo 

assim enquanto o jogo tem sua continuidade, os sinais ou símbolos matemáticos 

vão ficando expostos para a leitura e entendimento de seu significado. 

 O objetivo é completar linhas, colunas ou diagonais, de acordo com o padrão 

preestabelecido. 

 

O jogo 

 Será distribuída uma ou duas cartelas para cada aluno e os marcadores numa 
quantidade de 10 unidades de sinais e símbolos. Quando a partida começa, os 
números são sorteados, um por um, e o jogador deve verificar se eles estão em sua 
cartela. 

Caso um número sorteado esteja na cartela do jogador, ele deverá marcá-lo. 

É importante saber qual o padrão e a regra da partida, isto é, quais padrões devem 
ser completados para que o jogador possa bingar. Geralmente, pode ser uma linha 
horizontal, uma linha vertical, uma diagonal, ou mesmo os quatro cantos da cartela. 
Mesmo assim, recomenda-se verificar o padrão antes de começar a jogar. 

De acordo com a regra, o jogador deverá cantar Bingo assim que completar o 
padrão estabelecido. A cartela será declarada inválida caso o pedido seja falso e/ou 
incorreto. Ou seja, a partida será encerrada imediatamente quando algum aluno 
gritar Bingo. Nesse momento é feita à verificação, estando tudo certo se confirma o 
ganhador, caso não se continua o jogo. 

 

Cartela 

 

Pela regra do Bingo dos Sinais e Símbolos cada cartela tem 24 números de 1 e 75, 
gerados de forma aleatória, dispostos em uma grade de 5x5. As cartelas não se 
repetem e são únicas e exclusivas do jogador. 

Apesar de os números serem gerados aleatoriamente, a disposição deles segue 
uma ordem, para facilitar a compreensão e a marcação dos números pelo jogador, 
conforme tabela abaixo: 

 

Coluna  B -  1 a 15 

Coluna   I - 16 a 30 

Coluna  N - 31 a 45 

Coluna  G - 46 a 60 

Coluna  O - 61 a 75 

 

 



 

Premiação 

As possibilidades de premiação não se limitam apenas aos vencedores. A regra do 

Bingo é clara marcação de número vale ponto no conhecimento matemático. Agora 

que você já conhece a parte teórica e as regras, divirta-se! 

Cartela e Marcadores: 

            

 

 

4º ATIVIDADE:  

 O QUE VOCÊ JÁ SABE SOBRE MATEMÁTICA, VAMOS TESTAR SEUS 

CONHECIMENTOS?  

Duração 3 horas. 

MATEMÁTICA É? 

A apresentação para os alunos compreenderem a explicação do projeto e a 

aplicação de um questionário para diagnosticar o que já conhecem de símbolos e 

sinais matemáticos. 

 

1-Descreve uma situação que aconteceria se no mundo não existissem números: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

2- Assinale a alternativa cujos verbos se referem à ideia de adição: 

(a) - abandonar, sair, comentar, tocar. 

(b) – acrescentar, agregar, adicionar, ganhar, comprar, receber, acumular e 
amontoar. 

(c) – Completar, posicionar, fracionar, repartir. 



 

4- Escreva o nome de cada símbolo. 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DO CONTEÚDO 

Discussão sobre o conteúdo programático e seus conceitos: 

Apresentar os conceitos matemáticos e promover uma reflexão sobre estes 

conceitos. Os símbolos matemáticos são como o próprio nome já diz símbolos no 

qual o seu uso representa as palavras sem cálculos e fórmulas matemáticas. Alguns 

dos principais símbolos operadores aritméticos determinam sentenças matemáticas, 

que representam frases em português, como um facilitador para escrita e as leituras 

usaram símbolos e sinais. 

1-Você conhece as operações matemáticas, seus símbolos e significados? 

.+ Adição                                              - Subtração. 

÷ ou / Divisão                                       √ Radiciação 

× ou * ou • Multiplicação                      = Sinal de igual 

 

2-Os símbolos que determinam as sentenças matemáticas são:  

< Menor                                           ≤ Menor ou igual 

> Maior                                             ≥ Maior ou igual                  

≅ Aproximadamente igual 

 

3-Os símbolos que representam os conjuntos numéricos. 

Conjunto dos Números Naturais. 

Conjunto dos Números inteiros. 

Conjunto dos Números Racionais. 

Conjunto dos Números Irracionais. 

Conjunto dos Números Reais. 

