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Artigo  
Título: Metodologia de Ensino: a resolução de problemas como estratégia de 

ensino dos conteúdos matemáticos de oitava série 

Palavras-chave: resolução de problemas; perspectiva metodológica; ensino de 

matemática 

Resumo: O presente artigo é resultado final de um estudo a respeito da 

resolução de problemas como perspectiva metodológica do ensino dos 

conteúdos matemáticos, realizado durante o Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Estado do Paraná – PDE 2010. Nesse trabalho constam 

considerações sobre as concepções da resolução de problemas: como 

estratégia metodológica, perspectivas de ensino, método e possibilidades de 

aprendizagem. Desenvolve-se um embasamento teórico acerca da metodologia 

da resolução de problemas, bem como, da resolução de problemas enquanto 

perspectiva metodológica. Apresenta um relato da implementação do projeto de 

intervenção pedagógica: pesquisa bibliográfica, seleção e elaboração de 

coletânea de atividades dos conteúdos estipulados; realizado com alunos da 

oitava série (nono ano) do Ensino Fundamental no Colégio Estadual “Antonio 

Carlos Gomes”, Terra Roxa – PR. O objetivo principal desse trabalho é verificar 

a eficiência da utilização da metodologia da resolução de problemas, enquanto 

perspectiva metodológica, para a introdução dos conteúdos de matemática em 

sala de aula, na tentativa de despertar no aluno atitudes de compreensão, 

desenvolver o pensamento criativo e flexível de modo a promover o interesse 

pela busca de novos instrumentos e de estratégias para solucionar problemas e, 

por consequência, a construção do saber sistematizado em detrimento da 

memorização e da simples aplicação de regras e esquemas que tornam a 

disciplina mecânica e desprovida de contexto. A metodologia da resolução de 

problemas é capaz de oferecer ao aluno oportunidades de construção de 

conceitos matemáticos, haja vista que estimula a sua curiosidade, permite 

realizar aproximações e cálculos mentais por estimativa, admite investigações 

de ideias matemáticas e hipóteses. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO 

DOS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS DE OITAVA SÉRIE 

Palavras-chave: resolução de problemas; perspectiva metodológica; ensino de 

matemática 

Resumo: O presente projeto tem como objetivo realizar um estudo investigativo, 

com o qual se pretende verificar a eficiência da utilização da metodologia da 

resolução de problemas, enquanto perspectiva metodológica, para a introdução 

dos conteúdos matemáticos, na oitava série (nono ano) do ensino fundamental, 

com o intuito de sanar as enormes defasagens encontradas no ensino da referida 

disciplina. A metodologia da resolução de problemas oferece ao aluno 

oportunidades de construção de conceitos matemáticos que estimule a sua 

curiosidade, permite realizar aproximações e cálculos mentais por estimativa, 

possibilita a investigação das ideias matemáticas e hipóteses, a esquematização 

de figuras e gráficos a fim de obter maior compreensão e visualização de uma 

situação matemática. Promove o prazer da descoberta e eleva a autoestima, e 

a segurança necessária pra criar suas próprias ferramentas e utilizá-las de modo 

adequado na busca de resultados satisfatórios. 
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Artigo  
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Resumo: Este trabalho relata os resultados do desenvolvimento da proposta de 

implementação do projeto “Contribuições da Modelagem Matemática Para o 

Ensino e Aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental”. Nessa 

proposta a Modelagem Matemática foi utilizada como estratégia de ensino e 



aprendizagem para desenvolver conceitos matemáticos a partir da realidade do 

meio em que vivem os alunos, particularmente, um estudo sobre o 

funcionamento de uma Facção de Roupas da cidade de Xambrê – Pr executado 

com alunos do 7º ano da Escola Pública Estadual do Paraná no ano de 2011. 

Por meio das atividades desenvolvidas o aluno investigou diferentes situações 

envolvendo a temática, problematizando, analisando e refletindo sobre o 

problema, por meio de diversos conceitos matemáticos que foram mobilizados 

durante a implementação. Dentre estes conceitos destacamos: área, perímetro, 

razão, proporção, porcentagem, funções e construções de gráficos. A escolha 

por esta temática se deu pelo objetivo de encaminharmos para a qualidade do 

ensino e da aprendizagem desenvolvendo conceitos matemáticos envolvidos no 

problema da facção de roupas, por meio da Modelagem Matemática permitindo 

aos alunos construírem um maior significado aos conteúdos matemáticos 

propostos. A interação entre a matemática e a realidade diante da sua 

aplicabilidade tornou possível a reflexão sobre meios de melhorar situações 

vivenciadas no cotidiano de cada um. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Um Estudo Sobre o Funcionamento de Uma Facção de Roupas da 

cidade de Xambrê-Pr 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Facção de Roupas; Ensino 

Fundamental; Atividade de Modelagem 

Resumo: A proposta desse trabalho é apresentar a Modelagem Matemática 

como um processo e uma estratégia importantes, visando uma aprendizagem 

mais significativa para o aluno. Por meio das atividades indicadas nessa Unidade 

Didática o aluno vai investigar diferentes situações, envolvendo a temática 

Funcionamento de Uma Facção de Roupas, problematizando, analisando e 

refletindo sobre tais situações, reconhecendo e aplicando conceitos matemáticos 

para resolução dos problemas. No desenvolvimento da proposta o professor 

poderá partir de situações vivenciadas no cotidiano dos alunos: Observar 

quantas facções há no município, a quantidade de funcionários de cada uma, 

quais as atividades desenvolvidas pelos funcionários, realizar uma entrevista 

com o proprietário ou responsável com o objetivo de fazer um levantamento de 

dados e de se familiarizar com tema e depois passar para o conhecimento 



elaborado cientificamente tornando assim um conhecimento mais significativo 

para o aluno. O tema pode ser utilizado para trabalhar diversos conteúdos no 

Ensino Fundamental, dentre eles destacamos: Área, perímetro, razão, 

proporção, porcentagem, funções, construções de gráficos. Ao abordar esse 

tema objetiva-se encaminhar para a qualidade do ensino e da aprendizagem. 
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Artigo  
Título: FUNÇÕES: Uma abordagem, contextualizada em relação ao tema meio 

ambiente, por meio da Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Função Polinomial do 1º grau; 

Contextualização 

Resumo: O presente artigo apresenta o relato de uma experiência realizada 

numa turma de 1ª série do Ensino Médio, curso Técnico em Meio Ambiente 

Integrado. Nessa experiência procurou-se oportunizar aos alunos o estudo de 

conceitos referentes ao Conteúdo Função Polinomial do 1º grau utilizando como 

metodologia a Resolução de Problemas. Na perspectiva da Resolução de 

Problemas adotada, o problema foi o ponto de partida para o ensino e a 

aprendizagem dos conceitos. Utilizamos como contexto o tema meio ambiente, 

porque acreditávamos que este pudesse atrair os estudantes para o estudo dos 

conteúdos por trazerem em si, situações do mundo do trabalho para o qual eles 

se preparam ou por tratarem de situações de uma realidade possivelmente 

conhecida pelos mesmos. Com a metodologia proposta, buscamos possibilitar 

um trabalho cooperativo entre os alunos e estimular a construção dos conceitos 

matemáticos relacionados às Funções a partir de suas estratégias e resoluções 

dos problemas. Através de registro diário das observações ocorridas em sala de 

aula, da produção escrita dos alunos, do registro de suas falas, estruturamos o 

relato. Observamos que com esse trabalho, pudemos favorecer para que os 

alunos percebessem que eram capazes de aprender Matemática e 

participassem das aulas expressando suas ideias. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Funções: Uma abordagem, contextualizada em relação ao tema meio 

ambiente, por meio da Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Funções; Contextualização 

Resumo: Nesta Unidade Didática o objetivo principal é proporcionar por meio da 

Resolução de Problemas, o estudo de alguns conceitos pertinentes ao Conteúdo 

Função Polinomial do 1º grau, utilizando um problema contextualizado em 

relação ao tema meio ambiente. Motivados por questionamentos, como: Por que 

alguns alunos não estão aprendendo Matemática? Por que os métodos 

utilizados por alguns professores não têm conseguido atingir a maioria dos 

educandos? Optamos pela proposta de trabalhar os conceitos, por meio da 

Resolução de Problemas, na perspectiva de Allevato e Onuchic (2009), pois 

acreditamos que a utilização dessa metodologia pode proporcionar melhorias 

para a aprendizagem em Matemática. Nossa idéia é iniciar o ensino da 

matemática por um problema, que possibilite atrair os estudantes para o estudo 

do conteúdo por trazer em si, uma situação do mundo do trabalho para o qual 

eles se preparam ou por tratar de situação de uma realidade, possivelmente, 

conhecida pelos mesmos. Objetivamos desse modo, favorecer para que os 

alunos percebam que são capazes de aprender Matemática; possibilitar um 

trabalho cooperativo entre os alunos para que estes possam discutir ideias, 

estratégias de resolução e análise dos resultados, respeitando a opinião dos 

colegas, além de estimular o aluno a construir alguns conceitos matemáticos 

relacionados às Funções, no contexto do tema meio ambiente. 
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Artigo  
Título: AMPLIAÇÃO DA CONCEPÇÃO DA MATEMÁTICA COM A 

ABORDAGEM HISTÓRICA DOS CONTEÚDOS: uma possibilidade para alunos 

de 7º ano com dificuldade em números inteiros 



Palavras-chave: Matemática; História da Matemática; Números Inteiros. 

Resumo: Este artigo é um relato do desenvolvimento de um Projeto de 

Intervenção Pedagógica, apresentado dentro do Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Estado do Paraná – PDE 2010, que abrange a elaboração de 

uma Produção Didático-Pedagógica e sua implementação em sala de aula. A 

Implementação do Projeto foi realizada nos sétimos anos do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Desembargador Clotário Portugal – EFM, 

município de Campo Largo, no período paralelo às aulas regulares, em 

encontros semanais. A finalidade do trabalho foi verificar a contribuição que a 

História da Matemática pode trazer para os alunos que apresentam dificuldade 

de aprendizagem em Números Inteiros. Isso porque a Matemática vem, muitas 

vezes, sendo apresentada em nossas escolas sem nenhuma referência à sua 

construção histórica, o que faz com que o aluno passe a ter a ideia de que é uma 

disciplina difícil e que nem todos têm condições de aprendê-la. O problema é 

encontrar alternativas didáticas para superar essa visão restritiva que muitos 

alunos têm a respeito da Matemática. Dar-lhes uma boa base de como esse 

conhecimento foi adquirido pela humanidade e quais motivos levaram os povos 

a desenvolverem esses conhecimentos, através da História da Matemática, é 

uma forma de tentar superar essa visão e, consequentemente, melhorar seu 

rendimento. A aquisição de atitudes positivas em relação à disciplina por parte 

do aluno deve ser a meta de todo professor, e a História da Matemática pode ser 

um recurso para atingir esse objetivo, pois ela ajuda a mostrar que todo 

conhecimento é fruto de uma 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ampliação da concepção da Matemática com a abordagem histórica dos 

conteúdos: uma possibilidade para alunos de 7º ano com dificuldade em 

Números Inteiros. 

Palavras-chave: Matemática; História da Matemática; Números Inteiros. 

Resumo: O trabalho se propõe a utilizar a História da Matemática como recurso 

pedagógico na recuperação de alunos com dificuldade de aprendizagem em 

números inteiros. Isso porque a Matemática vem, muitas vezes, sendo 

apresentada em nossas escolas como uma obra pronta e acabada, sem 

nenhuma referência à sua construção histórica, o que faz com que o aluno passe 



a ter a ideia de que é uma disciplina difícil e que nem todos têm condições de 

aprendê-la. O problema é encontrar alternativas didáticas para superar essa 

visão restritiva que muitos alunos têm a respeito da Matemática. Dar-lhes uma 

boa base de como esse conhecimento foi adquirido pela humanidade e quais 

motivos levaram os povos a desenvolverem esses conhecimentos, através da 

História da Matemática, é uma forma de tentar superar essa visão e, 

consequentemente, melhorar seu rendimento. A aquisição de atitudes positivas 

em relação à disciplina por parte do aluno deve ser a meta de todo professor e 

a História da Matemática pode ser um recurso para atingir esse objetivo, pois ela 

ajuda a mostrar que todo conhecimento é fruto de uma construção humana. 

Assim, o professor terá inúmeras possibilidades para trabalhar com alunos que 

apresentem dificuldades, pois há uma estreita relação entre a confiança em 

aprender Matemática e o desempenho nessa disciplina. 
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Artigo  
Título: O ESTUDO DA RAZÃO E PROPORÇÃO VIA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Palavras-chave: Resolução de Problemas, Razão e Proporção 

Resumo: Este trabalho refere-se ao relato de experiência de algumas atividades 

que estão relacionadas ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 

implementadas no Colégio Estadual “Antonio Garcez Novaes” da cidade de 

Arapongas no ano de 2011. A Resolução de Problemas foi a estratégia 

metodológica utilizada para o ensino dos conteúdos Razão e Proporção. 

Utilizando esta metodologia os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar em 

grupos, trocar ideias, criar estratégias, formular conjecturas obtendo suas 

próprias conclusões. Esta estratégia proporcionou, também, a reflexão, o 

envolvimento e a participação dos alunos. Além disto, constatou-se a 

contribuição desta estratégia na formalização e construção de conceitos de 

Razão e Proporção. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Estudo da Razão e Proporção Via Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Razão e Proporção 

Resumo: A Matemática apresenta-se como poderosa ferramenta na 

apropriação de conhecimentos e na formação de cidadãos críticos e 

conscientes. Quando apresentada de forma descontextualizada e isolada, pode 

dificultar a aprendizagem do conhecimento matemático, tornando as aulas 

muitas vezes distantes do dia a dia dos alunos. A proporcionalidade é um dos 

conteúdos que está presente em muitas áreas do conhecimento e faz parte do 

cotidiano de qualquer pessoa. Observamos que muitos alunos apresentam 

dificuldades na sua compreensão por não conseguirem associar o conhecimento 

da escola com o seu dia a dia. É importante dar um tratamento adequado, 

buscando uma metodologia como a Resolução de Problemas para que o saber 

“comum” seja formalizado, construindo o conceito de proporcionalidade e 

aplicando-o nos diversos campos da Matemática como na Geometria e na 

Álgebra. A Resolução de Problemas é uma alternativa pedagógica que pode 

tornar as aulas de Matemática mais dinâmicas e atraentes, pois os problemas 

tendem proporcionar aos alunos questionamentos, elaboração de idéias e 

construção de conhecimentos. As atividades deste Caderno Pedagógico têm 

como objetivo contribuir na construção de conceitos de Razão e Proporção, 

proporcionando reflexão, envolvimento e participação dos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ALBERTO ZUCOLOTO TESCHE 

ORIENTADOR: Valdeni Soliani Franco 

IES:  UEM 

Artigo  
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Palavras-chave: Geometria Espacial; Sólodos de Platão; Historia; 

Interdisciplinaridade. 



Resumo: Este artigo relata os resultados obtidos com a implementação de um 

projeto sobre o tema Sólidos de Platão, que procurou mostrar aos alunos do 

Ensino Médio, os conceitos básicos da Geometria Espacial como conhecimentos 

desenvolvidos e acumulados pela humanidade durante séculos. Julgou-se, 

portanto, ser necessário uma abordagem histórica e interdisciplinar dos fatos 

mais relevantes que impulsionaram o desenvolvimento da matemática, a fim de 

que os alunos pudessem compreender e aceitar seus conceitos e o emprego dos 

mesmos na sociedade atual. A implementação foi realizada em turmas do 

segundo ano do Ensino Médio do período noturno, em uma escola de periferia 

da cidade de Maringá no Norte do Paraná, cujas características principais são: 

alunos com jornada de trabalho de oito horas diárias, muito tempo de locomoção 

ao trabalho e de volta para casa, classe social de renda baixa, muita reprovação, 

com grande defasagem idade série, faltosos e com alta evasão escolar. Pelo 

interesse demonstrado, pela participação, e pelas interrogações feitas durante 

as aulas pelos alunos, ficou evidente que apesar de todas as dificuldades 

encontradas houve um ótimo aproveitamento, e com esses conteúdos 

estudados, os alunos poderão ser auxiliados a solucionarem problemas de seu 

dia a dia, e desse modo tornarem-se cidadãos melhores. Parte importante desse 

projeto foi a participação como professor no GTR, no qual foram proporcionados 

momentos de reflexão, compartilhamento de experiências e amadurecimento 

das idéias. Cada opinião crítica e sugestões partidas de experiências próprias 

dos colegas professores, contribuiu muito na forma de apresentação desses 

conteúdos aos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os Sólidos de Platão no contexto histórico e interdisciplinar 

Palavras-chave: Sólidos de Platão; História; Interdisciplinaridade 

Resumo: O tema trabalhado neste projeto é sobre os Sólidos de Platão, que 

através de uma perspectiva histórica, procura mostrar aos alunos do Ensino 

Médio os Conceitos Básicos da Geometria como conhecimentos acumulados 

pela humanidade. Tendo a História como pano de fundo, torna-se mais fácil 

entender que tudo o que sabemos hoje é resultado do esforço em resolver 

problemas que tornariam possível o estabelecimentos de sociedades cada vez 

mais tecnológicas no decorrer de milênios. Os problemas que possívelmente 



mais impulsionaram a Geometria, foram a questão da divisão de terras, cálculos, 

construção de edifícios, e a observação das formas que a própria natureza 

proporciona. Esta é uma pesquisa que se caracteriza por ser qualitativa e social, 

porque busca os conceitos geométricos no desenrolar das atividades sociais 

humanas. Para sua aplicação, terei alunos do Ensino Médio, que dentro do 

próprio estabelecimento de ensino, se envolverão na pesquisa e na construção 

dos Sólidos Geométricos de Platão, devendo ao final do período produzir um 

acervo o qual será exposto para a comunidade 
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Produção didático-pedagógica 
Título: A UTILIZAÇÃO DE JOGOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

Palavras-chave: matemática, jogos, cálculo mental. 

Resumo: A implementação do Projeto de Intervenção, prevista para a data de 

13 a 23 de fevereiro de 2012, deverá ocorrer no Colégio Estadual Santa Bárbara 

– CESB, numa turma de 5ª série - Anos Finais do Ensino Fundamental. Para 

tanto considera-se que o sistema educativo na sociedade contemporânea 

demanda uma aprendizagem focalizada, especialmente, numa perspectiva 

interdisciplinar, constituída como concepção crítica de educação, mantendo a 

necessidade de priorizar a forma como o conhecimento é produzido, 

selecionado, difundido e apropriado em diferentes áreas. E tem em vista o 

desenvolvimento da capacidade de conceber, projetar e transcender aquilo que 

é, ou está imediatamente sensível. Nesse sentido, este projeto busca 

compreender que estratégias podem ser utilizadas visando melhores resultados 

em relação ao ensino de operações fundamentais, razão e proporção, 

porcentagem e suas aplicações. Para tanto, serão utilizadas situações reais 

vivenciadas no dia-a-dia, oferecendo ao aluno possibilidades para a resolução 



de situações-problema por meio de jogos em atividades diversas envolvendo o 

lúdico e o cálculo mental. 
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Artigo  
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA: uma abordagem histórica e possibilidades 

pedagógicas no ensino da matemática. 

Palavras-chave: Tendência; Modelagem Matemática; Ensino; Matemática 

Resumo: Esse trabalho teve como objetivo a inserção da Tendência em 

Educação Matemática, em especial a Modelagem Matemática como uma 

possibilidade de aplicação dos conceitos matemáticos no cotidiano escolar, além 

de evidenciar como uma metodologia diferenciada na tentativa de tornar o ensino 

da matemática mais atrativo nas escolas. O método utilizado foi o da pesquisa 

qualitativa na modalidade pesquisa-ação, desenvolvida com os professores de 

matemática do Ensino Médio do Colégio Estadual Cyríaco Russo, no município 

de Bandeirantes. A análise foi feita a partir da aplicação de conceitos de 

Modelagem Matemática, para auxiliar o processo de ensino e de aprendizagem 

da Matemática, e assim expor o professor a melhoria da qualidade de ensino. 

Conclui-se que o estudo contribuiu para o melhor entendimento e 

aprofundamento dessa tendência em sala de aula, visto que, com a Modelagem 

o professor pode trazer para a sala de aula, concepções do dia-a-dia para o 

ensino da Matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA: uma abordagem histórica e possibilidades 

pedagógicas no ensino da matemática 

Palavras-chave: Matemática. Modelagem. Professores. Escola pública. 

Resumo: Esta unidade temática tem como objetivo apresentar aos professores 

da escola pública as possibilidades de trabalhar com a modelagem matemática 

com a finalidade de garantir um aprendizado eficiente, e justifica-se pelo fato de 

que muitos professores que atuam nas escolas públicas tiveram uma formação 



tradicional e, nem sempre acompanharam as diversas tendências metodológicas 

do ensino da Matemática. A metodologia utilizada no desenvolvimento deste 

trabalho foi a pesquisa-ação em autores e documentos que tratam sobre a 

importância do trabalho com matemática relacionando-a com o cotidiano do 

aluno. 
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Artigo  
Título: Geoplano: Um Aliando na Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Geoplano; Resolução de Problemas; Ensino de Matemática 

Resumo: Este trabalho apresenta uma abordagem da resolução de problemas 

por meio do material manipulativo denominado geoplano, para o ensino de 

alguns conteúdos de Matemática em segundos e terceiros anos do Ensino 

Médio. Foram selecionados, majoritariamente, problemas do banco de questões 

da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, para o 

seu desenvolvimento. A implementação ocorreu durante um semestre letivo. 

Inicialmente, foi apresentado um relato histórico e desenvolvidas atividades de 

reconhecimento do geoplano com os alunos. Seguiu-se uma formação de grupos 

de trabalho nas salas com os alunos para a construção do geoplano. Num 

segundo momento, passou-se à resolução dos problemas selecionados, por 

parte dos alunos, orientados e auxiliados pelo professor/autor. Verificou-se aí um 

interesse um pouco maior de alguns alunos. À medida que o trabalho foi se 

desenvolvendo, mais alunos foram demonstrando interesse pelo trabalho e se 

envolvendo com o estudo. Os resultados forneceram indícios de que este tipo de 

atividade pode ser uma estratégia para desenvolver o interesse dos alunos para 

o estudo da Matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: “Geoplano: um aliado na resolução de problemas”. 

Palavras-chave: Geoplano, Resolução de problemas, Material manipulável. 



Resumo: Este trabalho tem por proposta, abordar diversos conteúdos utilizando 

o geoplano na resolução de problemas e na introdução de alguns conteúdos 

matemáticos nas duas séries finais do Ensino Médio. Buscando estimular o 

estudo da matemática e a resolução de problemas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANA CLARA BRUSCHI 

ORIENTADOR: Emerson Rolkouski 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

APLICADAS A EDUCAÇÃO MATEMÉTICA: 

Palavras-chave: Educação Matemática; Novas Tecnologias de Informação; 

WebQuests. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar a implementação de um caderno 

pedagógico, desenvolvido no âmbito do PDE (Programa de Desenvolvimento 

Educacional) promovido pela SEED-PR (Secretaria da Educação do Estado do 

Paraná). Tal caderno pedagógico oferece condições técnicas e pedagógicas 

para que professores possam utilizar-se de uma ferramenta denominada de 

WebQuest em sala de aula. Este artigo, portanto, apresenta os resultados da 

implementação do caderno pedagógico, ressaltando os avanços e as 

dificuldades que o professor obteve, para tanto, inicialmente apresenta algumas 

reflexões teóricas sobre a Novas Tecnologias, Internet e WebQuests e a sala de 

aula, apresenta o caderno pedagógico, sua implementação e finalmente tece 

algumas considerações finais. Conclui-se que apesar de várias dificuldades 

técnicas e pedagógicas observou-se um ganho em termos de atitudes frente ao 

conhecimento dos alunos participantes. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Novas Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas á Educação 

Matemática 

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação, WebQuest, 

Aprendizagem Colaborativa; Educação Matemática ; Redes Sociais 



Resumo: Neste projeto, abordam-se questões referentes a implementação das 

Tecnologias de Informação e Comunicação(TIC), nas aulas de Matemática, 

assim como as possibilidades e as dificuldades oriundas desta utilização. O 

objetivo é investigar as contribuições que podem acontecer com a construção e 

a aplicação das WebQuests que os alunos do 9º ano produzirão e aplicarão aos 

alunos do 6º ano, atráves desta, a ocorrência de um aprendizado favorável e 

colaborativo. Esta investigação tem como base a teoria construcionista e busca 

inspiração na aprendizagem colaborativa, pois segundo algumas leituras 

realizadas, o aluno se mostra mais interessado quando lhe é proposto um 

trabalho onde cada participante do grupo é responsável pela cooperação e 

produção da conclusão do trabalho, apresenta também a Taxonomia de Bloom, 

as etapas da construção de uma WebQuest, o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC\'s) na educação, as redes sociais como auxílio 

a pesquisa e aprendizagem da Matemática e destaca a importância do professor 

como mediador pedagógico, orientando e facilitando da aprendizagem do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANA CLAUDIA MORES 

ORIENTADOR: Fabiane de Oliveira 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: A necessidade de medir para o cotidiano escolar do aluno 

Palavras-chave: Medidas; Educação Matemática; Geometria; Modelagem 

Matemática. 

Resumo: A atividade de medir está diretamente ligada a Educação Matemática 

e a Modelagem Matemática aplicada na Geometria e ao nosso dia-a-dia. 

Constantemente utilizamos medidas lineares, como por exemplo, para comprar 

tecido ou para verificar as medidas de uma casa. Esta atividade aparentemente 

tão simples pode se tornar um grande problema nas atividades práticas, pois 

muitos alunos desconhecem os tipos de medidas e os instrumentos necessários 

para efetuar determinadas medições. O objetivo desse projeto é levar o aluno a 

conhecer e utilizar as medidas lineares e fazer este aluno perceber a importância 

da utilização destas medidas para compreender seu cotidiano. O projeto foi 



aplicado para os alunos do segundo ano do Ensino Médio, como pré-requisito 

para a disciplina de Geometria Espacial. Após uma análise da parte histórica, 

simularam atividades realizadas por grandes Matemáticos, tais como Tales e 

Pitágoras; e a realizar outras atividades propostas visando o manuseio de 

instrumentos de medidas e a aplicabilidade das mesmas. Estas atividades 

auxiliaram este grupo de alunos a conhecer as medidas lineares, sabendo 

reconhecer os diversos tipos de instrumentos de medidas, bem como a 

diferenciar as unidades de medidas trabalhadas e puderam aplicar os conceitos 

estudados em situações de seu dia-a-dia. Esta atividade ajudou para que 

houvesse uma melhor interação dos alunos os quais passaram a respeitar as 

opiniões dos colegas facilitando assim o trabalho em grupo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A necessidade de medir para o cotidiano escolar do aluno 

Palavras-chave: Medidas, Educação Matemática e Geometria. 

Resumo: A atividade de medir está diretamente ligada a Educação Matemática 

pela Geometria e ao nosso dia-a-dia. Porém, esta atividade aparentemente tão 

simples pode se tornar um grande problema nas atividades práticas, pois muitos 

alunos desconhecem a utilização dos instrumentos de medida. O objetivo desse 

projeto é levar o aluno a conhecer e utilizar as medidas lineares. Como 

metodologias serão utilizadas a História da Matemática e a Modelagem 

Matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANA DELIA LAVAQUE RUIZ 

ORIENTADOR: Sebastiao Gazola 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Estatística: um conhecimento importante para o cidadão da sociedade 

atual 

Palavras-chave: Estatística; Coleta de dados; Tabelas e Gráficos. 

Resumo: Neste trabalho, propõe-se o ensino e aprendizagem da Estatística a 

partir da realização de atividades que permitam aos alunos perpassarem por 



todas as fases de uma pesquisa estatística. Para tanto, a proposta busca realizar 

atividades de construção de procedimentos para coletar, organizar, comunicar 

dados, ler e interpretar tabelas e gráficos. Buscando um trabalho 

contextualizado, vinculou-se o tema da pesquisa estatística a uma problemática 

vivida pela sociedade atual. Dentre as várias problemáticas pelas quais passa a 

comunidade do aluno e diante da preocupação com a quantidade e destino dos 

resíduos sólidos, elegeu-se o tema lixo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ESTATÍSTICA: UM CONHECIMENTO IMPORTANTE PARA O 

CIDADÃO DA SOCIEDADE ATUAL 

Palavras-chave: Estatística; Coleta de dados; Tabelas e Gráficos. 

Resumo: Observando que muitos alunos, ao final do ensino fundamental, ainda 

apresentam necessitar de um ensino voltado à formação de conceitos 

estatísticos que não foram desenvolvidos nesta etapa do estudo, pensou-se 

numa produção que viesse a desenvolver conhecimentos nesta área, tão 

importantes para a formação do cidadão. Objetiva-se promover atividades 

utilizando a metodologia estatística que visem o desenvolvimento de atitudes 

críticas diante de situações da vida cotidiana. Propõe-se um trabalho voltado à 

realização de uma pesquisa estatística que seja significativa para os alunos, 

onde eles possam construir procedimentos para coletar, organizar, comunicar 

dados, utilizar tabelas, gráficos e representações que aparecem frequentemente 

em seu dia a dia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANA INES FERNANDES GOUVEIA 

ORIENTADOR: Paulo Laerte Natti 

IES: UEL 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O COMPUTADOR COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO 

PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Palavras-chave: Computador; Software; Blog; Matemática; Alunos. 



Resumo: A proposta de trabalho tem como objetivo utilizar as tecnologias, 

possibilitando aos alunos novas metodologias de ensino por meio do 

computador, utilizando softwares e jogos educativos para a melhoria do 

processo ensino e aprendizagem de matemática. Foi criado um blog onde serão 

postados jogos online para proporcionar aos alunos formas diferentes de 

aprender os conteúdos matemáticos. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANAGELA CRISTINA MORETE FELIX 

ORIENTADOR: Joao Coelho Neto 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: OBJETOS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Palavras-chave: Ensino Médio; Geometria; Matemática; Objetos de 

Aprendizagem; Tecnologia. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é ressaltar a importância dos recursos 

tecnológicos aplicados ao ensino da Matemática, levando em conta as 

necessidades dos alunos. O trabalho proposto visa a enriquecer as práticas 

pedagógicas dos professores de Matemática por meio do uso de Objetos de 

Aprendizagem (OA). O método de pesquisa utilizado foi o da pesquisa 

qualitativa, na modalidade pesquisa-ação, o OA apresentado, como exemplo, foi 

“Introdução à Arquitetura”, que contempla o conteúdo Geometria Plana, e suas 

atividades foram realizadas pelos alunos da 2ª série do ensino médio no 

laboratório de informática do C.E Rui Barbosa – EM, município de Abatiá-PR. O 

conteúdo composto por temas e exemplos de OA apresentou-se de maneira 

criativa e interessante, colaborando com a construção do conhecimento pelo 

aluno por meio de discussão, exploração e interação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: OBJETOS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 



Palavras-chave: Ensino Médio; Geometria; Matemática; Objetos de 

Aprendizagem; Tecnologia 

Resumo: Esta unidade didática tem como finalidade trabalhar o uso da TIC no 

ensino da Geometria. Será utilizado o Objeto de Aprendizagem (OA) “Introdução 

à Arquitetura”, o objetivo é compreender o valor da matemática, por meio de suas 

aplicações nos diferentes campos existentes, como na arquitetura, onde o 

conhecimento sobre área de figuras planas é fundamental. A metodologia 

utilizada será: aplicar questionário semiestruturado; abordar o conteúdo de 

geometria plana em sala de aula; formar equipes para executar as atividades; 

apresentar o OA aos alunos, utilizar o laboratório de informática para realização 

das atividades do OA; elaborar relatórios sobre as atividades realizadas; 

sistematizar o desenvolvimento das atividades propostas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANA LUCIA VIEIRA RECHE 

ORIENTADOR: Joao Coelho Neto 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A TECNOLOGIA AUXILIANDO NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS 

Palavras-chave: Recursos Midiáticos, Objetos de Aprendizagem, TIC, 

Matemática. 

Resumo: Este artigo teve como objetivo analisar o uso dos recursos midiáticos 

no ensino da Matemática e promover a inserção de recursos tecnológicos na 

organização do trabalho docente. Para a efetivação desta proposta, 

desenvolveu-se uma unidade temática no qual relatou o aporte teórico sobre o 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em sala de aula, 

abordando em especial, os Objetos de Aprendizagem (OA) com professores e 

alunos do Colégio Estadual Nóbrega da Cunha no município de Bandeirantes, o 

método utilizado na intervenção foi o da pesquisa-ação com a inserção de 

referenciais teóricos ao uso dos OA; para exemplificar o conteúdo foi feita 

juntamente com os alunos da 6ª. série, aplicações dos OA de polígonos e 

poliedros. As análises realizadas demonstra a motivação dos alunos 



participantes do projeto, pois o uso dos OA auxiliou na assimilação de conceitos 

matemáticos de forma interativa, melhorando as relações no processo ensino e 

aprendizagem da Matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A INFORMÁTICA AUXILIANDO NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS 

Palavras-chave: Recursos Midiáticos, Matemática, Formação de Professores, 

Objetos de Aprendizagem. 

Resumo: Neste caderno temático tem por objetivo analisar o uso dos recursos 

midiáticos no ensino da Matemática na formação de professores. O método será 

o de pesquisa-ação com a inserção de referencias teóricos ao uso dos Objetos 

de Aprendizagem (OA) no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, 

o qual possibilitará o uso destes de uma maneira que auxiliará conceitos da 

Matemática de forma interativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANA MARIA MUSIASKI 

ORIENTADOR: JJOYCE JAQUELINNE CAETANO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: RESOLUCÃO DE PROBLEMAS: EM BUSCA DE UMA MATEMÁTICA 

DESCONTRAÍDA NA ESCOLA 

Palavras-chave: Resolução de problemas; operações fundamentais; 

aprendizagem 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um trabalho desenvolvido nas 

aulas de Matemática, empregando a Metodologia de Resolução de Problemas, 

para o ensino e aprendizagem das quatro operações fundamentais, fazendo uso 

de problemas que evidenciem situações do cotidiano. Tal proposta teve como 

objetivo, buscar um ensino prazeroso e significativo na 5a série (6o ano) do 

ensino fundamental. Além disso, objetivou-se viabilizar aos alunos, a percepção 

da importância da leitura e a interpretação do enunciado das situações 

problemas, tendo em vista que essa prática possibilita ao aluno explorar e 



elaborar os vários caminhos que levarão à solução da situação que lhe é 

apresentada. A análise e a interpretação dos dados revelaram que a resolução 

de problemas é uma excelente ferramenta metodológica que poderá, se bem 

utilizada, ressignificar o ensino e a aprendizagem matemática. Verificou-se 

ainda, nesse estudo, a importância de trabalhar nas aulas de Matemática com a 

Metodologia de Resolução de Problemas, por ser uma excelente oportunidade 

de envolver diferentes conteúdos matemáticos e por permitir ao professor, um 

trabalho com outras áreas do conhecimento, dando assim um suporte para as 

aplicações da Matemática de forma contextualizada, buscando uma participação 

ativa e consciente dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Resolução de Problemas: em busca de uma Matemática descontraída na 

Palavras-chave: Resolução de Problemas - operações fundamentais; 

aprendizagem 

Resumo: O objetivo principal desta unidade didática direcionada a 5ª série (6º 

ano) e a professores que trabalham com o Ensino Fundamental é mostrar como 

a metodologia da resolução de problemas pode tornar as aulas mais dinâmicas 

e interessantes, fazendo uso de problemas que evidenciem situações do 

cotidiano, focando as quatro operações fundamentais. Tal unidade pretende 

atrair o interesse dos alunos, ampliar seus conhecimentos de forma agradável e 

significativa proporcionando uma melhor aprendizagem da Matemática. Por meio 

da metodologia de resolução de problemas, espera-se que os alunos aprendam 

habilidades fundamentais como a capacidade de ouvir, expor e discutir com os 

colegas, tomar decisões, raciocinar de forma criativa, escrever, produzir, 

interpretar e ler matematicamente. Essas habilidades são de suma importância 

para os alunos estarem melhor preparados para o mundo do conhecimento e do 

trabalho. Espera-se que a referida unidade contribua para o ensino e 

aprendizagem de situações problemas, de forma que os alunos apliquem 

corretamente as quatro operações fundamentais nas atividades propostas, 

proporcionando-lhes satisfação em aprender Matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 



PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA WOLSKI BORILLE 

ORIENTADOR: ANDERSON ROGE TEIXEIRA GOES 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: O uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem aprendizado da matemática 

aplicada ao curso Técnico de Química 

Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem; Matemática; Wiki. 

Matemática aplicada na Química; 

Resumo: Este artigo apresenta alguns aspectos do trabalho realizado com 

alunos do Curso Técnico de Química, ofertado no Centro Estadual de Educação 

Profissional de Curitiba (CEEP-Curitiba) e professores de Matemática e Química 

da rede pública de ensino do Estado do Paraná. A finalidade é avaliar o ambiente 

virtual de aprendizagem desenvolvido, como forma de apoio ao aluno no seu 

aprendizado e um mecanismo de aproximação, interação, motivação e 

construção coletiva do aprendizado entre alunos, professores e comunidade 

escolar em geral. Para atingir este objetivo foi elaborado material pedagógico 

específico e postado no ambiente virtual de aprendizagem, submetido à 

avaliação pelos alunos e professores. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem no Aprendizado da 

Matemática aplicada ao curso Técnico de Química 

Palavras-chave: Ambiente Virtual de aprendizagem; Matemática; Wiki; 

Matemática aplicada na Química 

Resumo: O presente trabalho pretende analisar, a respeito das dificuldades em 

conteúdos matemáticos e as deficiências observadas em algumas disciplinas do 

ensino técnico de Química. Com o objetivo de propor uma iniciativa de busca de 

soluções, foi criado um ambiente virtual de aprendizagem para acesso aos 

alunos, professores e comunidade escolar em geral. Para assim, oportunizar ao 

aluno auxílio às suas dúvidas, sem que precise dirigir-se à escola e possa fazer 

uso deste auxílio no momento em que julgar propício e necessário. 

Proporcionando também ambientes de intercambio e interação entre a 

Coordenação do Curso, professores e alunos da Escola, com a finalidade de 

melhorar o desempenho e a qualidade do ensino público. Com isto espera-se 



motivar os alunos na aplicação da matemática na prática industrial e laboratorial. 

Neste ambiente virtual estão disponibilizados textos com explicações teóricas da 

matemática, bem como sua contextualização na química, os recursos utilizados 

são texto, áudio e vídeo, bem como fórum e Chat. Desta forma, este material 

busca a formação de um cidadão crítico, atualizado, que cada vez mais esteja 

inserido nos avanços tecnológicos produzidos pela humanidade e que venha a 

ser um profissional bem formado e ativo na construção da sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANGELA MERCIA PIPINO 

ORIENTADOR: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Planejamento e avaliação escolar: componentes para a pratica 

pedagogica transformadora no ensino da matematica. 

Palavras-chave: planejamento; avaliação escolar; pratica transformadora; 

matematica. 

Resumo: Este artigo teve como objetivo apresentar os resultados da pesquisa 

realizada junto as(os) alunas(os) do 4º ano do curso de Formação de Docentes, 

visando os subsídios teóricos e práticos para o planejamento, idéias, vivencias 

e praticas que viabilizaram a compreensão da temática proposta. Como 

instrumentos de coleta de dados foram utilizados observações, debates, 

trabalhos em grupo, dinâmicas, leituras de textos significativos. O trabalho 

desenvolvido mostrou que os(as) alunas(os) participantes da proposta 

demonstraram a compreensão de que a avaliação da aprendizagem em 

Matemática, não se restringe a medir o conteúdo aprendido pelo aluno, pois a 

mesma tem como objetivo formar sujeitos que se apropriem do conhecimento e 

entenda as relações humanas em sua complexidade. Desta forma, avaliação 

escolar proposta passa a ser continua, priorizando a qualidade do ensino e da 

aprendizagem, proporcionando ao aluno mais de uma oportunidade de se atingir 

os objetivos. Isso implica que a avaliação escolar na disciplina de Matemática 

seja planejada e pensada não como um fim em si mesmo, mas como um meio 



essencial para a construção de uma cultura de participação escolar, baseada na 

democracia e respeito mútuo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO ESCOLAR: COMPONENTES PARA A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA TRANSFORMADORA NO ENSION DA 

MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Planejamento, Avaliação, Aprendizagem, Matemática. 

Resumo: O projeto tem com objetivo contribuir com subsídios teórico-práticos 

para a prática do planejamento e avaliação escolar na perspectiva de uma 

prática transformadora na disciplina de Matemática junto as (os) alunas (os) do 

4º ano do curso de Formação de Docentes compatível com o pensar e o fazer 

escolar. Como método de trabalho busca-se respaldo na pesquisa ação, por se 

constituir em um tipo de pesquisa, não se limita a descrever uma situação, mas 

gerar pequenos eventos, como palestras, debates, entrevistas, com a intenção 

de desencadear mudanças no seio da coletividade. Considerando que cabe ao 

professor a responsabilidade com relação à elaboração do planejamento e 

avaliação, a intenção é subsidiar ações para o planejamento e a avaliação do 

ensino da matemática na concepção transformadora. Entendemos que tratar da 

problemática do planejamento e avaliação escolar da matemática, visando um 

planejamento dirigido para uma ação crítica e transformadora de ensino e 

aprendizagem, possibilitará ao docente uma atuação com maior segurança na 

sua tarefa educativa. O planejamento apropriado tem como resultado um bom 

plano de ensino que se traduz pela ação pedagógica direcionada de forma a 

integrar dialéticamente ao concreto do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANGELA REGINA CROZETA BARBOSA 

ORIENTADOR: Marcos Roberto Teixeira Primo 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO NO 

ENSINO DOS NÚMEROS E SISTEMAS DE NUMERAÇÃO 



Palavras-chave: História da Matemática; Origem dos números; Sistemas de 

numeração; Processo ensino aprendizagem. 

Resumo: O presente trabalho é parte do Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Estado do Paraná – PDE 2010, com a elaboração de uma 

unidade didática motivadora no ensino aprendizagem da origem dos números e 

sistemas de numeração. Implementada no 6º ano do Colégio Estadual Tancredo 

de Almeida Neves no município de Maringá, com o intuito de tornar o ensino da 

matemática mais significativo. A História da Matemática como instrumento 

didático, permitiu o uso de instrumentos diferenciados de aprendizagem, 

apresentando resultados satisfatórios quanto à aceitação pelos alunos, como 

também, pelos cursistas do grupo de trabalho em rede GTR, que através de seus 

depoimentos concordaram com a importância da História da Matemática e que 

ela se faz necessária para mudar o quadro crítico do ensino da matemática. Os 

resultados deste trabalho possibilitaram a elaboração deste artigo científico para 

conclusão de curso. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: História da matemática como instrumento didático no ensino dos 

números e sistemas de numeração. 

Palavras-chave: História da matemática; origem dos números; sistema de 

numeração. 

Resumo: Sem o conhecimento histórico e, por consequência, o não uso desse 

conhecimento, nos leva a questionamentos que não podem ser respondidos de 

maneira convincente, deixando a impressão que a matemática é difícil, e por isso 

não está ao alcance de todos. Se o conteúdo trabalhado estiver associado ao 

seu contexto histórico, a compreensão é facilitada, proporcionando assim um 

maior interesse e gosto pela disciplina e por leituras que ajudam ainda mais esta 

compreensão. Esta unidade didática tem como objetivo o estudo histórico da 

origem dos números e dos sistemas de numeração, para assim sanar 

dificuldades, oportunizar leituras, para assim esclarecermos e respondermos 

muitas questões pendentes. Este material será utilizado no Colégio Estadual 

Tancredo de Almeida Neves de Maringá, no ano de 2011, com alunos do 6º ano 

do Ensino Fundamental. Será organizado através de questionamentos, troca de 

informações entre aluno-aluno, aluno-professor, leituras, vídeos, música, 



dramatizações. Espera-se com esse trabalho contribuir para uma melhoria no 

processo ensino-aprendizagem da Matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANTONIO CRUZ 

ORIENTADOR: Marlize Spagolla Bernardelli 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Reflexão sobre as práticas avaliativas em matemática para o ensino 

médio. 

Palavras-chave: - Avaliação; Matemática; Reflexão sobre avaliação 

Resumo: Este artigo teve por objetivo rever o sistema de avaliação por meio de 

fundamentações teóricas no processo de ensino e aprendizagem da Matemática 

no ensino médio. Participaram como sujeitos deste estudo, professores de 

Matemática do ensino médio. O método utilizado foi de Pesquisa-ação teve como 

métodos a inserção do “material” aos professores, como meio de 

aperfeiçoamento ao processo de ensino, com o objetivo a participação conjunta 

dos professores de Matemática, visando diagnosticar as práticas avaliativas dos 

professores de Matemática da rede pública de ensino. Tendo em vista que tais 

práticas, que de certa forma, têm causado alguns problemas à educação, como 

a reprovação, evasão e a exclusão social. Refletindo sobre a questão da 

avaliação constatamos que o quantitativo ainda supera o qualitativo, mas com 

grandes avanços na educação. Os professores estão se capacitando com 

aprofundamento teórico e consequentemente sua prática docente está sendo 

qualificada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Reflexão sobre as práticas avaliativas em Matemática para o ensino 

médio 

Palavras-chave: avaliação; Matemática; ensino médio 

Resumo: O trabalho visa diagnosticar as práticas avaliativas dos professores de 

Matemática do Colégio Estadual Hermínia Lupion, principalmente rever as 

formas de avaliação para a disciplina de Matemática, fazer uma reflexão sobre 



a avaliação. Repensar as práticas avaliativas, elaborando instrumentos de 

avaliação usando estratégias criativas e não convencionais, identificar o 

problema do aluno, planejando a intervenção adequada, estabelecer estratégias 

de recuperação para os alunos de menor rendimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA NAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: novas práticas para reorganização da ação pedagógica do 

professor 

Palavras-chave: Concepções de Avaliação; Processos de Ensino e 

Aprendizagem; Construção Coletiva. 