3- Subtrair é o mesmo que tirar, outros verbos sugerem a mesma ideia, assinale a 
alternativa que todos os verbos sugerem ideia de subtração: 

(a) – comprar, gastar, receber, distribuir, entregar. 

(b) – quebrar, dar, distribuir, descarregar, perder, reduzir, abandonar, descontar e 
cortar. 

(c) – adesivar, comemorar, desentupir, tocar, colocar, doar. 

+ < kg 

- > R$ 

X ≠ = 

÷ ∞ km 



5º ATIVIDADE: 
 
OPERAÇÕES ARITMÉTICAS LÚDICAS. 
 

Duração 5 horas. 

FLUXOGRAMAS OU DIAGRAMAS DE BLOCOS. 

 

Após explicar aos sinais operatórios da matemática e suas funções no conhecimento 
matemático, propor as seguintes atividades lúdicas com as operações básicas. Os 
fluxogramas, também chamados diagramas de bloco, são bastante utilizados em 
computação e uma maneira de fazer o aluno pensar como é que deu certo. 

1- Pense em um número: 

 Some cinco,  

 Multiplique por dois,  
 Subtraia quatro,  
 Divida por dois, 
 Subtraia o número que você pensou inicialmente; 
 E a resposta é três. 
 Multiplique esse numero por dois,  

 2 – Pense um número. 
 Some catorze, 
 Divida por dois, 
 Diminua o primeiro número que você pensou; 

 O resultado é sete. 

 

3 – Pense um numero. 

 Multiplique por três, 

 Some vinte e sete 

 Divida por três,  

 Depois diminua o número que você pensou; 

 Deu nove. Se não deu, você errou a conta. 

4- Essa brincadeira ficou bastante famosa na internet: 
 Pense em um número de um a nove, 
 Multiplique por dois, 
 Some cinco, 
 Multiplique por cinquenta,  
 Se você já fez aniversário esse ano some 1764, caso contrário, some 1763, 
 Subtraia do ano em que você nasceu, 
 Você tem um número de 3 algarismos, o primeiro algarismo é o número que 
você    escolheu e os dois últimos, a sua idade.  
EXPLICAÇÃO: Estou certo? Muito provavelmente. Esse truque é um pouco mais 
impreciso, vamos ver como funciona. Repare que se você já fez aniversário esse 
ano (2014) sua idade é 2014 - (Seu ano de nascimento). Caso contrário, sua idade é 
2013- (Seu ano de nascimento). Para entender o porquê de essa brincadeira ser 
imprecisa, observe que se ela for feita em 2015, por exemplo, deverão ser somados 
1765 no lugar de 1764 e 1764 no lugar de 1763. E que ela também não funciona 
com pessoas com idade de três dígitos (100 anos ou mais), mas como são poucas 
as pessoas que alcançam essa marca, no geral ela funciona bem. 



 

5-Pense em um número de um a dez. 

 Multiplique por nove, some os algarismos e subtraia cinco. Agora, faça desse 
numero uma letra, de acordo como alfabeto e siga os passos seguintes: 
 Pense em um país com essa letra. Pegue a quinta letra dessa palavra e pense em 
um animal que comece com ela. Agora, pense na cor do animal e na comida que 
esse animal mais gosta. 
 Antes que me perguntem como desvendar este numero, eu queria perguntar para 
vocês: Existe macaco marrom que come banana na Dinamarca? É só brincadeira. O 
que eu sei mesmo é que o país no qual vocês pensaram, começa com a letra D. 

 

EXPLICACÂO: Temos um numero de 1 a 10. Multiplicando por nove, os resultados 
serão para 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (respectivamente): 09-18-27-36-45-54-63-72-81-90. 
Podemos notar que somando os algarismos de qualquer um deles a resposta será 

nove. Subtraindo cinco, temos quatro. Com a correspondência, temos a letra D. 
Como a Dinamarca é o mais óbvio (só tem mais um, a Dominica, que não é tão 
óbvio). O resto vem com a lógica ou por dedução imaginativa. 

 

  

6-Como adivinhar o dia e o mês do aniversário de uma pessoa. 

Multiplique o número do mês do seu aniversário por cinco: 

Adicione sete: 

Multiplique por quatro: 

Adicione treze: 

Multiplique por cinco: 

Adicione o dia do seu aniversario: 

Qual é o seu resultado? 

O dia e o mês do seu aniversario é _____. 

 

7-Escolha um número de um a nove. 

Multiplique este número por dois. 