Resumo: O estudo reflete sobre o processo de avaliação escolar com os 

diferentes integrantes dos processos de ensino e aprendizagem, articulando 

esse diálogo com ações concretas, viáveis e aplicáveis no espaço da escola 

pública no que se refere aos critérios e instrumentos de avaliação, primando pela 

qualidade do ensino e da aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental. 

O presente artigo busca refletir sobre as indagações pertinentes e presentes no 

cotidiano escolar com professores da rede estadual de ensino, objetivando 

elucidar e encontrar novos caminhos com o coletivo da escola. A avaliação 

entendida como processo fundamental na construção do planejamento de 

ensino, primordial para a construção do conhecimento, acompanhamento e 

estimulação da aprendizagem. O diálogo sobre as abordagens e conceitos 

avaliativos nos Grupos de Estudos organizados na escola e no Grupo de 

Trabalho em Rede, durante o ano letivo de 2011, propiciou a reflexão de 

possibilidades para uma avaliação concebida como prática compartilhada que 

seja instrumento auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Avaliação em Matemática no Ensino Fundamental II: Novas práticas para 

a reorganização da ação pedagógica do professor 

Palavras-chave: Processo de Avaliação; diálogo; primordial; coletivo. 

Resumo: O Caderno Temático busca refletir sobre o processo de avaliação 

escolar com os diferentes integrantes dos processos de ensino e aprendizagem, 

articulando esse diálogo com ações concretas, viáveis e aplicáveis no espaço da 

escola pública no que se refere aos critérios e instrumentos de avaliação, 

primando pela qualidade do ensino e da aprendizagem de Matemática no Ensino 

Fundamental.O presente caderno busca refletir sobre as indagações pertinentes 

e presentes no cotidiano escolar, objetivando elucidar e encontrar novos 

caminhos, na medida em que essa procura se faz presente entre os colegas 

professores com os quais atuo. A avaliação entendida como processo 

fundamental na construção do planejamento de ensino, primordial para a 

construção do conhecimento, acompanhamento e estimulação da 

aprendizagem. Pretende se dialogar sobre as abordagens sobre a avaliação nos 

Grupos de Estudos que serão organizados na escola, durante o ano letivo, 

implementando a intervenção pedagógica prevista no PDE. A partir do coletivo 

serão registradas possibilidades para uma avaliação concebida como prática 

compartilhada que seja instrumento auxiliar nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: APARECIDA DIAS DE SOUZA 

ORIENTADOR: Joao Cesar Guirado 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: ESTIMULANDO A CURIOSIDADE DOS ALUNOS POR MEIO DA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Operações Fundamentais; 

Números; Raciocínio Matemático. 

Resumo: O documento das Diretrizes Curriculares de Educação Básica do 

Estado do Paraná cita como um dos encaminhamentos metodológicos a 

Resolução de Problemas. Essa metodologia vem sendo estudada ao longo dos 



últimos anos, por vários educadores matemáticos e é muito comum no cotidiano 

de sala de aula, mas de modo geral, continuam sendo trabalhados como 

exercícios repetitivos para fixar conteúdos que acabaram de ser estudados. 

Nesse trabalho, procurou-se fundamentar a importância da resolução de 

problemas para o ensino da matemática, como um recurso valioso, sem deixar 

os aspectos importantes relativos à leitura, interpretação e compreensão da 

linguagem matemática. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é mostrar o 

resultado do projeto de pesquisa e relatar a experiência da implementação de 

uma Unidade Didática com sugestões de problemas selecionados e adaptados 

com abordagem nas operações fundamentais. A aplicação desta metodologia 

em sala de aula ocorreu em uma turma de 6º ano do Colégio Estadual Rodrigues 

Alves, em Maringá-PR, a fim de contribuir para a melhoria do ensino-

aprendizagem de matemática da rede pública estadual, permitindo, assim, 

promover o desempenho e o desenvolvimento da capacidade de pensar e 

compreender os conceitos matemáticos pertinentes às operações fundamentais, 

visando tornar as aulas de matemática mais dinâmicas, interessantes e criativas. 

Dessa forma, ao trabalhar com esta metodologia, o aluno terá a oportunidade de 

desenvolver e sistematizar os conhecimentos matemáticos, dando significação 

aos conteúdos, pois estará desafiado a utilizar o raciocínio, a lógica, a 

concentração, a atenção, o cálculo mental e a estimativa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Estimulando a curiosidade dos alunos por meio da Resolução de 

Problemas 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Operações Fundamentais; 

Números; Raciocínio Matemático. 

Resumo: De acordo com as Diretrizes Curriculares de Educação Básica do 

Estado do Paraná, os conteúdos devem ser abordados, por meio de tendências 

metodológicas da Educação Matemática que fundamentam a prática docente, e 

uma das propostas metodológicas é a Resolução de Problemas. Nesse sentido 

o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta metodológica para os 

conceitos e aplicações das operações fundamentais: adição, subtração, 

multiplicação e divisão, por meio da Resolução de Problemas, a fim de melhorar 

a qualidade de ensino, permitindo, desta forma, promover o desempenho e o 



desenvolvimento da capacidade de pensar e compreender os conceitos 

matemáticos visando tornar as aulas de matemática mais dinâmicas, 

interessantes e criativas. Serão apresentados problemas interessantes, 

desafiadores, curiosos visando despertar nos alunos a curiosidade e interesse 

pela descoberta da solução. As atividades elaboradas foram planejadas partindo 

das mais simples até as mais complexas, de modo a propiciar ao aluno a 

assimilação dos conceitos matemáticos pertinentes às operações fundamentais. 

A escolha desse tópico deu-se tendo em vista a constatação da enorme 

defasagem dos alunos nesses conteúdos, pois a maioria deles chega na 5ª série 

(6ºano) sem o domínio dos algoritmos, sem a compreensão do Sistema de 

Numeração Decimal e sem habilidades de raciocínio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ARLINDO DALLAZUANA 

ORIENTADOR: MARIO UMBERTO MENON 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: UMA METODOLOGIA ALTERNATIVA PARA O ENSINO DAS 

EQUAÇÕES DO 1º GRAU: UTILIZANDO A BALANÇA DE DOIS PARATOS 

Palavras-chave: balança de dois pratos; história da matemática, concepções, 

práticas. 

Resumo: Resumo O presente estudo é resultado de uma investigação feita com 

os alunos da 6ª série (7º ano), com finalidade demonstrar uma prática 

metodológica para auxiliar no ensino das equações na sexta série ou sétimo ano 

do ensino fundamental. Envolveu atividades de pesquisa de dados históricos no 

laboratório de informática, para dar ao aluno a noção de como esse 

conhecimento foi elaborado, sua finalidade e uso ao longo da história até nossos 

dias. Nesta prática consta a construção de uma balança de dois pratos de forma 

artesanal, bem como seu uso no desenvolvimento do conteúdo das equações. 

Para tanto, procurou-se refletir um pouco sobre as concepções da matemática e 

as práticas avaliativas, pois esses dois assuntos são de extrema importância no 

processo de ensino e nas praticas educativas, mostrando que estes estão 

diretamente ligados à forma com que a sociedade se organiza, e as 



particularidades de vida de seus integrantes, entre eles: aluno e professor que 

influencia e ao mesmo tempo é influenciado, moldando assim suas concepções 

e práticas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: UMA METODOLOGIA NO ENSINO DE EQUAÇÃO DO 1º GRAU 

Palavras-chave: Metodologia – alternativa - equações- igualdade - geometria 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo utilizar uma metodologia 

alternativa no desenvolvimento do conteúdo das equações. Para isso sugere que 

o professor leve os alunos ao laboratório de informática e busque informações 

sobre o conteúdo. Dados que mostrem quando foram criadas e o porquê de sua 

criação. Como metodologia de ensino será utilizada a balança de dois pratos, 

que deve ser construída de forma artesanal pelos alunos com o auxilio do 

professor, que pode na construção explorar alguns dos conteúdos da geometria 

e quando terminada utilizar na comparação de objetos e desta forma trabalhar a 

igualdade nas equações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: AVELINO MUNARO 

ORIENTADOR: Rosangela Villwock 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Explorando o Ensino da Álgebra através da resolução de problemas 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Resolução de Problemas; Álgebra. 

Resumo: Ao ensinar Álgebra tem-se uma grande dificuldade para fazer com que 

os alunos entendam os conteúdos abordados. Ensinar com significados é uma 

alternativa para o seu ensino, tendo em vista a superação das dificuldades de 

aprendizagem. Explorar os conteúdos da álgebra por meio da resolução de 

problemas é uma metodologia que possibilita ao aluno ser agente de seu próprio 

conhecimento. Além disso, constitui uma estratégia interessante integrar a 

aritmética, a geometria e a álgebra de forma contextualizada e com material 

concreto para que os conteúdos tenham significado. A proposta é ensinar 

álgebra, não tendo o foco no desenvolvimento de habilidades de cálculo escrito 



e mecânico, mas em algo significativo para o estudante. O objetivo é estudar os 

conceitos de álgebra, propondo significados aos conteúdos trabalhados, 

utilizando como metodologia a resolução de problemas. Apesar das dificuldades 

associadas a interpretação e concentração, este trabalho demonstrou que o 

ensino da álgebra, através da resolução de problemas, produz resultados 

satisfatórios no desenvolvimento da capacidade cognitiva, quando é explorado 

adequadamente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Explorando o ensino de álgebra através da resolução de problemas. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática”, “álgebra”, “resolução de problemas” 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo desenvolver atividades com 

questões que deem significado ao uso da álgebra, bem como, instigar, no 

educando, sua capacidade de investigação, orientando-o a buscar respostas 

para todas as atividades que a escola e a vida lhe propõe. O trabalho com a 

álgebra tem demonstrado que os alunos enfrentam dificuldades de 

compreensão, assimilação e aplicação. Para dirimir e/ou minimizar tais 

dificuldades, serão propostas atividades com a metodologia da resolução de 

problemas que incluem a observação, análise e investigação, buscando integrar 

aritmética, geometria e álgebra. Para tanto, o aluno fará uso de material concreto 

e, a partir da observação e do uso de regras simbólicas, será orientado a deduzir 

e escrever a fórmula, usando, neste caso, a linguagem algébrica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: BEATRIS MARIA PIVA 

ORIENTADOR: Luciana Pagliosa Carvalho Guedes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O uso da porcentagem no cotidiano dos alunos: uma experiência com a 

modelagem matemática. 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Porcentagem; Ensino; 

Etnomatemática. 



Resumo: O ensino de Matemática possibilita desenvolver no estudante, o 

raciocínio lógico, o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de 

resolver problemas. Além disso, promove a participação crítica dos alunos na 

sociedade, discutindo questões políticas, econômicas, ambientais, nas quais a 

matemática é utilizada como suporte tecnológico. No entanto, é comum e ao 

mesmo tempo lastimável, observar que inúmeros alunos concluem o ensino 

fundamental e médio demonstrando dificuldades em relacionar a Matemática 

escolar com a Matemática do cotidiano. A intenção para o desenvolvimento 

deste estudo foi explorar a Matemática e o uso da porcentagem por meio das 

situações vivenciadas pelos alunos, utilizando a modelagem matemática e a 

etnomatemática, cuja relação se estabelece nos conhecimentos étnicos de cada 

grupo. Buscou-se melhorar a compreensão e o entendimento do processo 

matemático no ensino da porcentagem, partindo dos conhecimentos dos alunos 

relacionando-os com o dia a dia. Sabe-se que o uso da porcentagem tem grande 

utilidade no cotidiano de todas as pessoas. Por isso, este estudo escolheu 

assuntos voltados para a agricultura e pecuária, que fazem parte da economia 

do município onde a escola está inserida e também por ser a principal fonte de 

renda das famílias dos alunos. Os resultados foram atingidos com sucesso, 

sendo que os alunos compreenderam e associaram a importância da 

porcentagem sobre a realidade que os cerca. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O USO DA PORCENTAGEM NO COTIDIANO DOS ALUNOS: UMA 

EXPERIÊNCIA COM A MODELAGEM MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Matemática; porcentagem; modelagem matemática. 

Resumo: O ensino de Matemática possibilita desenvolver no estudante, o 

raciocínio lógico, o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de 

resolver problemas. Além disso, promove a participação crítica dos alunos na 

sociedade, discutindo questões políticas, econômicas, ambientais, nas quais a 

matemática é utilizada como suporte tecnológico. É lastimável, observar que 

inúmeros alunos concluem o ensino fundamental e médio demonstrando 

dificuldades em relacionar a Matemática escolar com a Matemática do cotidiano. 

O objetivo deste estudo é explorar a Matemática e o uso das porcentagens por 

meio das situações vivenciadas pelos alunos. A modelagem matemática 



favorece esse tipo de trabalho, sendo que requer um modelo para ser trabalhado, 

portanto, a proposta inicial, envolve a etnomatemática cuja relação se estabelece 

nos conhecimentos étnicos de cada grupo. Melhorar a compreensão e o 

entendimento do processo matemático no ensino da porcentagem, partindo dos 

conhecimentos cognitivos dos alunos relacionando-os com o dia a dia. A 

problematização usará a porcentagem que tem grande utilidade no cotidiano de 

todas as pessoas, pois convive-se com ela nas compras, nos pagamentos, nos 

juros, em índices percentuais e em tantas outras ações corriqueiras que, por 

vezes passam despercebidas. Para este estudo, escolheu-se assuntos voltados 

para a agricultura e pecuária, que faz parte da economia do município, onde a 

escola está inserida e também por ser a principal fonte de renda das famílias dos 

alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CARLOS ALBERTO DE PRIOLI ROQUE 

ORIENTADOR: Daniel Trevisan Sanzovo 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O uso do software de Geometria Dinâmica GeoGebra nas aulas de 

Matemática no Ensino Médio 

Palavras-chave: GeoGebra;Ensino Médio;Matemática 

Resumo: O presente trabalho visa relatar um estudo realizado sobre a utilização 

do software de Geometria Dinâmica GeoGebra como estratégia de ensino e 

aprendizagem nas aulas de Matemática do Ensino Médio na rede pública do 

Estado do Paraná. Neste sentido faz-se necessário definir Educação 

Matemática, e as Mídias Tecnológicas, bem como conhecer as características 

da Geometria Dinâmica como atividade para o Ensino Médio. A atividade 

proposta foi desenvolvida em uma turma do primeiro ano desse nível de ensino 

do Colégio Estadual Miguel Dias, no município de Joaquim Távora (PR), sendo 

problematizada e desenvolvida através do conteúdo matemático Funções, com 

a utilização de informática educativa através do uso dos recursos tecnológicos 

para as aulas de Matemática, apontando para alguns conceitos básicos desta 

ferramenta aliados ao conhecimento da própria disciplina. A atividade 



desenvolvida apresenta o formato de uma Unidade Didática, disponível no portal 

da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Pode-se perceber uma melhor 

compreensão dos alunos sobre o conceito de função, ampliando o entendimento 

do conteúdo através da representação gráfica do mesmo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O USO DO SOFTWARE GEOGEBRA NO ENSINO DE FUNÇÃO DO 1º 

E 2º GRAU 

Palavras-chave: Função, Geogebra, Ensino 

Resumo: Esta unidade justifica-se pela presença de inovações tecnológicas de 

informação e comunicação na educação atual. A utilização efetiva de recursos 

alternativos como softwares dinâmicos se apresenta como um instrumento 

metodológico para o processo pedagógico. A proposta é a utilização de 

informática educativa por meio do uso do GeoGebra, software livre disponível 

nos computadores das escolas estaduais do Paraná, para o ensino dos 

conteúdos: Função do 1º grau e do 2º grau em aulas de Matemática no Ensino 

Médio. O material se apresenta com o objetivo de facilitar a utilização do 

GeoGebra com explicações simples e detalhadas para professores. Bem como 

, são sugeridas algumas atividades para serem desenvolvidas com os conteúdos 

escolares, já mencionados, de modo, que se faça uma reflexão acerca da ação 

pedagógica produzida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CARLOS ALBERTO DE VICENTE 

ORIENTADOR: ARLENI ELISE SELLA 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Equações do 2º Grau, sua História e Metodologias Aplicadas 

Palavras-chave: Equações do 2º Grau; Material manipulável;História da 

Matemática 

Resumo: Este artigo tem por finalidade relatar os estudos realizados sobre as 

equações do 2° Grau, sua história e momentos marcantes visando favorecer a 

compreensão da resolução. Pretendeu-se relacionar os métodos utilizados antes 



da síntese da fórmula resolutiva com a resolução usualmente proposta hoje. O 

objetivo do trabalho foi de promover estudos e reflexões sobre uma abordagem 

metodológica alternativa no ensino de equação do 2º grau por meio da utilização 

de material manipulável e de recursos à História da Matemática. Dentre os 

materiais manipuláveis, a ênfase foi ao utilizado para o completamento do 

quadrado. O material consistia num conjunto de peças confeccionadas em EVA 

. O projeto foi desenvolvido no ano de 2011, por meio de encontros promovidos 

em contraturno com alunos dos 9°s anos A-B-C-D, do Ensino Fundamental, 

sendo envolvidos 20 alunos no total. No período da Intervenção Pedagógica, 

explorou-se, além da História da Matemática, a construção de materiais 

manipuláveis que auxiliassem na exploração dos conteúdos trabalhados durante 

os encontros e a utilização de um aplicativo de um software. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Equações do 2º Grau, sua História e Metodologias Aplicadas 

Palavras-chave: Material;manipulável;História;da;Matemática 

Resumo: As atividades propostas são atividades que não só envolvam 

conhecimentos já construídos, mas principalmente as que provoquem a 

produção de novos conhecimentos. Dentro desta proposta segere-se o 

manuseio de material manipulável, a visualização da resolução geométrica de 

diversas situações, possibilitando ações metodológicas diferenciadas em sala de 

aula, para refletir-se sobre diferentes formas de ver e resolver equações do 2º 

grau. Diante desse contexto torna-se importante explorar a História da 

Matemática numa perspectiva de levar o estudante à relação com o passado, 

para compreender o presente, tendo em mente que os fatos não acontecem por 

si só, mas por necessidades de um grupo de pessoas, com o objetivo de 

melhorar suas situações de vida. Nosso objetivo trata-se de promover estudos e 

reflexões sobre uma abordagem metodológica alternativa no ensino das 

equações do 2º grau por meio da utilização de um material manipulável e de 

recursos da História da Matemática, dentro desse material manipulável 

pretende-se trabalhar com o completamento de quadrado, utilizando um 

conjunto de peças de madeira denominado Algeplan, que pode ser 

confeccionado em EVA. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CARLOS ALBERTO MOHR 

ORIENTADOR: Raquel Lehrer 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Análise de Relações Financeiras Cotidianas 

Palavras-chave: matemática;financeira;cotidiano; 

Resumo: O presente artigo atende à solicitação do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE-2010, ao professor Carlos Alberto Mohr. 

Trata-se da apresentação dos resultados de pesquisa bibliográfica com enfoque 

no tratamento da informação através da Matemática Financeira, aliada à 

produção de material pedagógico, com formato de Unidade Didática, intitulado: 

Análise de Relações Financeiras Cotidianas, oportunizando, através de sua 

implementação, o caráter vivencial da mesma. Teve por público alvo alunos do 

1º ano do Curso Pós-médio Técnico Profissionalizante em Administração do 

CEEP - Centro Estadual de Ensino Profissional – Pedro Boaretto Neto de 

Cascavel-PR, porém, podendo ser aplicada aos demais alunos do Ensino Médio. 

O objetivo foi repensar o ensino da Matemática Financeira por meio da análise 

de relações financeiras cotidianas para que o aluno compreenda a matemática 

financeira aplicada aos diversos ramos da atividade humana e sua influência nas 

decisões de ordem pessoal e social, pois, são muitas as dificuldades em 

compreender e interpretar as relações matemáticas de ordem financeira. Uma 

das causas possíveis disso, é que, o trabalho educativo com o tratamento da 

informação esteja desvinculado da realidade, tornando-se assim, necessário 

elaborar técnicas que façam com que os educandos simulem situações do 

cotidiano de suas vidas pessoais e das empresas em que atuam e/ou atuarão, 

afim de que, ao se depararem com determinados problemas, possam agir com 

destreza. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Análise de Relações Financeiras Cotidianas 

Palavras-chave: matemática;financeira;cotidiano; 



Resumo: Trata-se de Unidade Didática sobre a temática: O tratamento da 

informação através da Matemática Financeira. Terá por público alvo ao alunos 

do 1º ano do Curso Pós-médio Técnico Profissionalizante em Administração, 

porém poderá ser aplicada aos demais alunos do Ensino Médio. Pretende-se 

pensar o ensino da Matemática Financeira por meio da análise de relações 

financeiras cotidianas para que o aluno compreenda a matemática financeira 

aplicada aos diversos ramos da atividade humana e sua influência nas decisões 

de ordem pessoal e social. São muitas as dificuldades em compreender e 

interpretar as relações matemáticas de ordem financeira, uma das causas 

possíveis disso, é que, o trabalho educativo com o tratamento da informação 

esteja desvinculado da realidade, tornando-se assim, necessário elaborar 

técnicas que façam com que estes educandos simulem situações do cotidiano 

de suas vidas pessoais e das empresas em que atuam e/ou atuarão, afim de 

que, ao se depararem com determinados problemas, possam agir com destreza. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CARLOS ROBERTO GALDIOLI 

ORIENTADOR: Wellington Hermann 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: O LÚDICO E OS JOGOS NA MATEMÁTICA:Como Instrumento de 

Aprendizagem 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos; Educação Lúdica; Educação Matemática. 

Resumo: Este é o relato de uma pesquisa qualitativa desenvolvida na 

implementação do projeto de intervenção pedagógica, durante a participação no 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná. O 

objetivo é analisar o trabalho desenvolvido com três jogos dentre os quatorze 

produzidos por um dos autores, quanto às possibilidades para suas utilizações 

em aulas de matemática. O trabalho foi desenvolvido com turmas de sextos e 

sétimos anos do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Paranaguaçú – PR. 

Os dados para análise foram coletados por meio de observações e anotações 

em diário de campo e por meio de gravações de áudio das sessões de jogo. 

Alguns resultados apontam para características interessantes para o uso destes 



jogos: os alunos desenvolveram autonomia com relação à tomada de decisão; 

apresentam momentos de colaboração e trabalho em equipe; relacionam 

situações de jogo com conteúdos matemáticos. Os resultados apontam ainda 

para a necessidade de formalização dos significados atribuídos aos objetos e 

situações de jogo em termos de conteúdos matemáticos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O LÚDICO E OS JOGOS NA MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos; Educação Lúdica; Educação Matemática. 

Resumo: Este material didático tem por finalidade a implementação de 

atividades diferenciadas em sala de aula com uso de jogos matemáticos. Nossa 

preocupação sempre foi buscar e produzir atividades diferenciadas, 

principalmente atividades lúdicas, que pudessem levar os alunos a se 

interessarem mais pela matemática. O objetivo deste trabalho é propor 

atividades em forma de jogos focando novas práticas de trabalho como 

instrumento facilitador para a compreensão de alguns conteúdos de matemática. 

Fazendo uso dos jogos matemáticos como ferramenta preponderante para 

despertar nos alunos mudanças em sua atitude educacional, interesse e a 

motivação para aprender matemática. Os jogos como mecanismo de 

aprendizagem exigem do professor uma mudança qualitativa de sua prática. Por 

meio dessas atividades pretendemos proporcionar aos alunos a construção dos 

conceitos básicos das operações matemáticas. Esse processo mental de 

observação e relacionamento do conteúdo com os jogos eleva o nível do 

conhecimento matemático do aluno. Os jogos são recursos pedagógicos 

eficazes para a construção do conhecimento matemático, portanto, estes devem 

ser aproveitados pelos professores como um recurso pedagógico e não como 

mero passatempo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CAROLINA WELFER 

ORIENTADOR: iZABEL PASSOS BONETE 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  



Título: A história da Matemática e a Resolução de problemas no Ensino do 

Teorema de Tales e Teorema De Pitágoras 

Palavras-chave: geometria, proporcionalidade, teoremas, aplicações. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados da 

implementação de uma proposta pedagógica que buscou discutir o uso da 

Resolução de Problemas no ensino do Teorema de Tales e do Teorema de 

Pitágoras. Tal proposta foi elaborada e desenvolvida durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE 2010/2011, em duas turmas da 8a série do 

Colégio Estadual Padre Sigismundo, ensino fundamental, médio e 

profissionalizante, na cidade de Quedas do Iguaçu/PR., num total de 12 

horas/aula. Para tanto, construiu-se uma unidade didática constituída de 

referencial teórico metodológico que subsidiou a proposta no que diz respeito à 

Geometria e seu ensino na perspectiva da Educação Matemática, à Resolução 

de Problemas no ensino da Geometria e à elaboração das atividades para serem 

discutidas em sala de aula. Buscou-se motivar os alunos, através da discussão 

de problemas contextualizados, partindo das noções prévias que os alunos 

possuíam sobre os conceitos geométricos. Desse modo, os alunos tiveram 

oportunidade de estabelecer relações entre a geometria e sua vida cotidiana. 

Para a abordagem sobre a história do surgimento dos teoremas foram utilizados 

slides e vídeos. Além disso, foram utilizadas atividades exploratórias com o uso 

do origami. A proposta foi interessante e inovadora, contribuindo para uma 

aprendizagem significativa do conteúdo proposto. Os alunos demonstraram 

entusiasmo, empenho e curiosidade na realização das atividades. Com relação 

à prática pedagógica e a experiência vivenciada concluiu-se que o 

desenvolvimento de uma proposta diferenciada produz aprendizado e novos 

conhecimentos que contribuem para o desenvolvimento profissional e para a 

melhoria da qualidade do ensino da Matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso da resolução de problemas no ensino do teorema de Tales e do 

teorema de Pitágoras 

Palavras-chave: Problemas;Geometria;Proporcionalidade;Teoremas. 

Resumo: Resumo: a educação matemática objetiva uma educação voltada para 

a formação de seres que compreendam as noções matemáticas de modo que 



sejam capazes de tomar decisões próprias, na resolução de problemas de 

situações do dia a dia. As diretrizes propoem que os conteúdos matemáticos 

sejam abordados por meio de tendências metodologicas da educaçaão 

matemática que fundamentam a prática docente das quais destacam a resolução 

de problemas a modelagem, as mídias a etnomatematica a história da 

matemática as investigações matemáticas. As tais tendências metodologicas 

isoladamente podem não realizar com eficacia o dificil processo de ensinar e 

aprender matemática. A presente produção didatica pedagogica tem por objetivo 

investigar o uso da resolução de problemas no ensino da geometria, articulada 

a metodologia da história da matemática especificamente no estudo do teorema 

de Tales e do teorema de Pitágoras por meio do desenvolvimento de uma 

proposta de implementação na escola, nas série finais do ensino fundamentel. 

No ensino fundamental, a geometria e vista como parte integrante do curriculo 

de matemáticauma vez que proporciona ao aluno o desenvolvimento de 

umpensamento capaz de compreender, descrever e representar de forma 

organizada. No ensino da geometria deve proporcionar a leitura e a interpretação 

do espaço. Utilizar a metodologia da resolução de problemas significa utilizar em 

sala de aula problemas que despertam a curiosidade do aluno. Para tanto os 

problemas devem apresentar umenunciado que sucite uma investigação 

diferente dos tradicionais problemas em que o enunciado, praticamente já traz a 

solução cabendo ao aluno apenas realizar uma operação buscar -se a motivar 

os alunos através da discussão de problemas contextualizados,partindo das 

noções 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CATARINA FERREIRA 

ORIENTADOR: Tulio Oliveira de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Conjuntos Numéricos, com ênfase nos números inteiros. 

Palavras-chave: Resolução de Problemas. Investigação Matemática, Números 

Inteiros. 



Resumo: O artigo apresenta um relato de experiência didático-pedagógica para 

o ensino de números inteiros, utilizando a estratégia de Resolução de Problemas 

e Investigação Matemática. Contém alguns pressupostos teóricos sobre a 

resolução de problemas, a proposta de ensino, a descrição da aplicação desta 

proposta, realizada em turmas de 6ª série da Educação Básica do Colégio 

Estadual Comendador Geremias Lunardelli, no município de Grandes Rios – PR, 

no ano de 2011, e algumas considerações sobre o trabalho desenvolvido. Além 

disso, a proposta objetiva estimular nos alunos a capacidade de comunicar e 

justificar soluções encontradas no processo de resolução de problemas. Na 

descrição da aplicação da proposta de ensino afirma-se o papel do professor 

como mediador e orientador do processo, a importância da apresentação e 

discussão das estratégias utilizadas pelos alunos, a importância da 

sistematização dos conceitos matemáticos presentes na resolução dos 

problemas propostos, bem como a concepção de avaliação adotada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Conjuntos Numéricos, com ênfase nos números inteiros. 

Palavras-chave: Investigação Matemática; Resolução de problemas; Números 

Inteiros. 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica é um material elaborado com o 

objetivo de oferecer aos alunos condições de compreender, reelaborar e 

aprofundar os saberes matemáticos com os números inteiros de maneira 

significativa. O presente trabalho parte da constatação da grande dificuldade 

apresentada por alunos em operações com números negativos. Sabendo da 

importância do ensino da matemática para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico é que se faz necessário práticas pedagógicas diversificadas, para que o 

aluno possa ter várias formas de aprender os conteúdos matemáticos. Este 

material didático é uma ferramenta desenvolvida a partir de estudos e 

orientações ofertadas pelo Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, 

que busca proporcionar ensino de qualidade para a Educação Pública do Estado 

do Paraná. Cada atividade está estruturada com os conteúdos já relacionado, O 

tempo de cada atividade dependerá do desenvolvimento dos alunos em relação 

ao aprendizado. O intuito é que este material colabore para um aprendizado 

significativo e real e tenha um resultado positivo mediante sua implementação. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CECILIA DE LOURDES SANCHEZ 

ORIENTADOR: Barbara Nivalda Palharini Alvim Sousa Robim 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: ESTATÍSTICA: ANALISAR, LER E INTERPRETAR GRÁFICOS E 

TABELAS ENCONTRADOS NA MÍDIA 

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação Estatística; Resolução de 

problemas. 

Resumo: O artigo descreve o desenvolvimento e implementação do projeto que 

contempla o conteúdo de Estatística, em que os alunos realizaram atividades 

utilizando como metodologia a Resolução de Problemas e investigação. O 

projeto foi desenvolvido com alunos de uma turma de 8ª série utilizando a leitura, 

análise, interpretação de gráficos e tabelas encontrados na mídia. O projeto teve 

como objetivo desenvolver o hábito de leitura, análise, interpretação e coleta 

dados encontrados no seu cotidiano, criando alternativas para que os alunos 

tornem-se mais atualizados, aptos a tomar decisões e fazer argumentações com 

base em informações obtidas em jornais, revistas e outros meios de 

comunicação e, ainda, a escrita e interpretação de informações matemáticas. O 

papel do professor, neste contexto, foi de mediador do conhecimento, fazendo 

com que os alunos se sentissem desafiados com as atividades propostas, 

discutindo e analisando erros e acertos. No desenvolvimento do projeto os 

alunos escolheram o tema IMC (Índice de Massa Corporal) para a pesquisa 

principal, construíram no caderno e no computador tabelas e gráficos e, neste 

contexto, o diálogo entre professor e alunos foi de extrema importância, o que 

possibilitou com que fizessem a análise de pontos positivos e negativos que 

surgiram na pesquisa, bem como no decorrer do processo de ensino e 

aprendizagem. Espera-se que por meio da pesquisa desenvolvida, além da 

aprendizagem matemática, os alunos se sintam desafiados e preparados para 

outras pesquisas que surgirem na matemática e em outras disciplinas e, ainda, 

que os professores e alunos percebam as vantagens do conteúdo de Estatística 

estar inserida no mundo atual. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: ESTATÍSTICA: ANALISAR, LER E INTERPRETAR GRÁFICOS E 

TABELAS ENCONTRADOS NA MÍDIA. 

Palavras-chave: Estatística, analisar, ler e interpretar, gráficos e tabelas. 

Resumo: O que se pretende nesse projeto de Estatística é desenvolver uma 

linha de pesquisa investigação e resolução de problema com alunos da 8ª série, 

matutino, do Colégio Estadual Antônio de Moraes Barros, usando leitura, análise, 

interpretação de gráficos e tabelas encontrados na mídia. A Estatística tem 

ajudado nas pesquisas no campo da meteorologia, astronomia, física, 

agricultura, geografia, administração, medicina, agronomia, política e em muitas 

outras áreas da ciência. Compreender a importância do tratamento da 

informação, especificamente no que se refere à Estatística. Propiciar situações 

de modo que os alunos desenvolvam maior interesse pela leitura, interpretação 

e análise de gráficos e tabelas que, diariamente, são encontrados nas mídias. 

Para que nosso objetivo seja possível inicialmente iremos fazer uma avaliação 

diagnóstica usando conteúdos da OBMEP e do ENEM. Essa avaliação será 

aplicada para que, no decorrer das atividades, os alunos possam utilizar seus 

conhecimentos prévios sobre porcentagem, regra três simples e razão. Ainda, 

por meio desta unidade didática, serão elaboradas atividades que visam fazer 

com os alunos se envolvam em um processo de investigação associado à 

resolução de problemas. No trabalho com estas atividades novos objetivos 

surgem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CELIA APARECIDA GAVIOLI 

ORIENTADOR: Violeta Maria Estephan 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Resolução de Problemas e o Cotidiano 

Palavras-chave: Resolução de Problemas, Matemática Escolar, Matemática 

Cotidiana, Contextualização. 



Resumo: Este artigo trata da importância da resolução de problemas na 

construção do conhecimento no ensino da matemática, com os alunos do 9º ano 

do ensino fundamental. O desenvolvimento deste trabalho possibilitou a 

promoção do ensino e aprendizagem do conteúdo de noção intuitiva de funções. 

Permitiu verificar as dificuldades que os alunos encontram em interpretar dados 

matemáticos em situações cotidianas, confirmando assim, a necessidade de se 

utilizar a metodologia de Resolução de Problemas no ensino da matemática com 

a finalidade de tornar o estudo da matemática escolar mais prazerosa e com 

significado, o que certamente contribuirá no processo de construção do 

conhecimento do aluno, permitindo um melhor entendimento da importância do 

estudo da matemática em sua vida diária. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Matemática Escolar & Matemática Cotidiana: a resolução de problemas 

como abordagem metodológica no ensino e aprendizagem de matemática. 

Palavras-chave: resolução de problemas;ensino-aprendizagem; matemática 

escolar; matemática cotidiana; contextualização. 

Resumo: Esta produção didática contempla a Resolução de Problemas, e tem 

como tema: Matemática Escolar & Matemática Cotidiana: a resolução de 

problemas como abordagem metodológica no ensino e aprendizagem de 

matemática. A mesma tem como objetivo, propor ações capazes de contribuir na 

melhoria do desempenho dos alunos durante as aulas de matemática visando a 

co-relação dos conteúdos apreendidos na escola com as aplicações no seu dia 

a dia. Pretende-se explorar situações-problemas convencionais e não 

convencionais envolvendo o conteúdo e operações básicas (noções de funções, 

gráficos de barras e linha, razão e proporção). Espera-se como resultado uma 

aprendizagem significativa, autônoma e responsável que possibilite ao aluno a 

ampliação e compreensão de situações-problemas do cotidiano escolar, 

permitindo a contextualização do mesmo com sua vida diária, bem como o 

estímulo na tomada de decisões por estratégias próprias, além de reflexões 

referentes a essas 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 



PROFESSOR PDE: CELIA HIROKO IWANAGA 

ORIENTADOR: Mario Segio Benedetti Guilhen 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Pesquisa do meio avaliativo preferido pelos alunos 

Palavras-chave: Avaliação; Estatística; Gráfico; Instrumento avaliativo. 

Resumo: Este artigo visa proporcionar subsídios para as decisões a serem 

tomadas a respeito do processo avaliativo que envolve o professor e aluno no 

acesso ao conhecimento, pois dependendo da forma que o aluno é avaliado não 

significa necessariamente que não houve aprendizagem, podendo prejudicar, 

desmotivar e levar o aluno a evasão e à repetência escolar. Há variadas formas 

para verificar o processo de construção de conhecimento, o educador eve 

realizar uma avaliação que atinja de forma integral ou combinar vários 

instrumentos avaliativos que devem ser condizentes com os objetivos propostos 

tendo em vista o processo ensino e aprendizagem. Dessa forma, se estabelecerá 

o verdadeiro sentido da avaliação: acompanhar o desempenho presente, 

orientar as possibilidades de desempenho futuro mudando as práticas 

insuficientes, apontando novos caminhos para superar os problemas e fazer 

emergir novas práticas educativas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Pesquisa do meio avaliativo preferido pelos alunos 

Palavras-chave: gráfico; tabela; amostras; avaliação;coleta de dados 

Resumo: Este material didático vem permitir aos alunos explorar os conceitos 

de estatística, através de atividades de investigação, visando suprir as 

necessidades de melhor desenvolver as habilidades pessoais dos alunos, dando 

condições de usar a estatística descritiva, através de tabelas e gráficos. Através 

desta unidade didática pretende-se também desenvolver no aluno a capacidade 

de trabalhar em equipe, tomar decisões, comunicar-se com desenvolvtura, 

formular e resolver problemas relacionados com situações contextuais, 

mostrando que é possível organizar uma sequência de ensino que encaminhe 

uma apreensão de modo significativo e abrangente as noções de estatística. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CELIA MARQUES DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Barbara Nivalda Palharini Alvim Sousa Robim 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Estatística: interpretando informações na educação básica. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Estatística; Tratamento da informação. 

Resumo: Este artigo descreve uma intervenção pedagógica com alunos da 7ª 

série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professora Eudice Ravagnani 

de Oliveira que iniciou-se com a aplicação de uma avaliação diagnóstica e com 

uma série de atividades relacionadas à aprendizagem de conteúdos estatísticos. 

Por meio da metodologia da Resolução de Problemas a aplicação das atividades 

teve como objetivo fazer com que os alunos desenvolvam processos de 

investigação, análise de gráficos e tabelas encontrados em revistas, jornais, 

internet e outros meios de comunicação, bem como despertar o interesse pela 

Matemática, e principalmente pela Estatística como parte integrante de seu 

cotidiano. O projeto foi desenvolvido em concordância com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais que recomendam o conteúdo de Estatística com a 

finalidade de que o aluno pesquise, analise, interprete dados e construa gráficos 

e tabelas. Por meio do projeto acredita-se que foi possível aos alunos 

desenvolverem espírito crítico e que tenham se tornado aptos a fazer 

argumentações sobre diversos assuntos atuais. No decorrer do desenvolvimento 

destas atividades, foi possível conscientizar os alunos de que a resolução de 

problemas contendo conteúdos matemáticos podem contribuir para sua 

aprendizagem e torna-los aptos a analisar conteúdos matemáticos relacionados 

ao cotidiano. A utilização da metodologia de resolução de problemas possibilitou 

um trabalho mais dinâmico e participativo por parte dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Interpretando Informações 

Palavras-chave: Matemática – Estatística - Tratamento de Informação 

Resumo: A Estatística tornou-se um conteúdo matemático importante ao ter 

seus conceitos aplicados em vários campos do conhecimento. O objetivo desta 

intervenção consiste em colocar os alunos em situação de investigação em que 



será necessário investigar gráficos e tabelas em revistas e jornais, internet e 

fazer pesquisas de opinião para que possam observar, manusear e interpretar 

os conteúdos da Estatística. A metodologia utilizada será a resolução de 

problemas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CHIZUKO WATANABE 

ORIENTADOR: SEBASTIAO GERALDO BARBOSA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A tecnologia da Matemática e da estatística, bem como seus benefícios 

no desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Aprendizagem; desvio padrão; média; tecnologia. 

Resumo: O homem tem vivenciado as diversas transformações ocorridas nos 

meios de comunicação e essas transformações fornecem ao educador novos 

utensílios tecnológicos para incorporar em especial na disciplina de matemática, 

onde é tão complicado atrair o interesse do aluno e facilitar o processo ensino-

aprendizagem. Atualmente, os responsáveis pela escola pública estão 

preocupados com a capacitação dos educadores e equipe pedagógica para o 

melhor aproveitamento do potencial que essas ferramentas tecnológicas 

proporcionam ao ensino, em uma tentativa de minimizar as dificuldades de 

aprendizagem no ensino de matemática. Assim, o projeto objetivou demonstrar 

aos educandos da 6ª série (7º ano) como as novas tecnologias podem beneficiá-

los na aprendizagem da matemática, explorando conceitos e cálculos 

matemáticos envolvidos nas atividades de coleta, organização e interpretação 

de dados. Para a execução de tal projeto adotou-se a metodologia da pesquisa 

descritiva, sendo dividida em treze etapas, alternando explicação teórica com 

atividades práticas. Posteriormente, a avaliação dos alunos e do projeto foi feita 

mediante a análise dos materiais coletados durante as atividades e também 

pelos registros da professora das aulas. Essa análise evidenciou que os alunos 

mostraram-se participativos durante as atividades e principalmente ao manusear 

os softwares matemáticos, indicando a boa aceitação dessas novas tecnologias 

pelos alunos. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: A tecnologia da Matemática e da estatística, bem como seus benefícios 

no desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: aprendizagem; desvio padrão; gráficos; média; tecnologia. 

Resumo: O presente projeto pretende refletir sobre a necessidade de 

abordagens pedagógicas mais efetivas para o ensino e a aprendizagem da 

matemática, apontando as vantagens educacionais do uso das novas 

tecnologias em sala de aula na disciplina de matemática, tendo como tema de 

trabalho os conteúdos curriculares da 6ª série do Ensino Fundamental, visando 

à interpretação de alguns parâmetros estatísticos tais como: gráficos, média, 

desvio padrão e suas implicações na área de matemática, uma vez que, se 

percebe que a sala de aula necessita de uma atenção maior, por isso, os 

laboratórios de informática se tornaram aliados importantíssimos dos 

educadores. O desinteresse e as dificuldades de aprendizagem no ensino da 

matemática levam-nos a repensar de que maneira a prática docente pode 

atender às necessidades do mundo globalizado; demonstrando assim, como as 

novas tecnologias podem vir a beneficiar os alunos na aprendizagem da 

matemática, deixando para trás o modelo tradicional de ensino, explorando de 

forma significativa, os conceitos e cálculos matemáticos envolvidos nas 

atividades de coleta, organização, apresentação e interpretação dos dados; uma 

vez que a crescente utilização das ferramentas tecnológicas tem trazido grandes 

benefícios educacionais na aprendizagem dos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CHRISTIANE MARIA RIBAS VOLACO DORNELLES 

ORIENTADOR: Luciane Grossi Bombacini 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: SOROBAN: uma proposta pedagógica para inclusão dos deficientes 

visuais no ensino da matemática 

Palavras-chave: Deficientes Visuais; Soroban; Matemática 



Resumo: Este artigo trata do desfecho e conclusão de um projeto de 

Implementação pedagógica do PDE, realizado no Colégio Estadual “Presidente 

Costa e Silva”, localizado em Sengés, interior do Paraná. O projeto teve como 

objetivo geral capacitar os professores de Matemática na utilização do Soroban 

como recurso pedagógico para atendimento diferenciado, ao mesmo tempo 

inclusivo, dos alunos com deficiência visual. A metodologia utilizada para a 

Implementação foi a elaboração de uma unidade didática contendo desde a 

construção até a manipulação do material. Além disso, promoveu-se um ciclo de 

palestras com especialista da Secretaria da Educação do Paraná, do Núcleo 

Regional da Educação e com profissionais do centro especializado em 

deficientes visuais APADEVI (Associação dos pais e amigos dos deficientes 

visuais). Outra parte importante do projeto contou com a realização de oficinas 

de construção e manuseio do Soroban, finalizando com a visita dos professores 

participantes das atividades a APADEVI. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: SOROBAN: uma proposta pedagógica para inclusão dos deficientes 

visuais no ensino da matemática. 

Palavras-chave: Deficientes Visuais ;Soroban; Matemática 

Resumo: A inclusão de alunos deficientes visuais é uma realidade no ambiente 

escolar, porém, professores da área de Matemática não foram capacitados a agir 

e a ensinar com tal situação. O presente trabalho tem como principal meta 

auxiliar os docentes na construção de metodologias utilizando o Soroban como 

recurso pedagógico para o atendimento diferenciado com deficientes visuais, 

especificamente na área de Matemática. Serão estabelecidas algumas 

estratégias: palestra com especialista da APADEVI, oficinas para a construção 

e utilização do Soroban ao ensino da Matemática. Espera-se que os professores 

do Colégio Estadual “ Presidente Costa e Silva”, situado no município de Sengés, 

ao final desse projeto, estejam familiarizados com a forma de pensar e interagir 

de um portador de deficiência visual, além de ter habilidade para usar o Soroban 

como suporte pedagógico no ensino da matemática. Desta forma, espera-se que 

sintam-se seguros ao se depararem com deficientes visuais e que a inclusão de 

fato aconteça. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CLARICE BARGA ROSA 

ORIENTADOR: Luciano Ferreira 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ENVOLVENDO 

POLÍGONOS E MEIO AMBIENTE EM UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Palavras-chave: Polígonos; Meio Ambiente; Sequência Didática; Educação 

Matemática. 