Some três ao produto encontrado. 

Multiplique a soma por cinco. 

Subtraia seis. 

Qual o seu resultado? 

O número que você escolheu é ____.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6º ATIVIDADE: 

 

 OPERACÕES MATEMÁTICAS E SUAS FORMAS. 

Duração 5 horas. 

 COMO ESCREVER AS OPERAÇÕES NA HORIZONTAL E VERTICAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nomenclatura das operações e o seu nome é denominada pelos termos com os 
quais operamos. Segue a lista com as operações e suas respectivas nomenclaturas: 
 

Nome da operação: adição. 

Termos da operação: parcela e soma. 

Exemplo: Operação na vertical 

2 parcela  
+3 parcela 

_________________ 
5 soma ou total 

 
 
Operação na horizontal 
 

2+3=5 
 

 

 

 

Nome da operação: Subtração  
Termos da operação: subtraindo, 
minuendo e diferença. 

Exemplo: Operação na vertical 

5 minuendo  
- 3 subtraendo 

______________ 

2 diferença 

 

 

 
 
 
Operação na horizontal 
 

5-3=2 
 

 

Você sabia que existem seis 
operações matemáticas? (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação).  
 



 

  

 

 
 

 
 

 

Nome da operação: Multiplicação  
Termos da operação: fatores e produto  

Operação na vertical 

 
2 fator 

x 3 fator  
______________ 

6 produto  
 

 

 

Operação na horizontal 

 
2x3=6 ou 2.3=6 

 
 
 

 

Nome da operação: Divisão  
Termos da operação: dividendo, divisor, 
quociente e resto.  

Operação com 

6 l2 
(0) 3 

 

 
Operação na horizontal 
 

6:2=3 
 

6 é o dividendo 2 é o divisor 3 é o quociente 0 é o resto. 
 

Nome da operação: Potenciação. 

Operação.  
Termos da operação: base, expoente e potência. 

2³ = 2.2.2 = 8  
 
2 é a base, fator que repetimos  
3 é o expoente, indica quantas vezes repetimos a base.  
8 é a potência, o resultado da operação.  
 

Nome da operação: Radiciação. 

Operação. 
Termos da operação: radicando, índice e raiz.  
 

√ 36 = 6, pois 6² = 6.6 = 36  
 
√ esse símbolo é chamado de radical, o radical vale dois no qual chamamos de 
quadrado. Pois vez da raiz de uma figura quadrada. 
Observação: Quando o índice for dois não escrevemos no radical.  

 



 

7º ATIVIDADE: 

 TRIÂNGULO MÁGICO E SUAS POSSIBILIDADES DE AMPLIAR CONCEITOS 
MATEMÁTICOS. 

Duraçāo 6 horas 

CONHECER UMA FIGURA PLANA: MUITO IMPORTANTE PARA DESENVOLVER 

O RACÍOCINIO LÓGICO.  

Possibilidade de uma aprendizagem por descoberta, tendo o professor um papel de 

orientador de raciocnios e conjecturas. Consegue-se que os resultados de conceitos 

matematicos aparecem sem que sejam impostos. Outra açāo e a divisāo dos alunos 

em pares o que vai gerar momentos de ajuda mutua. 

 

 

 

 

1- Usar os números de 1 a 9 sem repeti-los, colocá-los nos círculos de modo 

que cada lado do triângulo mágico a soma resulte em 10. 

2- Perguntas investigativas; do conjunto dos números de um a nove responda. 

a- Quantos números você vai usar neste triangulo.   

b- Quais os números que você usou. 

c- Quais os números que você não usou. 

d- Quais os números que usou nas pontas, chamado de ângulos do triângulo. 

e- Construa um novo triângulo e distribua os números na qual a soma dos 

lados seja menor que 10 seremos que e possível. 

f- Forme outros triângulos e prove matematicamente que possível fazer soma 

maiores que 10. 



g- Caso confirme que e possível fazer somas maiores, qual seria a maior 

somade todas. 

h- Para formar o triângulo menor em que posição você usou os números 1,2 e 

3.  Nas pontas do triângulo chamado de ângulos ou nos círculos do centro 

médio do lado do triângulo. 

 Disponível emhttp://recreamat.blogs.sapo.pt/27492.html. 

 

8ª ATIVIDADE: 

 BINGO DE SINAIS, SÍMBOLOS E ABREVIAÇÕES MATEMÁTICAS. 

 

Duração 6 horas. 