Resumo: Tendo como referência uma Escola da zona rural, Ensino 

Fundamental, Bairro Paraíso do Sul, Município de Barbosa Ferraz, foi possível 

perceber a dificuldade no ensino e aprendizagem de Geometria. Tendo como 

objetivo geral utilizar Metodologia “Engenharia Didática”, em uma sequência 

didática deatividades, proporcionando um ambiente propício de aprendizagem 

significativa e um material didático relevante na tentativa de contribuir para um 

Ensino Público de qualidade no Estado do Paraná. A proposta pedagógica 

perante os resultados, nos levam a refletir que a interpretação de dados e da 

escrita deve ser trabalhada em todas as disciplinas, são de responsabilidade de 

todos os educadores. A maior contribuição da experiência vivenciada neste 

artigo é constatar que os alunos necessitam de metodologias voltadas ao 

cotidiano, como incentivo ao ensino-aprendizagem, mas, principalmente levar o 

educador a refletir sobre a prática pedagógica. Os conteúdos têm que ter um elo 

de ligação, atividades com na proposta apresentada necessita de um tempo 

superior do que conteúdos repassados no tradicional. Concluímos que, quando 

a atividade é bem preparada, mostrando a ligação com a realidade, os mesmos 

alunos com extremas dificuldades de aprendizagem, conseguem avançar, 

levando a concluir a metodologia aplicada como eficaz. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ENVOLVENDO 

POLÍGONOS E MEIO AMBIENTE EM UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Palavras-chave: Polígonos; Meio Ambiente;Sequência Didática 



Resumo: Tendo como referência uma Escola da zona rural, Ensino 

Fundamental, Bairro Paraíso do Sul, foi possível perceber a dificuldade no ensino 

e aprendizagem de Geometria. Nossa realidade é de alunos que estudam o 

Ensino Básico em uma Escola da rede Municipal, onde o ensino é multiseriado 

(oferta de pré-escola ao 5o ano), uma professora atende até três séries ao 

mesmo tempo. Provavelmente as dificuldades destes alunos, são bem maiores. 

Diante deste cenário, foram desenvolvidos vários projetos, entre eles o Projeto 

Paraíso Ecológico (PPE), na tentativa de superar as dificuldades, não somente 

no Ensino de Matemática, mas também proporcionar aos alunos participantes, 

uma visão voltada ao bem – estar comum. Com esse objetivo utilizaremos parte 

do Projeto de Ecologia (PPE), onde tentaremos entrelaçar a proposta de nossa 

pesquisa, enfatizando os Conceitos Geométricos Poligonais e o respeito ao Meio 

Ambiente, com o intuito de amenizar as dificuldades no Ensino de Geometria. 

Tendo como objetivo geral utilizar Metodologia “Engenharia Didática”, em uma 

sequência didática de atividades, proporcionando um ambiente propício de 

aprendizagem significativa e um material didático relevante na tentativa de 

contribuir para um Ensino Público de qualidade no Estado do Paraná. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDETE ADRIA 

ORIENTADOR: Carlos Roberto Ferreira 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: uma 

experiência no ensino médio – o uso racional da energia elétrica 

Palavras-chave:  
Resumo: Este artigo tem como objetivo principal relatar uma experiência de 

ensino que utilizou a Modelagem Matemática como metodologia de ensino, em 

uma turma de 4º ano de Formação de docentes. O tema escolhido e 

desenvolvido foi o consumo de energia elétrica de um chuveiro, o que 

oportunizou importantes discussões relativas à matemática, ao meio ambiente e 

a sustentabilidade. Isto ocorreu, pois sabe-se que os conteúdos matemáticos 

trabalhados durante o período escolar, na sua grande maioria são isolados e 



sem uma real compreensão dos conceitos envolvidos na construção dos 

conhecimentos matemáticos, porque para uma aprendizagem significativa, é 

preciso relacionar a matemática escolar com a vida e fazer a ligação com a 

necessidade do meio. O desenvolvimento de atividades interdisciplinares, a 

problematização de questões advindas de pesquisas realizadas, a análise e 

interpretação de dados reais foi o que norteou o trabalho com Modelagem 

Matemática. Em função do tema escolhido pelo interesse dos alunos, foram 

levantados diversos dados e fez-se um estudo de conteúdo de forma 

contextualizada, levando os educandos a um ambiente de investigação, aonde 

sob a orientação do professor, elaboraram as questões a serem respondidas, 

coletaram dados, resolveram as situações levantadas, desenvolveram os 

conteúdos matemáticos no contexto do tema e analisaram criticamente as 

respostas encontradas. Implementando esse projeto, foi possível perceber 

claramente como o trabalho contextualizado é importante para motivar os 

estudantes na execução das atividades e despertar o interesse pela matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Modelagem Matemática na Educação Básica 

Palavras-chave: MATEMÁTICA, MODELAGEM MATEMÁTICA, FORMAÇÃO 

DE DOCENTES 

Resumo: Esta Unidade didática tem como objetivo proporcionar aos professores 

de matemática da Educação Básica do Estado do Paraná a Modelagem 

Matemática como uma nova metodologia para enriquecer e melhorar o ensino e 

a aprendizagem da matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA SIMONE DO PRADO 

ORIENTADOR: Angela Sacamoto 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O Estudo da Geometria Plana por Intermédio da Resolução de 

Problemas 

Palavras-chave: Geometria Plana; Resolução de Problemas; Prova Brasil. 



Resumo: Este trabalho é o resultado da implementação realizada com alunos 

do 9º ano como exigência para a conclusão do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE. É grande a preocupação que o ensino nas escolas públicas 

responda as necessidades dos alunos. Apesar de terem sido realizadas algumas 

mudanças para este fim, ainda há muito a ser feito. É, pois, fundamental que o 

processo de trabalho permita fugir da rotina, possibilitando ao aluno desenvolver 

sua criatividade. A Geometria, por exemplo, é quase sempre trabalhada de 

maneira que não traz muito significado para o aluno. Este artigo contém 

sugestões de tarefas que envolvem as questões de Geometria Plana do Caderno 

de Atividades da Prova Brasil 2009 via Resolução de Problemas, como uma 

alternativa que pode auxiliar os professores a trabalharem a Geometria de 

maneira mais significativa, envolvendo os alunos de tal forma com o conteúdo, 

que poderá levá-los a compreenderem e executarem situações do cotidiano, 

bem como obterem a prática de resolver problemas e ainda, a familiarizarem-se 

com alguns tipos de questões desta prova, juntamente com discussões, 

considerações e conclusões obtidas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Estudo da Geometria Plana por Intermédio da Resolução de 

Problemas 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Geometria; Prova Brasil 

Resumo: É grande a preocupação que o ensino nas escolas públicas responda 

as necessidades dos alunos. Apesar de terem sido realizadas algumas 

mudanças para este fim, ainda há muito a ser feito. É, pois, fundamental que o 

processo de trabalho permita fugir da rotina, possibilitando ao aluno desenvolver 

sua criatividade. A Geometria, por exemplo, é quase sempre trabalhada com 

base em “exercícios modelos”, que não tem muito significado para o aluno. Este 

Caderno Pedagógico contém sugestões de tarefas que envolvem as questões 

de Geometria Plana da Prova Brasil via Resolução de Problemas, como uma 

alternativa que pode auxiliar os professores a trabalharem a Geometria de 

maneira mais significativa, envolvendo os alunos de tal forma com o conteúdo, 

que poderá levá-los a compreenderem e executarem situações do cotidiano, 

adquirirem seus próprios conceitos, bem como obterem a prática de resolver 



problemas e ainda, a familiarizarem-se com alguns tipos de questões desta 

prova. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CLEIDE BETENHEUSER ROX 

ORIENTADOR: TANIA TERESINHA BRUNS ZIMER 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Uma análise das concepções de alunos da 8ª série/9º ano relativas aos 

conceitos área e perímetro e sua aplicação no estudo do retângulo áureo 

Palavras-chave: Área e Perímetro; Proporção Áurea; Investigação Matemática; 

Dificuldades de Aprendizagem 

Resumo: O presente artigo relata a análise dos resultados obtidos no decorrer 

da implementação de atividades de investigação matemática a alunos de 8ª 

série/9º ano. Essas atividades foram elaboradas com base em estudos sobre os 

conceitos área e perímetro realizados pelas pesquisadoras francesas Regine 

Douady e Marie-Jeanne Perrin Glorian e relatados por Baltar, Bellemain, Lima, 

Brito e outros. A construção desses conceitos envolve aspectos geométricos e 

de grandezas que não são explorados de uma forma geral em sala de aula, 

privilegiando-se apenas os aspectos numéricos e algébricos, ou seja, 

exclusivamente o cálculo a partir de fórmulas dadas. A produção didática surgiu 

com o intuito de pensar atividades investigativas que envolvessem conteúdos de 

área e perímetro, levando os alunos a assimilarem os conceitos básicos no que 

se refere aos quadros geométrico, numérico e das grandezas, relacionando-os 

por fim ao quadro algébrico. E, para uma aplicação com conteúdos curriculares 

específicos, esses conceitos foram explorados no estudo de razão e proporção 

e de semelhança, de uma forma interativa, com o uso do GeoGebra e conciliando 

a análise histórica e atual de proporções no retângulo áureo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os conceitos área e perímetro e suas aplicações no estudo do retângulo 

áureo. 



Palavras-chave: área e perímetro; proporção áurea; investigação matemática; 

dificuldades de aprendizagem; aulas no contraturno escolar 

Resumo: A construção dos conceitos área e perímetro, fundamentais no ensino-

aprendizagem de Matemática, envolve aspectos geométricos e de grandezas 

que não são explorados em sala de aula, privilegiando-se os aspectos numéricos 

e algébricos, ou seja, o cálculo a partir de fórmulas dadas. Assim, muitos alunos 

têm dificuldades em assimilá-los e/ou diferenciá-los, confundindo-se entre 

aplicações de fórmulas e unidades de medida. Nas séries finais do Ensino 

Fundamental, tais conhecimentos são aplicados a outras situações de ensino. 

Observam-se, então, dificuldades de entendimento ou não-assimilação desses 

conceitos, prejudicando a aplicação em situações-problema. Com o objetivo 

geral de criar atividades pautadas numa metodologia de investigação 

matemática, para assimilação e aplicação dos conceitos básicos - área e 

perímetro, razão e proporção e semelhança -, tais conteúdos também serão 

abordados através de atividades de investigação matemática no estudo da 

proporção áurea, quando será utilizado o GeoGebra para a construção do 

retângulo áureo, objetivando uma análise mais detalhada dessa proporção. 

Incluem-se, também, atividades investigativas de proporções entre áreas e 

perímetros a partir da sequência de Fibonacci incorporada no retângulo áureo, e 

uma análise histórica e atual da aplicação da proporção áurea na arquitetura, 

design gráfico, artes e fotografia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CLEMIRA APARECIDA SANTANA 

ORIENTADOR: Giuliano Gdioli L Guardia 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Formação de Docentes: Aprender para Ensinar Matemática. Um olhar 

para o ensino aprendizagem das Operações fundamentais. 

Palavras-chave: “Aprendizagem”; ”Matemática” ; “Docentes” 

Resumo: A busca pela qualidade de ensino e aprendizagem na disciplina de 

matemática está cada vez mais evidenciada. Frequentemente, há críticas aos 

alunos do ensino médio, pelo fato de não haver domínio dos conteúdos 



necessários para o acompanhamento desta etapa do ensino. Entretanto, no 

Curso de Formação de Docentes, onde os alunos são preparados para o ensino 

dos conteúdos básicos para o Ensino Fundamental do 1º ano ao 5º ano, 

constatou-se que tais conteúdos não são dominados pelos docentes em 

formação. Isto posto, o presente artigo é um relato de um plano de trabalho do 

PDE – 2010 ( Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná) 

que foi desenvolvido com o objetivo de propor estratégias para o ensino das 

Operações Fundamentais direcionado aos futuros docentes do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental, aplicado na 2ª série do Ensino Médio Integrado Curso 

Formação de Docentes do Colégio São Mateus. A atividade didático-pedagógica 

utilizada em sala de aula foi a confecção de um Caderno Pedagógico com o 

objetivo de estabelecer a importância da utilização de recursos didáticos para a 

compreensão e interpretação de problemas que envolvam as quatro operações, 

bem como estabelecer relações entre o conhecimento matemático e seu 

cotidiano na formulação e resolução de problemas. Para esta finalidade, 

desenvolveu-se uma metodologia para que estes alunos do Curso Formação de 

Docentes compreendam a resolução das operações mediante a confecção de 

materiais didáticos construídos em oficinas e grupos de estudo, que 

possibilitaram desenvolver atividades apresentadas em situações do cotidiano, 

identificando-se os problemas, formulando-se questões e hipóteses 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Formação de Docentes: Aprender para Ensinar Matemática. Um olhar 

para o ensino aprendizagem das Operações fundamentais. 

Palavras-chave: “Aprendizagem”; ”Matemática” ; “Docentes” 

Resumo: O objetivo deste caderno pedagógico é propor estratégias para o 

ensino das Operações Fundamentais direcionado aos futuros docentes do 1º ao 

5º ano do Ensino Fundamental, que atualmente cursam a 2ª série do Ensino 

Médio Integrado Curso Formação de Docentes do Colégio São Mateus, para 

estabelecer a importância da utilização de recursos didáticos para a 

compreensão e interpretação de problemas que envolvam as quatro operações, 

bem como estabelecer relações entre o conhecimento matemático e seu 

cotidiano na formulação e resolução de problemas. Para esta finalidade, 

pretende-se desenvolver uma metodologia para que estes alunos do Curso 



Formação de Docentes compreendam a resolução das operações mediante a 

confecção de materiais didáticos que possibilitarão desenvolver atividades 

apresentadas em situações do cotidiano. Identificando os problemas, formulando 

questões e hipóteses quanto à aprendizagem das operações no conjunto dos 

números naturais, e assim, estendendo-se tais técnicas de aprendizado ao 

conjunto dos números reais. Espera-se que com este caderno pedagógico os 

alunos possam dominar, utilizar e aplicar os conhecimentos adquiridos, 

permitindo o desenvolvimento da capacidade de comunicação de ideias 

matemáticas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CLEUSA LOPES DE SOUZA 

ORIENTADOR: Angela Maria Marcone de Araujo 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIVERSIFICADAS NA 

APRENDIZAGEM MATEMÁTICA DOS ALUNOS DE 5ª série (6º ano 

Palavras-chave: aluno; professor mediador; matemática; metodologias; 

aprendizagem. 

Resumo: Por meio desse artigo pretende-se trazer reflexões e socializar os 

resultados obtidos na Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná (SEED). O projeto foi desenvolvido na Escola Estadual 

Professor “Giampero Monacci” - Ensino Fundamental de Itambé-Pr com o 

objetivo de organizar e sistematizar atividades práticas para o ensino de 

matemática de 5ª série (6º ano), visando desenvolver nos alunos atitudes 

positivas em relação à Matemática, favorecendo, assim, uma aprendizagem 

significativa e invalidando os mitos que os educandos possuem em relação à 

matemática. As metodologias que foram utilizadas no desenvolvimento das 

atividades teórico-práticas do Projeto pautaram-se nas novas tendências da 

Educação Matemática, como jogos, mídias tecnológicas, modelagem 

matemática, resolução de problemas, entre outros, e, contemplaram parte dos 

conteúdos estruturantes e específicos propostos nas Diretrizes Curriculares de 



Matemática do Estado do Paraná. Conclui-se que o professor exerce 

considerável influência na aprendizagem matemática dos alunos, ou seja, este 

como professor mediador, quando escolhe e utiliza metodologias acertadas, 

direciona o aluno a uma aprendizagem significativa, desmitificando a tese de que 

a matemática é um campo de conhecimento difícil e abstrato, despertando dessa 

forma maior interesse dos alunos e confiança na sua capacidade de aprender. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Utilização de metodologias diversificadas na aprendizagem matemática 

dos alunos de 5ª série 

Palavras-chave: aluno; professor mediador; metodologias; aprendizagem 

matemática. 

Resumo: A Produção Didático Pedagógica visa organizar e sistematizar 

atividades práticas para o ensino de matemática de 5ª série, ampliando os 

recursos didáticos para auxiliar os professores de matemática em sala de aula, 

como também proporcionar aos alunos, aulas mais dinâmicas, criativas e 

contextualizadas, que os conduzam a participarem ativamente, a desenvolverem 

atitudes positivas em relação à Matemática, favorecendo assim uma 

aprendizagem significativa e invalidando os mitos que os educandos possuem 

em relação à matemática, principalmente ao chegarem na 5ª série (6º ano) do 

Ensino Fundamental. As metodologias utilizadas no desenvolvimento das 

atividades teórico-práticas que compõe o Caderno Pedagógico estão pautadas 

nas novas tendências da Educação Matemática, como modelagem matemática, 

resolução de problemas, jogos, mídias tecnológicas, entre outros, e contemplam 

parte dos conteúdos estruturantes e específicos propostos nas DCEs de 

Matemática do Estado do Paraná, e do Projeto Político Pedagógico da Escola 

Estadual Professor “Giampero Monacci”- Ensino Fundamental de Itambé-Pr, 

NRE Maringá, onde será realizada a Intervenção. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CONCEICAO GENI NICOLI 

ORIENTADOR: Tulio Oliveira de Carvalho 

IES:  UEL 



Artigo  
Título: TAREFAS DE INVESTIGAÇÃO PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM 

DAS PROPRIEDADES DE DIVISIBILIDADE DOS NÚMEROS NATURAIS 

Palavras-chave: Investigação, Matemática, Tarefas 

Resumo: Quando falamos em Educação Matemática podemos encontrar um 

grande números de fracassos nos mais diversos níveis de ensino, de onde os 

alunos saem cada vez mais despreparados para enfrentar os próximos níveis de 

aprendizagem. A Investigação Matemática é uma didática de ensino importante 

que pode ajudar a evitar esse fracasso, pois permite que o aluno entre em 

contato com o conteúdo de maneira dinâmica, levando aspectos do cotidiano, 

ligando a matemática com a realidade e ainda despertado a curiosidade para a 

investigação. O artigo a seguir faz uma abordagem teórica a respeito da 

Investigação Matemática e a aplicação de algumas atividades usando esta 

metodologia de ensino. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Tarefas de investigação para o ensino-aprendizagem das propriedades 

de divisibilidade dos números naturais. 

Palavras-chave: INVESTIGAÇÃO, M.D.C, M.D.C. 

Resumo: Existe uma questão sobre a qual a consentimento entre os docentes 

vem crescendo: o problema da matemática – sua dificuldade, complexidade e o 

baixo desempenho dos alunos – deve-se especialmente ao estilo clássico de 

lecionar que se fundamenta na decoração de algoritmos, fórmulas, 

procedimentos e conteúdos em geral, sem a preocupação com os significados e 

conteúdos que eles expressam. Afim de se evitar este fato, o caderno 

pedagógico apresentará tarefas a serem aplicadas respeito de uma tendência 

metodológica recomendada pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

de Matemática no Estado do Paraná: a Investigação Matemática. Com este 

trabalhobuscamos elevar o índice de aproveitamento dos alunos, almejando a 

ampliação das habilidades e competências indispensáveis à aprendizagem na 

Matemática, através de tarefas que envolvam Mínimo Múltiplo Comum e Máximo 

Divisor Comum. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CRISTINA APARECIDA CHERONE DA CRUZ 

ORIENTADOR: Neila Tonin Agranionih 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e Ensino de 

Matemática 

Palavras-chave: TDAH;Ensino de matemática;Estratégias metodológicas. 

Resumo: O tema deste artigo é o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade ou TDAH e o ensino de Matemática. Tem por objetivo 

relatar estudos, ações realizadas e resultados alcançados durante o 

desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica: Estratégias 

Metodológicas para o Ensino de Matemática a Alunos com TDAH, no Colégio 

Estadual Santo Agostinho, em Curitiba, no Paraná em 2011. A aplicação das 

atividades propostas no Material Didático contemplou três alunos do 6º ano, 

cinco alunos do 7º ano diagnosticados com TDAH e dois professores. As 

atividades faziam parte do Caderno Pedagógico elaborado pela autora, 

escolhidas pelos professores que atendem esses alunos e aplicadas para toda 

a turma, ora pelo professor, ora pela autora e pelo professor com a observação 

da autora. Observou-se que os alunos com diagnóstico de TDAH demonstraram 

empolgação e interesse em participar das atividades e apresentaram 

dificuldades de compreensão do solicitado nas mesmas que tornaram 

necessárias intervenções por parte dos professores. Os professores relataram 

que sua participação no projeto foi importante, pois além de obterem informações 

a respeito do transtorno que lhes eram desconhecidas, com a aplicação das 

atividades perceberam a importância de desenvolver o trabalho tendo 

conhecimentos sobre possibilidades de intervenção junto a estes alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Estratégias Metodológicas Para o Ensino de Matemática a Alunos com 

TDAH 

Palavras-chave: TDAH; Ensino de matemática; Estratégias metodológicas 

Resumo: Esse Caderno Pedagógico apresenta uma revisão de literatura sobre 

o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade ou TDAH, orientações 



didático-metodológicas e sugestões de atividades que visam favorecer o ensino 

e a aprendizagem da Matemática de alunos com TDAH do 6º ou 7º ano do Ensino 

Fundamental para consulta, adaptação e utilização em sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DALVA SALES MOLINA SERRANO 

ORIENTADOR: Amauri Jersi Ceolim 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Modelagem Matemática: uma alternativa pedagógica para o ensino de 

geometria por meio da construção de maquetes 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Geometria; Maquetes 

Resumo: Este artigo visa demonstrar os resultados e discussões do processo 

de aplicação das atividades de implementação pedagógica realizada no Colégio 

Estadual Santo Inácio de Loyola-EFMN, Paraná, na turma de 4º ano do Curso 

de Formação de Docentes, no segundo semestre de 2011. A Implementação 

teve como tema de estudo “Modelagem Matemática no Ensino de Geometria. O 

objetivo foi o de investigar possíveis contribuições para a melhoria do ensino e 

aprendizagem da Matemática abordando a Modelagem Matemática como 

alternativa pedagógica nos conteúdos relacionados à geometria por meio da 

construção de maquetes, orçamento e planejamento, fazendo a relação com a 

construção real. Os resultados apontam que os alunos desenvolveram de modo 

significativo a capacidade de refletir-na-ação e de trabalhar em grupo, sendo que 

cada um deu a sua contribuição para o desenvolvimento dos trabalhos e estavam 

sempre se auxiliando. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Modelagem matemática; um alternativa pedagógica para o ensino de 

geometria por meio da construção de maquetes. 

Palavras-chave: Modelagem mátematica;Geometria;Maquetes; Educação 

Matemática 

Resumo: Este Material Didático tem como objetivo apresentar um trabalho 

teórico e prático sobre Modelagem Matemática com alunos do curso de 



Formação de Docentes de uma turma de 4º ano, do Colégio Estadual Santo 

Inácio de Loyola, Ensino Fundamental, Médio e Normal, abordando a 

Modelagem Matemática como alternativa pedagógica nos conteúdos 

matemáticos relacionados à geometria por meio da construção de maquetes e 

fazendo a relação com a construção real das obras, para facilitar a aprendizagem 

dos alunos que demonstraram baixo rendimento escolar constatado nas 

avaliações internas e externas (ENEM, SAEB, 2009). Assim apresenta-se 

atividades que visam desenvolver atividades de estudos teóricos com os alunos 

do 4º ano do curso de Formação de Docentes sobre a Modelagem Matemática; 

Desenvolver conteúdos e atividades de Geometria por meio de Modelagem 

Matemática; Realizar orçamento e planejamento de uma obra convencional e 

outra utilizando fontes alternativas de energia; Construir maquetes para 

desenvolver conceitos de geometria de forma contextualizada. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DANIEL SANCHES DA SILVA 

ORIENTADOR: Daniel Trevisan Sanzovo 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A História da Matemática como caminho metodológico para “Fazer 

Matemática” na sala de aula. 

Palavras-chave: História da Matemática, Geoplano, Práticas de Ensino. 

Resumo: O presente trabalho objetiva estudar a importância da História da 

Educação Matemática e de alguns de seus precursores e suas contribuições na 

evolução do Ensino da Matemática, utilizando-se de uma estratégia de ensino 

diferenciada, aliando prática e uso de computador e internet nas aulas buscando 

garantir e proporcionar aos alunos, através do incentivo e introdução à pesquisa, 

uma aprendizagem mais efetiva, levando-os a alcançarem patamares mais 

elevados de conhecimentos e competências matemáticas, melhorando a 

qualidade de ensino nas escolas públicas do Paraná. Os resultados obtidos 

demonstram a eficácia e receptividade, por parte dos alunos, da estratégia 

diferenciada adotada. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: A História da Matemática como caminho metodológico para “Fazer 

Matemática” na sala de aula. 

Palavras-chave: História; Matemática; Geoplano; Evolução; Aprendizagem. 

Resumo: Este material didático tem como objetivo central estudar a importância 

da História da Educação Matemática e seus principais precursores: Aristóteles, 

Tales de Mileto, Pitágoras e Bháskara, além das suas contribuições na evolução 

do ensino da Matemática. Através da modelagem matemática, e, fazendo o uso 

do Geoplano, como uma atividade prática, será oportunizada uma melhor 

aprendizagem em cálculos e diferenciação de figuras e formas geométricas. E 

ainda, buscar garantir e proporcionar aos alunos, através da pesquisa e da 

prática, aquisição de informações, levando-os a alcançarem patamares mais 

elevados de conhecimentos e competências matemáticas, melhorando a 

qualidade de ensino nas escolas públicas do Paraná. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DANILO RIBEIRO 

ORIENTADOR: JOAO CANDIDO BRACARENSE COSTA 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: PLANILHA ELETRÔNICA DE CÁLCULO - FERRAMENTA DE APOIO À 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO: TRABALHANDO COM 

A MULTIPLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Processo de Ensino-Aprendizagem; Construtivismo; Ensino 

Fundamental e Médio. 

Resumo: O Brasil está vivenciando um paradoxo, de um lado o crescimento da 

economia refletida em uma maior qualidade de vida para sua população, por 

outro, o sistema da Educação se mostra frágil, dado os índices de avaliação 

alcançados a cada verificação. Parecem grandezas inversamente proporcionais, 

mas deixa dúvidas se em um futuro não distante, a ausência de uma Educação 

mais sólida não refletirá no desempenho dos seus representantes legais, ou seja, 

do homem. A pesquisa presente teve como meta a construção de uma 

metodologia de apoio ao professor, numa perspectiva de alterar o quadro atual, 



possibilitando maior aprendizagem, menor evasão e o real desenvolvimento 

intelectual dos agentes da educação. Os resultados mostram que esta dinâmica 

surtiu o efeito desejado, obtendo aceitação plena tanto no corpo discente quanto 

docente da Escola Estadual Cielito Lindo, situada na cidade de Lindoeste, região 

oestina do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As diversas formas de trabalhar com a multiplicação no ensino 

fundamental. 

Palavras-chave: Multiplicação; Matemática; Ensino-aprendizagem. 

Resumo: Nesta unidade didática “As diversas formas de trabalhar com a 

multiplicação no ensino fundamental”, o conteúdo a ser trabalhado será para a 

5ª série/6º ano e apresenta uma forma de ensinar as quatro operações básicas, 

tendo como enfoque principal a multiplicação. Vamos tentar despertar a 

sensibilidade dos professores e alunos para um novo emergir do ensino das 

quatro operações. O trabalho a ser desenvolvido apresenta uma sequência de 

atividades relacionadas com a multiplicação, tendo como apoio principal o 

raciocínio computacional. A meta é incentivar os alunos a formular e resolver 

operações de uma maneira a que se apeguem naturalmente ao conteúdo, de 

maneira mais agradável. Mesmo os professores que, por um motivo ou outro, 

não 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DARCI DALA COSTA 

ORIENTADOR: Pedro Pablo Durand Lazo 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: MENOS COM MENOS DÁ... Um estudo sobre operações com números 

inteiros. 

Palavras-chave: Números negativos; Jogos; Operações. 

Resumo: Este artigo apresenta uma proposta de ensino de Matemática cujo 

enfoque é a manipulação de materiais concretos. O tema escolhido foi a adição 

e subtração de números inteiros. Em sua estrutura, encontram-se todas as 



etapas percorridas durante a execução deste projeto. De início, há uma 

abordagem acerca de como os números inteiros – em especial os números 

negativos – vem sendo estudados ao longo da história. Posteriormente, há uma 

série de atividades desenvolvidas ao longo das aulas. Essas atividades 

constituem-se, sobretudo, de situações problemas e de jogos pedagógicos. Por 

fim, há uma análise geral a respeito dos resultados obtidos no decorrer dos 

trabalhos, bem como das expectativas de incorporar as referidas atividades em 

futuros projetos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MENOS COM MENOS DÁ: Um estudo sobre operações com números 

inteiros. 

Palavras-chave: Números; Negativo; Positivo; Jogos 

Resumo: O trabalho apresenta uma proposta de ensino sobre cálculos com 

números inteiros por meio da manipulação de materiais concretos, a saber, 

sementes e forma de pizza. Posteriormente a utilização de jogos para a fixação 

do conteúdo, visando superar as dificuldades enfrentadas pelos alunos do 

Ensino Fundamental na aprendizagem de cálculos simples, que envolvem 

números positivos e negativos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DARIA ERHART 

ORIENTADOR: Karolina Barone Ribeiro da Silva 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Matemática e Alimentação; trabalhando com informações do dia a dia 

Palavras-chave: Tratamento da informação: alimentação: ensino fundamental 

Resumo: Neste artigo são relatados os resultados de um projeto de pesquisa 

que teve como objetivo geral utilizar o tratamento de informações cotidianas 

relativas à alimentação, para mostrar aos alunos de uma turma, de oitava série, 

do Ensino Fundamental, a relação existente entre o que aprendem em sala de 

aula e o seu dia a dia. Além disso, pretendeu-se despertar neles a criatividade e 

o prazer em fazer as atividades, utilizando os conteúdos que já conheciam. O 



tratamento da informação foi abordado, principalmente, por meio da Resolução 

de Problemas e das Mídias Tecnológicas. Para as atividades em sala de aula, 

foram propostas pesquisas sobre obesidade, desnutrição, índice de massa 

corporal e influência da mídia nos hábitos alimentares das crianças e 

adolescentes. Além disso, trabalhou-se com o estudo e interpretação de 

informações nutricionais contidas nas embalagens dos alimentos. Os resultados 

de algumas das atividades foram tabelados, representados em gráficos e 

analisados com o auxílio da planilha eletrônica BrOffice.org Calc. O trabalho 

contou com excelente participação dos alunos e os resultados esperados foram 

realmente atingidos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Matemática e Alimentação: trabalhando com informações do dia a dia 

Palavras-chave: tratamento da informação; alimentação; ensino fundamental 

Resumo: O projeto se refere ao tratamento de informações do dia a dia, 

especialmente sobre o tema alimentação, com uma turma da oitava série do 

Ensino Fundamental, buscando mostrar aos alunos a relação entre o que 

aprendem em sala de aula e o seu dia a dia. O tratamento da informação será 

abordado principalmente por meio da Resolução de Problemas e das Mídias 

Tecnológicas. Para as atividades em sala de aula, serão propostas pesquisas 

sobre obesidade, desnutrição, índice de massa corporal (IMC) e influência da 

mídia nos hábitos alimentares das crianças e adolescentes. Além disso, 

pretende-se trabalhar com o estudo e interpretação de informações nutricionais 

das embalagens dos alimentos. Os resultados dessas atividades serão 

discutidos, tabelados e representados em gráficos e também analisados com o 

auxílio da planilha eletrônica BrOffice.org Calc. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DEBORA BARBARESCO CAGALLI 

ORIENTADOR: Mario Segio Benedetti Guilhen 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  



Título: Modelagem matemática no ensino fundamental: Uma nova metodologia 

no ensino de Matemática, como proposta de uma educação mais significativa 

com caráter interdisciplinar e contextualizado 

Palavras-chave: Metodologia; Estratégia; Modelagem Matemática; Ensino. 

Resumo: Esta pesquisa tem o objetivo de verificar através da aplicação da 

modelagem matemática, como uma nova metodologia para o ensino 

fundamental de 5ª série, hoje sendo o 6º ano. Metodologia, ainda pouco 

difundida entre os professores da Educação das redes públicas, provenientes 

das experiências de professores e estudiosos que defendem essa idéia. E 

apresenta como questão norteadora: As atividades com Modelagem Matemática 

viabilizam o tratamento das relações de aprender os conceitos matemáticos? 

Provocam nos alunos maior satisfação de aprender e consequentemente faz 

com que os alunos passem a gostar de Matemática? Trata-se de uma pesquisa 

que envolveu um projeto de Modelagem Matemática que foi sendo desenvolvida, 

para a verificação, a fim de saber se ouve maior interesse e a aquisição de certos 

conteúdos que estão propostos nos currículos da escola pública, devido à 

insatisfação em aprendê-los. O conhecimento matemático tem sido essencial no 

desenvolvimento social, científico e tecnológico. Com base em depoimentos dos 

alunos participantes, e professores do GTR, envolvidos nesse projeto, durante a 

participação desta nova forma de conceber o ensino da Matemática, através dos 

diálogos observa-se, que fica evidente a aceitação dessa nova metodologia 

aplicada conforme discussões e apresentação de alguns trabalhos, tendo 

diagnosticado alguns resultados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA 

NOVA METODOLOGIA NO ENSINO DA MATEMÁTICA COMO PROPOSTA DE 

UMA EDUCAÇÃO MAIS SIGNIFICATIVA COM CARÁTER INTERDISCIPLINAR 

E CONTEXTUALIZADO 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Alunos; motivação; conceitos 

matemáticos 

Resumo: O objetivo desse trabalho é levar os alunos a ter mais interesses no 

conteúdo de geometria através da Modelagem Matemática, devido às 

dificuldades encontradas. Diante disso e com a responsabilidade de se ensinar 



esse conteúdo, ver-se uma oportunidade de sanar essa deficiência do ensino na 

produção desse material. Esse projeto busca através desse trabalho de 

Modelagem Matemática uma forma que possibilite aos alunos que se tornem 

participativos, críticos e co-responsável pelo aprendizado, de forma ativa e 

descontraída, sendo esta, que está proposto nas Diretrizes Curriculares. 

Acredita-se que os conceitos matemáticos de área, potências são introduzidos 

na bagagem cognitiva do aluno usando dessa metodologia de ensino. Entende-

se que a Modelagem Matemática aplicada ao ensino da Matemática possa 

contribuir na motivação e interação dos mesmos. E diante das dificuldades de 

se ensinar o conteúdo de matemática, é o que se pretende na escola Estadual 

Afrânio Peixoto- Ensino Fundamental (segundo segmento), como a finalidade de 

que material venha a contribuir para uma metodologia eficaz e que leve os 

mesmos, se apropriar de tal conhecimento, desenvolvendo-se e construindo-se 

diante de motivação quanto à aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DEJANE BECKER 

ORIENTADOR: Clezio Aparecido Braga 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Calc - Uma Ferramenta para o Ensino da Matemática 

Palavras-chave: Matemática; Funções; Progressões aritméticas; Progressões 

geométricas; Software Calc. 

Resumo: Este artigo descreve a experiência na implementação do projeto de 

Pesquisa do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), desenvolvido 

no Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves localizado na cidade de 

Catanduvas, PR. Após a implementação pedagógica, houve uma troca de 

experiência através da plataforma Moodle com 15 professores de matemática 

participantes do Grupo de Trabalho em rede – (GTR), sendo que deste grupo, 8 

professores trabalhavam com disciplina de matemática nos colégios de 

Catanduvas. Utilizou- se uma temática motivadora tendo o Calc como ferramenta 

de apoio ao ensino de funções e progressões, desenvolvida no primeiro ano do 

Ensino Médio noturno. Foram desenvolvidas atividades com o uso do Calc com 



a finalidade de analisar o interesse, o comportamento e aprendizado nas aulas 

de matemática. Constatou-se que o Calc como uma ferramenta pedagógica, 

possibilita ao aluno uma melhor compreensão do conteúdo estudado, facilita os 

cálculos, desperta a curiosidade e incentiva-os a uma participação mais efetiva 

dos alunos nas atividades. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Calc como Ferramenta para o Ensino da Matemática. 

Palavras-chave: Funções; Progressões, Ensino de matemática. 

Resumo: Esta unidade didática tem por objetivo apresentar uma abordagem 

diferenciada dos conceitos funções e progressões. Neste sentido, a proposta é 

que o assunto possa ser apresentado de maneira muito prática, utilizando a 

Planilha Eletrônica Calc . As atividades sugeridas estão direcionadas aos alunos 

do 1º ano do Ensino Médio e tem como objetivo contribuir na prática educativa, 

articulando as mídias tecnológicas ao processo ensino- aprendizagem de 

matemática. O aplicativo com o qual trabalharemos é o software Calc, que faz 

parte do pacote de ferramentas do BrOffice, disponível nos laboratórios de 

informática das escolas estaduais. E inegável o impacto que as Tecnologias da 

Informação e Comunicação provocam na sociedade atual. Essa tecnologia esta 

presente no dia-a-dia da sociedade e deve estar presente no ambiente 

educacional, subsidiando o processo de aprendizagem da matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DENICE SOARES 

ORIENTADOR: Dulcyene Maria Ribeiro 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: GEOMETRIA E LITERATURA INFANTIL: uma experiência em um Curso 

de Formação de Docentes 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Geometria; Formação de Docentes; 

Produção de texto. 

Resumo: Este artigo traz os resultados da implementação do projeto “O Ensino 

e Aprendizagem da Geometria por meio da Literatura Infantil em um Curso de 



Formação de Docentes”. O objetivo do projeto foi analisar as possíveis 

contribuições do uso da Literatura Infantil como recurso para o ensino da 

Geometria na Educação Infantil e Anos Inicias do Ensino Fundamental, 

desenvolvido com alunos do quarto ano de um Curso de Formação de Docentes. 

Em um primeiro momento foi feita a leitura de dois livros de literatura infantil, que 

exploram conceitos matemáticos. Várias atividades foram propostas e outras 

foram criadas pelos próprios alunos, evidenciando uma maneira dos alunos 

re(aprenderem) conteúdos de geometria plana, que haviam visto ao longo de 

sua escolarização. No segundo momento, os futuros professores foram 

desafiados a produzirem livros infantis, para servir como recurso metodológico 

para ensinarem Matemática para seus futuros alunos da Educação Infantil, 

integrando conteúdos geométricos. Percebemos que a utilização da literatura 

Infantil possibilitou a valorização da matemática como um conhecimento 

interessante. Até mesmo alguns alunos que inicialmente colocaram-se contrários 

a desenvolver as atividades propostas e os que diziam não se identificarem com 

a matemática, foram motivados a realizarem as atividades propostas e a 

produção de seu livro. Ao término esses mesmos e alunos, pelo seu trabalho e 

por suas próprias palavras, evidenciaram ter gostado de realizar as tarefas e o 

que foi melhor, aprenderam os conteúdos matemáticos envolvidos. Assim, 

consideramos que esse tipo de atividade rompe com os saberes prontos e 

acabados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Ensino e Aprendizagem da Geometria por meio da Literatura Infantil 

Palavras-chave: Geometria; Literatura Infantil; Ensino e Aprendizagem. 

Resumo: Com o objetivo de analisar as possíveis contribuições do uso da 

Literatura Infantil como recurso para o ensino da Matemática na Educação 

Infantil e Anos Inicias do Ensino Fundamental em um Curso de Formação de 

Docentes, propomos nesta Unidade Didática, o desenvolvimento de um trabalho 

que permita a estes futuros professores uma abordagem mais significativa e 

criativa da Geometria, utilizando como recurso a Literatura Infantil. Os futuros 

professores irão vivenciar as histórias, descobrir, analisar, refletir, reescrever a 

“Geometria” dessas histórias, de modo interativo no contexto de sala de aula. 

Para isso será feito um trabalho com dois livros. Depois serão explorados os 



conceitos geométricos contidos nos livros. Várias atividades serão propostas aos 

alunos, outras serão criadas por eles. Os futuros professores serão desafiados 

a produzirem livros infantis, integrando conteúdos geométricos, cujos 

personagens tenham formas geométricas, que sirvam como recurso 

metodológico para ensinar Matemática aos seus alunos da Educação Básica. 

Nesse momento, além de colocarem sua criatividade em prática, eles terão que 

considerar não só o conteúdo matemático, mas a forma como esse deverá ser 

apresentado e a sua linguagem, de modo a oportunizar a sua apropriação pela 

criança. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DIDIMA MARIA GIULIANGELI 

ORIENTADOR: Magna Natalia Marin Pires 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Uma trajetória de ensino e aprendizagem por meio de uma abordagem 

“Realística” da Matemática. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Trajetória de Ensino e Aprendizagem; 

Resolução de Problemas; Educação Matemática Realística. 

Resumo: Este artigo apresenta um estudo descritivo da utilização de uma 

Trajetória de Ensino e Aprendizagem para uma 6ª série (7º ano) da Educação 

Básica de um Colégio da rede pública estadual da cidade de Rolândia – Pr no 

ano de 2011. A abordagem metodológica utilizada no desenvolvimento da 

trajetória foi a Resolução de Problemas, na perspectiva da Educação 

Matemática Realística. Na Trajetória de ensino e aprendizagem, foram 

detalhados os objetivos da tarefa, as possibilidades de resoluções dos alunos, o 

plano de aula do professor, bem como as estratégias e atitudes do professor 

para direcionar seus objetivos. O objetivo da trajetória é que os alunos 

compreendam o conceito de razão e proporção partindo de um problema do 

PISA que trata de Sistema Monetário e Taxa de Câmbio. Na descrição da 

aplicação da proposta de ensino, o professor age como mediador oportunizando 

ao aluno o “fazer matemática” por meio de suas estratégias pessoais de 

resolução. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma trajetória de ensino e aprendizagem por meio de uma abordagem 

“Realística” da Matemática. 

Palavras-chave: Trajetória de ensino e aprendizagem; Resolução de 

Problemas; Investigação Matemática; Educação Matemática Realística. 

Resumo: Essa Unidade Didática tem como objetivo apresentar uma trajetória de 

aprendizagem para uma 6ª série do Ensino Fundamental. A abordagem 

metodológica utilizada será a Resolução de Problemas e Investigação 

Matemática, na perspectiva da Educação Matemática Realística Na trajetória de 

ensino e aprendizagem serão detalhados os objetivos da tarefa, as 

possibilidades de compreensão e resolução pelos alunos, assim como as 

estratégias e atitudes do professor para direcionar seus objetivos. No 

desenvolvimento da trajetória. Espera-se que o professor faça uma previsão de 

como será desenvolvido o conhecimento matemático dos alunos por meio da 

resolução de problemas matemáticos. Após a realização da proposta de 

intervenção na escola será elaborado um documento relatando o 

desenvolvimento do trabalho e resultados obtidos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DIRCEU BRITO GARCIA 

ORIENTADOR: Regina Celia Guapo Pasquini 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Sistema de Medidas via Resolução de Problemas na EJA 

Palavras-chave: Área e perímetro; cálculos; problemas; 

Resumo: O presente artigo apresenta os resultados finais previstos no Projeto 

de Intervenção Pedagógica \"Sistema de Medidas via Resolução de Problemas 

na EJA\" elaborado como um dos requisitos básicos para o curso de formação 

continuada do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/SEED do 

Estado do Paraná. Mais precisamente, constituímos uma Unidade Didática, que 

consiste em um material pedagógigo, contendo uma proposta para o tratamento 

do conteúdo matemático Sistema de Medidas para estudantes jovens e adultos. 



Implementamos essa proposta na escola onde atuamos e, por meio dos dados 

coletados no período, apresentamos um relato de experiência no texto que 

segue. Buscamos desenvolver um trabalho amparado na estratégia Resolução 

de Problemas por meio de atividades próximas do estudante jovem a adulto, com 

a intenção de promover a compreensão dos conceitos matemáticos envolvidos 

no tema. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Sistema de Medidas via Resolução de Problemas na EJA 

Palavras-chave: Área e perímetro; cálculos; problemas; alunos 

Resumo: O presente Projeto tem por objetivo principal possibilitar aos discentes 

uma maneira agradável, criativa e dinâmica de aprender O Sistema de Medidas 

através do cálculo área e perímetro através de problemas reais ou imaginários, 

usando-se de preferência a forma geométrica de superfície padronizada, 

constituída pelo sistema métrico decimal, que deve ser preferencialmente 

enfatizado. A sua aplicação deve ser encarada com muito empenho para que o 

resultado da aprendizagem seja plenamente satisfatório e engrandeça o ensino. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DONALDO SCHNEIDER 

ORIENTADOR: JOAO CANDIDO BRACARENSE COSTA 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O LÚDICO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

Palavras-chave: Oficinas; Jogos; Ensino e Aprendizagem de Matemática 

Resumo: A realidade no processo educacional brasileiro há muito mostra sua 

fragilidade seja pela utilização de indicadores, seja pela própria constatação no 

cotidiano de sua população. Os exames de avaliação sugerem a necessidade 

de melhoria num contexto mais amplo, mas ainda os índices se apresentam 

bastante aquém das necessidades da sociedade como um todo. A presente 

pesquisa teve como maior preocupação o trato das ideias no contexto da 

Matemática no ensino básico do estado do Paraná, tendo a mente que o fator 

motivação pode ser uma alavanca para mudanças comportamentais tanto no 



nível docente quanto no discente. Desenvolveu-se uma metodologia calcada na 

arte de implantar didáticas variadas de ensino através de jogos e brincadeiras, 

que contribuam para a formação de indivíduos exploradores do conhecimento, 

abordando-se situações dinâmicas ligadas à psicomotricidade, que relaciona 

através da ação a união entre o corpo, a mente, o espírito, a natureza e a 

sociedade. As brincadeiras não devem ser relacionadas somente a situações 

que envolvam Matemática, de acordo com a psicomotricidade, situações como 

engatinhar, balançar, rolar, andar sobre uma linha, equilibrar, andar para os 

lados, bem como as recreações que visam o lado físico, social e criativo. É desse 

modo que a criança relaciona o seu mundo interno com o mundo externo, criando 

conexões determinantes no caráter do indivíduo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O LÚDICO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

Palavras-chave: Aritmética, Jogos, Ensino e Aprendizagem de Matemática 

Resumo: Este estudo apresenta recursos, através de uma oficina de jogos 

lúdicos, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem do conhecimento 

matemático. A Unidade que ora se apresenta é direcionada aos alunos da 5ª 

série, do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Santos Dumont distrito de 

Moreninha em Santa Helena no Paraná. A Unidade Didática trás metodologias 

para trabalhar os conceitos aritméticos, envolvendo as quatro operações básicas 

e frações. Pois vários estudos têm demonstrado que os jogos auxiliam no 

desenvolvimento do raciocínio lógico e no estimulo do pensamento 

independente, à criatividade e na capacidade de resolver situações problemas. 