 

JOGAR E APRENDER COM OS SINAIS E SÍMBOLOS DA MATEMÁTICA E DO 
COTIDIANO. 

 

 Este bingo consiste em sinais das seis operações básicas e alguns símbolos 

e abreviações que são facilitadores para o aluno 6° ano compreender e ter 

conhecimento para seu desenvolvimento matemático no ensino fundamental final e 

para a sequência de seus estudos. Este jogo desenvolve a capacidade do aluno 

associar os sinais, símbolos e abreviações matemáticas com os problemas comuns 

de seu cotidiano. 

OBSERVAÇÃO INICIAL. 

 

1-Antes de iniciar o jogo, explicar como e o funcionamento deste bingo, pois difere 

de um bingo normal com os números. 

2-Apresentar as tabelas que são no formato 4x4, mas quais existem sinais das 

operações, símbolos e abreviações de palavras que são muito usados na 

matemática moderna. 

3-Apresentar os marcadores que também são estes sinais, símbolos e abreviações 

matemáticas, o uso é para procurar seu correspondente na cartela. 

4-Apresentar os problemas num total de 16, um para cada sinal, símbolo ou 

abreviação, com isso todas as quadros da cartela será coberto por um marcador 

fechando o jogo. 

ÍNICIO DO BINGO. 

 

1-Usando o Power point sortear uma questão, fazer a apresentação e leitura da 

mesma, solicitar a solução, pedir para que fiquem atentos ao sinal símbolo e 



abreviações matemáticas. Buscar entre os marcadores o correspondente para 

sobrepor na tabela. 

2-Proceder da mesma forma ate a ultima questão fechando o jogo. 

OBSERVAÇÃO FINAL. 

Algumas das questões no momento da execução da atividade ainda não e do 

conhecimento do aluno, neste momento o professor intervém explicando a resolução 

em qual situação de estudo o aluno vai usar aquele sinal símbolo ou abreviações 

matemáticos. 

QUESTÕES PARA O BINGO. 

1-Na classe do 6º ano do ZEWE há 28 meninas e 15 meninos. Total de alunos de 6º 

ano é de. Qual a operação feita neste problema? Qual o sinal que representa esta 

operação? 

2-Na classificação final do campeonato de futebol, nosso time do coração obteve 57 

pontos, e o primeiro colocado 73. Quantos pontos nosso time ficou atrás do 

campeão o primeiro colocado: Qual o sinal matemática que representa esta 

operação. 

3-Uma pista de atletismo tem 800 metros de comprimento. Quantos metros se correr 

6 voltas nesta pista. Qual a operação matemática que representa esta operação. 

Qual o sinal usado nesta operação. 

4-Uma empresa vende computadores R$1513, 00 cada um. Uma escola fez uma 

compra, pagando R$19234, 00, pelos computadores. Quantos computadores a 

escola comprou. Qual a operação feita. Qual o sinal matemático que representa esta 

operação. 

5-O número 5 elevado ao quadrado resulta em. Qual a operação matemática que 

representa esta frase. Qual a simbologia que representa esta operação. 

6-Um número elevado ao quadrado resulta 81. Qual é esse número? A operação 

matemática que representa esse número em relação aos 81 é? 

7-Os números têm varias formas de escrevê-los. O numero 1000 e maior que 0001. 

Os zeros a frente do numero um tem algum valor. Qual o sinal matemático para 

indicar esta afirmação. 

8-Pensando nos números romanos o século em estamos vivendo e. Qual a 

representação para este século. Quais as letras usadas para representar esta 

situação. 



9-Os números 6873 e igual a06873. Qual sinalmatemático para representar esta 

situação. 

10-O conjunto dos números naturais e infinito. Qual o sinal matemático para 

representar esta situação. 

11-Os números 2560 e diferente de 5260. Qual o sinal matemático para representar 

esta situação. 

12-O sistema brasileiro e o real. Qual o símbolo que representa os reais. 

13-O salário mínimo do Brasil e de R$865, 00 vai aumentar 6 por cento, o qual 

passara a se de R$ 916,90.Qual o símbolo que representa por cento. 

14- Para calcular a área total de uma circunferência usamos um numero especial 

chamado de pi radiano que vale 3,14....Este símbolo matemático e. 

15- O número 10 e menor que 100. Qual o sinal matemático para representar esta 

afirmação. 

16-Os números naturais têm um símbolo que representa este conjunto. Qual e este 

símbolo. 

MODELO DE CARTELA E MARCADORES. 
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