Nas oficinas pedagógicas aqui elencadas são sugeridas atividades com o 

dominó de fração e da divisão, bingo de fração e da multiplicação e a mancala. 

A Unidade Didática busca expor vários recursos possíveis de serem trabalhado 

nas aulas de matemática, em um ambiente interativo e dinâmico, qual seja, o 

das oficinas pedagógicas, que têm como objetivo maior despertar no educando 

um maior interesse pela matemática e, através dos jogos e das atividades, 

buscar soluções aos questionamentos feitos por eles durante as aulas. E 

auxiliando na formação do pensamento matemático no aluno, de forma 

inovadora no processo de ensino-aprendizagem da matemática. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DONIZETTI BALTAZAR CARVALHO 

ORIENTADOR: marcia cristina de costa trindade cyrino 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA POSSIBILIDADE PARA O 

ENSINO DO MINIMO MÚLTIPLO COMUM E MÁXIMO DIVISOR COMUM 

Palavras-chave: Tendências em Educação, Resolução de Problemas, Mínimo 

Múltiplo Comum, Máximo Divisor Comum 

Resumo: O artigo refere-se ao relato de uma experiência sobre o uso da 

metodologia Resolução de Problemas, com os conteúdos Mínimo Múltiplo 

Comum (MMC) e Máximo Divisor Comum (MDC), realizada em uma turma de 

sexto ano (5ª série), de um colégio da rede pública de ensino, na cidade de 

Apucarana, Estado do Paraná. O desenvolvimento das tarefas propostas 

possibilitou aos alunos um trabalho coletivo e colaborativo, elaborar hipóteses, 

propor diferentes estratégias de resolução, argumentar a respeito de suas 

resoluções e buscar a compreensão dos conceitos envolvidos no problema. 

Oportunizou também ao professor, durante a resolução dos problemas pelos 

alunos, observar o trabalho desenvolvido por eles, suas estratégias de resolução 

e as discussões que havia nos grupos, permitindo que pudesse intervir quando 

necessário para auxiliá-los na resolução dos problemas e na construção dos 

conceitos. Durante este trabalho, foi possível observar alunos comprometidos 

com as tarefas, com outro olhar para a matemática, acreditando que podiam 

aprender, e, ainda, houve uma melhora significativa na disciplina e no 

relacionamento entre eles. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Resolução de Problemas: uma possibilidade para o ensino do MMC e do 

MDC 

Palavras-chave: Tendências em Educação Matemática; Resolução problemas; 

Mínimo Múltiplo Comum; Máximo Divisor Comum. 

Resumo: A temática abordada será Tendências em Educação Matemática, na 

perspectiva de Resolução de Problemas, orientada para alunos do 6º ano. Novos 



métodos de ensino da Matemática além de aula expositiva, precisam ser 

implementados. Segundo Onuchic (2005, p.215), “discussões no campo da 

Educação Matemática no Brasil e no mundo mostram a necessidade de se 

adequar o trabalho às novas tendências que podem levar a melhores formas de 

se ensinar e aprender matemática.” Sendo assim, surge uma possibilidade de 

intervir na maneira em que o conteúdo é apresentado ao aluno, de modo que 

não seja apenas espectador, é por meio da tendência metodológica de 

Resolução de Problemas. Neste sentido, apresenta-se a nossa proposta de 

direcionar a prática docente para a Resolução de Problemas enfocando o mmc 

e o mdc como conteúdo. O conteúdo proposto é em virtude da necessidade de 

apresentar aos alunos algum significado ao resolver problemas com mmc e mdc. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DORA BAHENA BENCK 

ORIENTADOR: Abdala Mohamed Saleh 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: O consumo responsável dos alimentos e a matemática 

Palavras-chave: Embalagens;consumo;matemática. 

Resumo: Através da investigação das características das embalagens de 

alimentos e seus rótulos, construiu-se um material didático que teve como 

objetivo nortear as atividades dos estudantes, de 5ª série, do Ensino 

Fundamental, a fim de desenvolverem seus conhecimentos de matemática. 

Abordaram-se aspectos de embalagem (papel, papelão, alumínio, metal, plástico 

e outros), ressaltando que esta deve proteger o alimento durante o processo de 

industrialização até o manuseio do consumidor final. Além disso, ressaltou-se 

que a rotulagem possui informações numéricas e está nas embalagens dos 

produtos alimentícios investigação ocorreu da seguinte forma: 1) em sala de 

aula, foram realizadas atividades que favoreceram a reflexão dos alunos sobre 

o que vem a ser um consumo responsável de alimentos, através do uso de 

embalagens e rótulos, levando-se em conta, prioritariamente, noções 

matemáticas; 2) dadas as atividades anteriores, foram solicitadas, aos alunos, 

exercícios fora da sala de aula, onde registraram livremente os diversos aspectos 



das embalagens e rótulos dos produtos alimentícios. Os conteúdos básicos de 

matemática utilizados foram os das quatro operações - adição, subtração, 

multiplicação e divisão -, da proporcionalidade e das medidas de massa, 

vulgarmente conhecido como peso. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: EMBALAGENS DE ALIMENTOS: O CONSUMO RESPONSÁVEL 

Palavras-chave: Embalagens; Consumo; Matemática 

Resumo: Através da investigação das características das embalagens de 

alimentos e seus rótulos, este material didático tem o objetivo de nortear as 

atividades dos estudantes, de 5ª série, do Ensino Fundamental, a fim de 

desenvolverem seus conhecimentos de matemática. A embalagem (papel, 

papelão, alumínio, metal, plástico e outros) deve proteger o alimento durante o 

processo de industrialização até o manuseio do consumidor final. A rotulagem, 

que possui informações numéricas e está nas embalagens dos produtos 

alimentícios, se destina a esclarecer e, portanto, garantir a saúde do consumidor. 

Neste trabalho, a investigação ocorrerá da seguinte forma: 1) em sala de aula, 

serão realizadas atividades que favoreçam a reflexão dos alunos sobre o que 

venha a ser um consumo responsável de alimentos, através do uso de 

embalagens e rótulos, levando-se em conta, prioritariamente, aspectos 

matemáticos; 2) dadas as atividades anteriores, serão solicitadas, aos alunos, 

atividades fora de sala de aula, onde registrarão livremente os diversos aspectos 

das embalagens e seus rótulos dos produtos alimentícios. Os conteúdos básicos 

de matemática, para se desenvolver o trabalho, são as quatro operações, 

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

peso. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DORIS KLUBER 

ORIENTADOR: EDILSON ROBERTO PACHECO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Um projeto de ação para sala de apoio em Matemática 



Palavras-chave: Ensino de Matemática, Didática da Matemática, Operações 

Fundamentais. 

Resumo: O presente trabalho é uma ação pedagógica desenvolvida junto a 

alunos do sexto ano, participantes da sala de apoio, em uma escola da rede 

pública estadual de Guarapuava, Paraná. Teve como objetivo verificar como 

alunos nesse tipo de classe podem compreender conteúdos matemáticos por 

meio de atividades planejadas e mediadas, segundo os referenciais teóricos de 

Lev Vygotsky. Foram realizadas práticas de leitura, a partir de uma história do 

livro O Homem que Calculava, de Malba Tahan,a qual se caracterizou como 

desencadeadora para a ação principal – elaboração e resolução de expressões 

aritméticas envolvendo as quatro operações. Por meio das atividades realizadas, 

algumas adaptações nas ações planejadas e mediadas foram necessárias, 

principalmente quanto à inconstância na frequência de todos os alunos a todas 

as aulas na sala de apoio. Foi possível verificar que os alunos interagiram com 

o conteúdo e com seus pares e que a história utilizada foi o elemento motivador 

que propiciou o trabalho com linguagem e matemática, resultando em 

envolvimento, interesse,participação e melhora no rendimento escolar de alguns 

alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: UMA AÇÃO PARA SALA DE APOIO EM MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Ensino de matemática, sala de apoio, recursos 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como finalidade nortear o trabalho em sala 

de aula pela narrativa da história dos Quatro Quatros do livro O Homem que 

Calculava, sendo seu objetivo investigar como alunos de classe de apoio podem 

compreender conteúdos matemáticos, bem como instigá-los em atividades que 

promovam a identificação das dificuldades e desenvolvimento de aprendizagem 

e ainda desenvolver atividades, utilizando-se de diferentes recursos didáticos 

relativos a conteúdos de Matemática da série correspondente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: EDNA HIDEKO ARITA OKADA 

ORIENTADOR: Nelma Sgarbosa Roman de Araujo 



IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: TANGRAM: DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO GEOMÉTRICO 

PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Palavras-chave: geometria plana; tangram ;resolução de problemas. 

Resumo: Esse artigo visa socializar um relato de experiência, as reflexões e os 

resultados obtidos pelo Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná, com alunos de determinado 7º ano do Ensino Fundamental, em período 

oposto ao de estudo, no ano de 2011. O objetivo geral do projeto foi possibilitar 

o desenvolvimento do pensamento geométrico e a construção do conhecimento 

matemático, relevantes na resolução de problemas por meio de material 

manipulável. O Projeto envolveu o trabalho com o quebra-cabeças Tangram, por 

meio do qual foram abordados os conceitos de área e de polígonos. Também 

foram propostas situações-problema proporcionando maior significado às 

atividades trabalhadas com o Tangram. Os resultados obtidos foram positivos, 

de maneira que é possível afirmar que o Tangram é um material de apoio eficaz, 

haja vista a atração que exerce sobre os alunos, a diversidade de atividades que 

puderam desenvolver, utilizando-o, e a constatada aprendizagem pela maioria 

dos alunos. Dessa forma, considera-se que, quando um material é utilizado de 

forma consciente, com conhecimento e planejamento, ele possibilita a 

construção do conhecimento pelo aluno. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Tangram: desenvolvimento do pensamento geométrico para a resolução 

de problemas 

Palavras-chave: resolução de problemas; raciocínio geométrico; tangram 

Resumo: Esta Unidade Didática foi elaborada com o intuito de trabalhar 

conteúdos de geometria plana de forma significativa e diferenciada. O objetivo 

principal dessa produção é possibilitar o desenvolvimento do pensamento 

geométrico e a construção do conhecimento matemático, relevantes na 

resolução de problemas por meio de material manipulável. Os conteúdos a 

serem abordados nessa produção são o cálculo de perímetro e de área e os 

polígonos. Como estratégia, será utilizado um material didático manipulável, o 



quebra-cabeça Tangram. Assim oportunizando a apropriação dos conceitos 

geométricos por meio da visualização, do manuseio, da construção e da reflexão 

sobre o material manipulável. Conforme o que consta nas Diretrizes Curriculares 

Estaduais de Matemática, os conteúdos trabalhados serão inseridos em 

contextos, tornando-os mais significativos. Para tanto, será utilizado a Resolução 

de Problemas que é uma das tendências metodológicas em Educação 

Matemática. Da constatação de que os alunos, já no Ensino Médio ainda 

encontram-se em defasagem nessa área do conhecimento matemático, justifica-

se o trabalho com o conteúdo estruturante Geometrias. Espera-se, com esse 

trabalho, tentar minimizar essa defasagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELAINE MARIA PARRON 

ORIENTADOR: Lucineide Keime Nakayama de Andrade 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: O Jogo na Matemática:Aprender com Prazer! 

Palavras-chave: Jogos; Operações com números naturais; Resolução de 

problemas. 

Resumo: Este artigo relata a implementação, numa 5ª série (6º ano) do Ensino 

Fundamental durante o segundo semestre de 2011, o qual utilizou jogos 

matemáticos como estratégia do processo ensino aprendizagem, com atividades 

referentes ao Sistema de Numeração Decimal (S.N.D.) e as quatro operações 

fundamentais com os números naturais. Seu objetivo foi tornar o ensino da 

matemática mais prazeroso, aumentando a motivação e o interesse dos 

educandos por esta disciplina. O uso de jogos dentro da resolução de problemas 

é uma metodologia eficaz para o desenvolvimento da construção do 

conhecimento matemático. Esse recurso pode servir para desenvolver o 

raciocínio lógico, a criatividade, a construção de conceitos e o domínio das 

operações fundamentais, a capacidade de elaborar estratégias para resolver 

situações problemas dentro do ambiente do jogo e no dia a dia. Os jogos tanto 

auxiliam a ação pedagógica do educador, tornando seu plano de aula mais 

dinâmico e atrativo, como também a aprendizagem dos educandos. Justifica-se 



o uso de jogos no desenvolvimento desse trabalho num contexto de situação 

problema, pois essa metodologia desafia o educando a observar e analisar 

aspectos importantes no processo de ensino e aprendizagem. Foi possível 

analisar que o jogo nas aulas de matemática aumenta a motivação, 

oportunizando o educando a ver a “aula de Matemática” de maneira prazerosa, 

deixando de se focar nas dificuldades, podendo assim, desenvolver 

naturalmente o raciocínio lógico. É comum ouvir entre os educandos que os 

professores deveriam utilizar mais jogos matemáticos, tornando assim o 

aprendizado mais dinâmico, os conteúdos mais atrativos e uma maior interação 

entre os educandos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Jogo na Matemática: -Aprender com Prazer! 

Palavras-chave: Jogos; Operações com números naturais; Resolução de 

problemas. 

Resumo: Considerando que os educandos da 5ª série do CELAM apresentam 

dificuldades na disciplina de matemática como: atenção, concentração, 

compreensão, memorização, interpretação e raciocínio lógico, e que necessitam 

de conceitos matemáticos mais significativos, este trabalho tem como objetivo 

tornar o ensino da matemática mais prazeroso, aumentando a motivação e o 

interesse dos educandos por esta disciplina. O uso de jogos dentro da resolução 

de problemas é uma metodologia eficaz para o desenvolvimento da construção 

do conhecimento matemático. Esse recurso pode servir para desenvolver o 

raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade, a 

construção de conceitos e o domínio das operações fundamentais, a capacidade 

de elaborar estratégias para resolver situações problemas dentro do ambiente 

do jogo. Assim os educadores de matemática podem aumentar a motivação para 

a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a concentração, a organização, 

a atenção, a sociabilização, a cooperação, e as interações pessoais. O papel do 

educador é importantíssimo; é ele quem orienta a aula de modo que os objetivos 

propostos com os jogos sejam alcançados. Os jogos tanto auxiliam a ação 

pedagógica do educador, tornando seu plano de aula mais dinâmico e atrativo, 

como também a aprendizagem dos educandos, que tem a oportunidade de 

formar seus conhecimentos de forma mais interativa, dinâmica e prazerosa. 



Justifica-se o uso de jogos no desenvolvimento desse trabalho num contexto de 

situação problema, pois essa metodologia desafia o educando a observar e 

analisar aspectos importantes no processo de aprendizagem e ensino, além da 

capacidade educativa que ele tem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELAINI SUSANA KARAS DRESCH 

ORIENTADOR: Tiago Emanuel Kluber 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: PESQUISA DE MERCADO NA PERSPECTIVA MODELAGEM 

MATEMÁTICA NA EDUCACÃO MATEMÁTICA EM UMA 5a SÉRIE DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Modelagem Matemática na Educação Matemática; Educação 

Básica; Pesquisa de Mercado 

Resumo: Este artigo é resultado da Implementação realizada no PDE 

(Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná), com a ação 

efetuada no Colégio Estadual João Zacco Paraná EFMP, na 5a Série, atual 6º 

Ano. O objetivo principal da implementação era desenvolver uma atividade de 

Modelagem Matemática, sobre o tema “Pesquisa de Mercado na Perspectiva 

Modelagem Matemática na Educação Matemática em uma 5a Série do Ensino 

Fundamental” proporcionando conhecimentos para atuação prática da 

professora PDE. São notórias as dificuldades por parte de alguns alunos na 

aprendizagem dos conteúdos de Matemática, em razão disso, houve a 

necessidade aprimorar o embasamento teórico sobre Modelagem Matemática, 

a qual é considerada atualmente como uma promissora possibilidade de ensino 

na Educação Básica. Deste modo, optou-se por assumir a linha de pensamento 

de Burak (2004), a qual segue as etapas: 1) escolha do tema, 2) pesquisa 

exploratória, 3) levantamento dos problemas, 4) resolução dos problemas e o 

desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema, e 5) análise 

crítica das soluções. Ao final da implementação comprovou-se que é possível 

levar os estudantes a compreenderem de maneira mais clara e consistente a 

Matemática, percebendo-a como parte integrante de sua realidade. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: PESQUISA DE MERCADO: UMA ATIVIDADE COM MODELAGEM 

MATEMÁTICA PARA A 5a SÉRIE 

Palavras-chave: Modelagem Matemática na Educação Matemática; Educação 

Básica; Pesquisa de Mercado. 

Resumo: Sabe-se que há a urgência de buscar maneiras de superar as 

dificuldades dos estudantes na aprendizagem da matemática. Uma das 

maneiras apontadas na literatura sobre Educação Matemática é a Modelagem 

Matemática na Educação Matemática que se apresenta, no atual contexto 

educacional, como uma possibilidade de ensino, particularmente quando de sua 

inserção na Educação Básica. Neste sentido, o objetivo principal deste artigo 

pedagógico é desenvolver alguns exemplos de unidades de conteúdos 

matemáticos a partir do tema pesquisa de mercado, trabalhado sob a ótica da 

Modelagem Matemática. Para tanto, será tomado como base a proposta 

metodológica de Burak (2008), seguindo as etapas: 1) escolha do tema, 2) 

pesquisa exploratória, 3) levantamento dos problemas, 4) resolução dos 

problemas e o desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema, 

e 5) análise crítica das soluções. Essas etapas são detalhadas ao longo deste 

trabalho, por meio dos exemplos. Além disso, será apresentada uma intrudução 

e o referencial teórico sobre Modelagem Matemática na Educação Matemática, 

para porteriormente passar às etapas 3, 4 e 5. Assim, espera-se, a partir deste 

artigo, atingir os objetivos de maneira mais clara e consistente no momento da 

implementação da atividade em sala, bem como auxiliar outros professores na 

mesma tarefa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELIANA PEREIRA 

ORIENTADOR: SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: Modelagem Matemática-Geometria Espacial e a montagem de 

embalagens para presente 



Palavras-chave: Modelagem Matemática-Geometria Espacial-

Interdisciplinaridade 

Resumo: O presente artigo relata uma experiência com o uso de Modelagem 

Matemática como uma metodologia alternativa para tornar o ensino desta 

disciplina mais significativo. Aplicou-se uma oficina sobre o tema Embalagens 

para presente, desenvolvendo conteúdos referentes a Geometria Espacial e 

Geometria Plana. Justifica-se o presente pela necessidade de relacionar teoria 

e prática buscando-se minimizar as dificuldades de entendimento possibilitando 

assim a formação do aluno crítico e transformador de sua realidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Modelagem Matemática-Relato de uma Experiência-Geometria Espacial 

e a montagem de embalagens para presente. 

Palavras-chave: Modelagem Matemática – Geometria Espacial – 

Interdisciplinaridade. 

Resumo: Minimizar o desinteresse e a desmotivação do educando no que se 

refere ao conteúdo de Geometria Espacial, vinculando a teoria e a prática através 

da montagem de embalagens para presente com a aplicação da Modelagem 

matemática, é o principal objetivo que se pretende atingir com esse caderno 

pedagógico. Para tal, serão utilizadas estratégias que possibilitem aos alunos 

compreender alguns conceitos geométricos que serão utilizados para o 

desenvolvimento das atividades relacionadas á prática da montagem das 

embalagens (em especial, o paralelepípedo retângulo). O caderno pedagógico 

vem propor que os alunos adquiram uma visão empreendedorista, partindo do 

pressuposto de que, possuir um conhecimento que desenvolva uma habilidade 

prática, cuja aplicabilidade seja viável, pode tornar possível uma intervenção 

positiva na realidade. Pretende-se desenvolver com esta atividade o 

pensamento lógico dedutivo, auxiliando assim, a abrangência do vínculo entre a 

teoria e a prática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELIANE FATIMA CADORIN 

ORIENTADOR: Eduardo Vicentini 



IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Aplicação da Geometria Espacial na Arquitetura. 

Palavras-chave: Geometria Plana; Geometria Espacial; Arquitetura; Formas 

Geométricas. 

Resumo: A geometria é a mais antiga das atividades matemáticas, muito 

importante devido a sua aplicação no cotidiano, sendo que as primeiras 

considerações feitas se originaram através de simples observações e 

comparações entre formas e tamanhos. O conhecimento geométrico constitui 

parte importante do Currículo Educacional na disciplina de Matemática. 

Juntamente com as demais ciências, desenvolve nos alunos um modo especial 

de pensamento, que lhes permite compreender, descrever e representar, de 

forma organizada, o mundo em que vivem. As atividades práticas explorando as 

formas geométricas relacionadas a situações vivenciadas no cotidiano dos 

alunos têm como objetivo motivar e despertar o interesse pelo conhecimento 

matemático e desenvolver suas habilidades. Neste trabalho, a metodologia 

proposta para o ensino-aprendizagem da Geometria Espacial no Ensino Médio 

foi a análise e contextualização das formas geométricas encontradas na 

arquitetura. As estratégias de ação incluíram as relações existentes entre as 

formas arquitetônicas e a geometria, consistiu na contextualização da geometria, 

utilizando para tanto materiais manipuláveis, recursos tecnológicos, visualização 

de imagens de obras arquitetônicas desde a pré-história até a atualidade, vídeos, 

imagens fotográficas da arquitetura local, atividades de classe e de laboratório. 

Após a conclusão das atividades com os alunos verificou-se que a construção 

do conhecimento aconteceu de forma significativa e gradativa e foi possível aos 

alunos relacionar o conhecimento adquirido no cotidiano com a matemática 

apreendida na sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aplicação da Geometria Espacial na Arquitetura. 

Palavras-chave: Geometria Plana; Geometria Espacial; Arquitetura; Formas 

Geométricas. 

Resumo: Trabalhar com a transformação das figuras geométricas de duas 

dimensões em formas geométricas de três dimensões, partindo de modelos de 



figuras planas construir o sólido geométrico, através de slides analisar e 

contextualizar as formas geométricas encontradas na arquitetura desde a 

antiguidade até os dias atuais, fazer uma pesquisa com registros fotográficos de 

obras da arquitetura local, desenvolver atividades no laboratório de informática, 

onde os alunos farão uma análise das imagens identificando as formas 

geométricas estudadas e suas principais propriedades, confeccionando slides 

para ser apresentado para a turma. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELIETE SHIRLEY GREGORIO PACCI 

ORIENTADOR: DANIEL DE LIMA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: MATEMÁTICA E VIDA: O uso da modelagem matemática nas relações 

de compra e venda. 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Matemática Financeira e Educação 

de Jovens e Adultos. 

Resumo: Este artigo é resultado dos estudos realizados no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) do Governo do Estado do Paraná como 

objeto de pesquisa investigativa a inserção da Modelagem Matemática na 

aplicabilidade de conteúdos inerentes à Matemática Financeira, possibilitando 

ao aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA) elaboração de problemas 

reais, estabelecendo movimento entre o saber e o fazer matemático, De modo 

geral, os alunos estão acostumados com ambientes de aprendizagem que 

constituem aulas discursivas e expositivas, nas quais existe pouca interação 

entre professor e alunos e entre alunos, bem como pouca discussão acerca de 

situações e de problemas que poderiam ser relacionados com a Matemática. 

Levando em consideração esta situação, é adequado que o envolvimento dos 

alunos com a Modelagem Matemática seja um processo gradativo, desse modo, 

os alunos se acostumam, aos poucos, com o ambiente de Modelagem na sala 

de aula. Neste artigo apresentamos o resultado do nosso trabalho no PDE 

através de implementação direcionada a alunos do ensino médio da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: MATEMÁTICA E VIDA: O USO DA MODELAGEM MATEMÁTICA NAS 

RELAÇÕES DE COMPRA E VENDA 

Palavras-chave: Modelagem Matemática, Matemática Financeira, Educação de 

Jovens e Adultos. 

Resumo: A presente Produção Didática foi elaborada, partindo do pressuposto 

de que a proposta “modelagem matemática” é uma estratégia de ensino e 

aprendizagem que é utilizada como uma forma de quebrar a forte dicotomia 

existente entre a matemática escolar formal e a sua utilidade na vida real. 

Através da Modelagem Matemática acredita-se que os alunos tornam-se mais 

conscientes da utilidade da matemática para resolverem e analisarem problemas 

do dia-a-dia. Sendo assim, pretendemos investigar como os alunos da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) compreendem as idéias matemáticas quando 

participam de um ambiente de Modelagem Matemática. Para isso 

identificaremos e analisaremos as discussões matemáticas que ocorrem na sala 

de aula, durante o envolvimento dos alunos nesse ambiente, bem como 

interpretar os registros por eles produzidos. Delimitaremos o objeto de pesquisa 

para um dos conteúdos curriculares: a Matemática Financeira com aplicabilidade 

da Modelagem Matemática; sendo que a Matemática Financeira é considerada 

uma poderosa ferramenta que permite a análise de problemas de investimento 

simples, como a aquisição de um produto qualquer de uso imediato, ou a análise 

de um projeto de investimento industrial que custe alguns milhões de reais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELIS REGINA PEREIRA 

ORIENTADOR: Luciane Ferreira Mocrosky 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA: 

perspectivas para a prática pedagógica 

Palavras-chave: Metodologia; Resolução de Problemas; Números Racionais; 

Educação Matemática; Ensino Fundamental. 



Resumo: Resumo: Neste artigo apresenta-se aspectos de um trabalho orientado 

pela pergunta: “como utilizar a ‘Resolução de Problemas’ nos processos de 

ensino e aprendizagem das operações com números racionais no ensino 

fundamental?”. Neste estudo foi realizada uma intervenção pedagógica, pautada 

no desenvolvimento de atividades que visavam a contribuir para o enfrentamento 

dos desafios educacionais, de promover a aprendizagem da matemática, que 

faça sentido ao aluno, que o capacite a resolver problemas e a aplicar os 

conceitos já compreendidos enquanto aprende matemática, o que justifica o 

tema escolhido. As leituras e as análises dos dados levantados apontam para 

possibilidades do objetivo de promover o ensino das operações com números 

racionais através da metodologia de Resolução de Problemas ser viável. 

Entretanto é reconhecido tratar-se de um desafio para o professor que deverá 

habituar seu aluno a explorar, a inquerir, a duvidar, a testar hipóteses levantadas 

por ele mesmo, a querer mais, a compreender o que faz, a não aceitar o que não 

faz sentido, a insistir em dar sentido àquilo que num primeiro olhar pode querer 

dizer nada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A “Resolução de Problemas” como metodologia para o ensino de 

operações com números racionais no 6º ano do ensino fundamental 

Palavras-chave: Metodologia; Resolução de Problemas; operações; números 

racionais; ensino. 

Resumo: Trata-se de uma unidade didática onde é abordado o ensino inicial das 

operações com números racionais “através” da Resolução de Problemas. Com 

objetivo de aproximar a matemática da sala de aula e o cotidiano do aluno, serão 

aplicadas atividades numa turma do 6º Ano do ensino do ensino fundamental do 

Colégio Estadual Pedro Macedo, de Curitiba. Nesta proposta de trabalho 

assume-se a resolução de problemas como o caminho a 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELIZABETH APARECIDA IWATA TANAKA 

ORIENTADOR: Doherty Andrade 

IES:  UEM 



Artigo  
Título: UMA DISCUSSÃO SOBRE O COMPORTAMENTO DOS ALUNOS NAS 

AULAS DE MATEMÁTICA 

Palavras-chave: CONTRATO DIDÁTICO; CAPITAL CULTURAL. 

Resumo: Neste trabalho apresentamos uma discussão sobre o contrato didático 

de Brousseau e um caso de ruptura nas aulas de matemática. Para confirmar 

esta observação recorremos aos questionários socioeconômicos respondidos 

pelos alunos participantes da Prova Brasil 2009. Como forms de reverter esta 

ruptura consideramos como alternativa um enfoque sugerido por Bourdieu por 

meio do capital cultural. O contrato didático é um contrato construído 

implicitamente pelas relações estabelecidas em sala de aula por alunos e o 

professor. Tal acordo, como veremos, foi entendido por Guy Brousseau como 

sendo um Contrato Didático. Para Bourdieu o capital cultural é a chave que 

explicita a diferença no desempenho de estudantes com iguais condições 

econômicas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Caminhos alternativos para o aprendizado da matemática 

Palavras-chave: Relacionamento interpessoal, ensino-aprendizagem, 

afetividade 

Resumo: O tema escolhido tem por justificativa possibilitar encaminhamentos 

teórico-práticos para que o professor, considerando seus saberes, formação 

especifica, valores, referencias culturais, gestos, olhar, tom de voz e conduta, 

possa juntamente com os conhecimentos práticos de seus alunos, 

construir/reconstruir juntos, novos saberes transformando assim a sua realidade. 

Compreender que o ensino da matemática necessita de melhoria que venha 

possibilitar diminuir as dificuldades na compreensão dos conteúdos matemáticos 

e encontrar possíveis caminhos alternativos no processo de ensino-

aprendizagem de conceitos matemáticos em que o professor, utilizando-se do 

discurso, possa influenciar positivamente no trabalho escolar, dentre as várias 

dimensões, possibilitando maior compreensão, colaborando para que haja 

significativo aprendizado. Quanto à metodologia, propõe-se a apresentação e 

debates de 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELIZABETH BONFANTE MEHLMANN LOURENCO 

ORIENTADOR: Joao Coelho Neto 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Reflexo do uso do Geogebra na aprendizagem Matemática 

Palavras-chave: Software, Geogebra; Recurso Midiático; Matemática; Função 

Afim 

Resumo: Este artigo tem como objetivo, analisar a utilização do software 

Geogebra, como um recurso midiático na disciplina de Matemática, com 

abordagem da função Afim. O método utilizado foi o da pesquisa qualitativa, na 

modalidade pesquisa-ação, tendo como procedimento o uso de software como 

proposta pedagógica, o qual foi desenvolvido na 1ª série do Colégio Estadual 

Barbosa Ferraz na cidade de Andirá. A análise foi feita a partir da inserção dos 

recursos midiáticos a cada início de conteúdo apresentado aos alunos, fazendo 

com que estes pudessem assimilar o que seria trabalhado. Concluiu-se que os 

usos desses instrumentos, na disciplina de Matemática, utilizadas de forma a 

favorecer ao ensino, refletiram sobre os métodos e teorias, adequando-os ás 

necessidades e aos anseios dos alunos, pois, quando utilizados de maneira 

planejada, foram capazes de alcançar os objetivos esperados na busca de 

formar cidadãos capazes de raciocinar e refletir sobre o processo de ensino e a 

aprendizagem do conteúdo proposto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Reflexo do uso do Geogebra na aprendizagem matemática 

Palavras-chave: Geogebra; Ensino Aprendizagem; Matemática; Pesquisa-

ação; Função Afim 

Resumo: Este projeto tem como objetivo avaliar o uso do software de geometria 

dinâmica Geogebra no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, 

abordando o conteúdo de Função Afim, no Ensino Fundamental. O método 

utilizado será o de pesquisa-ação, com proposta de verificar como esta 

ferramenta possa auxiliar o processo educativo da Matemática, as ações serão 



efetuadas com atividades como estratégia motivadora, que pretende favorecer 

um processo investigativo em relação à Educação Matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELZA CELERI 

ORIENTADOR: Tulio Oliveira de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Resolução de Problemas no Estudo das Expressões e Desenvolvimento 

do Pensamento Algébrico 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Expressões Algébricas; Ensino 

Fundamental. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo mostrar aos professores da disciplina 

de Matemática formas diferenciadas de trabalhar com as Expressões Algébricas. 

O material aqui desenvolvido após aprofundamento teórico traz várias 

possibilidades de incentivar a aprendizagem do aluno. Partimos da premissa de 

que uma das formas fundamentais de influenciar a qualidade do ensino de 

Matemática no nível básico e fornecer elementos para enriquecer a formação 

dos alunos é que os professores evidenciem e trabalhem explicitamente o 

pensamento algébrico. A proposta, descrita neste artigo, se utiliza dos elementos 

de formação do pensamento algébrico para fortalecer as estratégias utilizadas 

na construção cuidadosa do significado dos conceitos algébricos, incluindo uma 

análise de sua evolução histórica. O estudo das conexões entre os elementos e 

argumentos compartilhados com outros domínios da Matemática, faz da 

resolução de problemas uma abordagem singularmente produtiva em questões 

que envolvem discussão e pesquisa. O texto é um relato de implementação da 

proposta de ensino forjada durante o Programa de Desenvolvimento 

Educacional, desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná 

com resultados positivos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Resolução de Problemas no Estudo das Expressões e Desenvolvimento 

do Pensamento Algébrico 



Palavras-chave: Resolução de Problemas; Expressões Algébricas; Ensino 

Fundamental. 

Resumo: Esta Unidade Didático-Pedagógica tem como tema: “Resolução de 

Problemas no Estudo das Expressões e Desenvolvimento do Pensamento 

Algébrico”. Seu objetivo é mostrar aos professores da disciplina de Matemática 

formas diferenciadas de trabalhar com as Expressões Algébricas. O material, 

desenvolvido após aprofundamento teórico traz várias possibilidades de 

incentivar a aprendizagem do aluno. Pretendem-se através desse material que 

os alunos sejam capacitados a identificar os processos de raciocínio e as 

dificuldades quando trabalhadas com situações que requerem o pensamento 

algébrico. As tarefas procuram dar oportunidade para discussões em grupo 

exemplificando o estudo da álgebra com situações-problema contextualizadas. 

A busca de atividades que trabalham a resolução de problemas no estudo das 

expressões e desenvolvimento do pensamento algébrico deve ser parte da 

interação e discussão aberta entre grupos de pesquisa sobre os aspectos 

fundamentais que distinguem formas diferentes de ensinar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ENEDIR CORREIA 

ORIENTADOR: CELIA KIMIE MATSUDA 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: JOGOS MATEMÁTICOS, O LÚDICO COMO FERRAMENTA AUXILIAR 

NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA. 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos; Lúdico; Ferramentas; Aprendizagem; 

Matemática. 

Resumo: No presente trabalho, visa-se relatar como se deu o desenvolvimento 

do projeto “Jogos Matemáticos, o lúdico como ferramenta auxiliar no processo 

ensino aprendizagem de Matemática”, desenvolvido com estudantes da 5ª série 

A, do Colégio Estadual João Cionek. No mesmo foram aplicadas formas 

diferenciadas de se ensinar e aprender matemática, por meio de atividades 

lúdicas, que desenvolvam no educando a concentração, o relacionamento 

interpessoal, a autoestima, transformando o fracasso escolar de muitos alunos 



em sucesso, sanando dificuldades na série e melhorando o desempenho desses 

educandos nas séries seguintes. O trabalho destaca algumas das possíveis 

causas e consequências na defasagem de aprendizagem do estudante. Na 

implementação do trabalho, o jogo foi evidenciado como uma possível proposta 

de solucionar vários destes problemas. Não existe nenhuma pretensão em 

defender o jogo como a melhor ou mais eficiente estratégia de ensino, mas 

acredita-se no valor pedagógico do jogo como um gerador de situações-

problema e desencadeador de motivações e de aprendizagem, possível de ser 

explorado em qualquer situação ou contexto educacional. Serão relatadas como 

ocorreram as atividades de implementação no colégio, bem como as atividades 

desenvolvidas durante o Grupo de Trabalho em Rede – GTR, pelos professores 

de Matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos Matemáticos, o lúdico como ferramenta auxiliar no processo 

ensino aprendizagem de Matemática. 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos; Lúdico; Ferramentas; Aprendizagem; 

Matemática. 

Resumo: Transmitir conhecimentos de matemática é desenvolver o raciocínio 

lógico, instigar o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de resolver 

problemas. Com o desenvolvimento do projeto “Jogos Matemáticos, o lúdico 

como ferramenta auxiliar no processo ensino aprendizagem de Matemática”, 

pretende-se buscar formas diferenciadas de se ensinar e aprender matemática, 

através de atividades lúdicas, que desenvolvam no educando a concentração, o 

relacionamento inter pessoal, a auto-estima, transformando o fracasso escolar 

de muitos alunos em sucesso, sanando dificuldades na série e melhorando o 

desempenho desses educandos nas séries seguintes. É uma busca de novas 

alternativas de ensino, de diferentes metodologias, com diversos Jogos 

Matemáticos e atividades lúdicas, nos conteúdos trabalhados na 5ª Série do 

Ensino Fundamental, faz-se necessário para que ocorra o sucesso da 

aprendizagem, com a utilização de materiais concretos, tornando-a prazerosa e 

despertando o interesse pelos conteúdos apresentados. Buscar novas 

alternativas para facilitar a aprendizagem, através de jogos matemáticos para 

serem utilizados como recurso para auxiliar os estudantes a aprofundarem e 



ampliarem os significados e noções matemáticas. Serão desenvolvidas oficinas 

em contra turno com os alunos da 5ª série A, onde serão aplicadas novas 

alternativas para facilitar a aprendizagem, através de jogos matemáticos, como 

recurso para auxiliar os estudantes a aprofundarem e ampliarem os significados 

e noções matemáticas. Os jogos foram confeccionados pela autora, bem como 

a e a utilização do laboratório do Paraná Digital, com os jogos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ESTHER PORTO FATEL MORALEZ 

ORIENTADOR: Doherty Andrade 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O USO FORMATIVO DA AVALIAÇÃO: Nos encaminhamentos 

metodológicos, mediação e recursos, usando TICs - Tecnologias da Informação 

e Comunicação -. 

Palavras-chave: avaliação formativa, prática pedagógica, apropriação do 

conhecimento. 

Resumo: Este artigo objetiva apresentar os resultados das ações de 

implementação prática do projeto de ação pedagógica sobre a função formativa 

da avaliação, apontando a relação entre a prática avaliativa, os 

encaminhamentos metodológicos, a mediação entre os envolvidos no processo 

educativo e os recursos didáticos, no sexto ano do ensino fundamental de 

Matemática da Escola Estadual Ipiranga de Maringá-PR. Os resultados mostram 

que a forma como as avaliações externas e, principalmente, internas são 

realizadas e utilizadas refletem na prática pedagógica. Ao colocar em primeiro 

plano uma avaliação de caráter formativo em detrimento da avaliação 

meramente classificatória, as demais práticas e recursos pedagógicos tornam-

se mais eficientes, melhorando a transmissão e apropriação do conhecimento 

disciplinar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso formativo da Avaliação nos encaminhamentos metodológicos, 

mediação e recursos: usando Tecnologias de Informação e Comunicação. 



Palavras-chave: Ensino de Matamática; Avaliação; Tecnologia da Informação e 

Comunicação. 

Resumo: O presente material consta de propostas que devem ser pautadas na 

avaliação qualitativa e contínua do processo ensino-aprendizagem e visa 

contribuir para a melhoria desse processo: nos encaminhamentos 

metodológicos, recursos, mediação feita pelo professor com os alunos e entre 

os demais sujeitos envolvidos. A utilização do material ocorrerá na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Ipiranga, no Município de Maringá Paraná, com 

alunos da quinta série na disciplina de Matemática. Em decorrência do período 

letivo e série os conteúdos abordados Grandezas e Medidas. Todavia, as 

sugestões aqui propostas podem ser adaptadas para outros conteúdos. A 

produção do presente material adveio da necessidade de alternativas à pressão 

exercida pela avaliação externa da escola concomitante com a cobrança por 

menores índices de reprovação e a possibilidade e incentivo no Projeto Político 

Pedagógico da escola do uso de vários instrumentos de avaliação. Assim sendo, 

o material além de apregoar o caráter contínuo e formativo da avaliação; consta 

de considerações a serem feitas no ato de planejar os conteúdos a serem 

ensinados, no ato de avaliar e no ato de comunicar e registrar a avaliação; além 

de sugerir atividades avaliativas usando as tecnologias de informação e 

comunicação no ambiente virtual de aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: EUGENIO YAMAJI 

ORIENTADOR: Sandra Malta Barbosa 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Geometria e Mosaicos com o software Geogebra 

Palavras-chave: tecnologia; investigação matemática; geometria analítica 

Resumo: Este artigo tem por objetivo relatar a experiência de uma proposta de 

atividades para o ensino de alguns conceitos e propriedades de geometria 

analítica por meio da construção de mosaicos no software de geometria dinâmica 

Geogebra e da investigação matemática, uma vez que uma das grandes 

dificuldades do aluno é visualizar e compreender a relação entre a álgebra 



envolvida neste conteúdo e a sua representação geométrica. Um dos motivos 

dessa dificuldade está no fato do professor ter poucos recursos em apresentar 

de maneira dinâmica várias situações e exemplos gráficos quando se limita ao 

uso do quadro negro. A aplicação dessas atividades ocorreu com 12 alunos 

voluntários do 3º ano do Ensino Médio do período matutino do Colégio Estadual 

Professor Newton Guimarães – Ensino Fundamental e Médio de Londrina (PR) 

como parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 

mantido pela da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED-PR), em 

convênio com as Instituições Públicas de Ensino Superior (IES), em particular 

com a Universidade Estadual de Londrina (UEL) no segundo semestre de 2011. 

As aulas foram aplicadas em contraturno escolar dos alunos e verificou-se que 

o uso destes recursos, contribuiu de maneira significativa para a compreensão 

dos conteúdos envolvidos, levando-os a refletir também sobre a importância dos 

mosaicos e sua relação com a Matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Geometria e Mosaicos com o software Geogebra 

Palavras-chave: geometria analítica;investigação 

matemática;tecnologias;geometria dinâmica;investigação geométrica 

Resumo: As Investigações Matemáticas em Geometria podem proporcionar 

novas formas de abordar o estudo dessa área proporcionando e estimulando o 

aluno a fazer experiências, analisar, traçar hipóteses e conjecturas sobre os 

resultados obtidos. Nesse sentido, as atividades sugeridas neste material 

apresentam mosaicos formados por figuras geométricas em que os alunos 

devem fazer a sua construção no software Geogebra. São atividades abertas 

que propiciam a investigação, onde cada aluno deve encontrar alternativas para 

a construção do seu mosaico, fazendo análises e conjecturas durante este 

processo de forma a observar e descobrir regularidades e propriedades das 

formas geométricas e a sua relação algébrica. O uso de software de geometria 

dinâmica é um grande aliado neste tipo e proposta pedagógica, pois através dele 

é possível fazer investigações geométricas de uma forma mais ágil. Os softwares 

permitem fazer construções rápidas e de respostas imediatas, o que seria mais 

moroso se fossem feitas com papel, lápis, régua, compasso, transferidores e 

outros instrumentos. Desta maneira é possível dedicar-se mais tempo na análise 



dos resultados do que na construção. Existem vários programas de geometria 

dinâmica disponíveis e o Geogebra foi escolhido por ser gratuito e encontra-se 

instalado nos laboratórios de informática das escolas estaduais do Paraná. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: FABIA VALERIA DOMINGUES 

ORIENTADOR: Neuza Teramon 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA NA PRÁTICA SOCIAL 

Palavras-chave: Matemática Comercial e Financeira; Cidadania; Pratica Social; 

Construção do Conhecimento. 

Resumo: O presente trabalho visa compreender as ideias básicas da 

Matemática, atribuindo significado a elas, além de saber aplicá-las na resolução 

de problemas do cotidiano, considerando a Matemática uma ciência fundamental 

para a compreensão e adaptação da sociedade a um contexto sócio-econômico. 

Dessa forma, a ação do professor deve articular ao processo pedagógico, a visão 

de mundo do aluno e suas opções diante de oportunidades e desafios que 

ocorrem na vida. Para que tais conhecimentos sejam concebidos de forma 

pratica, além da proposição de exercícios, há a necessidade de refletirmos não 

somente perante os resultados, mas da aplicabilidade dos mesmos em 

diferentes situações e condições que podem estar diretamente relacionados ao 

contexto social, cultural, político, econômico, de aprendizado ou de trabalho dos 

sujeitos envolvidos. Assim compreende-se que a Matemática e o ensino da 

mesma devam inserir e integrar os sujeitos, assim como entendê-los como 

cidadãos críticos e autônomos no processo de construção do conhecimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA NA PRÁTICA SOCIAL 

Palavras-chave: MATEMÁTICA; COMERCIAL; E; PRÁTICA; SOCIAL 

Resumo: O presente trabalho tem como proposta oferecer oportunidade ao 

aluno do Ensino Médio para que este compreenda a Matemática Comercial e 

Financeira aplicada a sua prática social. Em seguida a contextualização e a 



Resolução de Problemas são utilizadas como ferramentas fundamental em 

desenvolver nos alunos uma visão crítica da realidade e por meio de ações 

pedagógicas, levá-los a compreender que em seu cotidiano terá de lidar com 

situações financeiras com juros, cartão de crédito, taxas, impostos, dívidas. 

Diante disso, buscar-se-á mostrar que a matemática é uma ciência que nos 

acompanha todos os momentos de nossa vida para que eles como cidadãos 

possam interagir economicamente de maneira consciente e responsável, 

contribuindo para construir uma sociedade cada vez melhor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: FANNI LEONARDUZZI 

ORIENTADOR: Analia Maria Dias de Gois 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A Avaliação em Matemática possibilitando aprendizagem significativa 

Palavras-chave: Matemática;Escola;Avaliação;Alunos 

Resumo: O presente artigo científico tem como tema a concepção sobre a 

Matemática e as práticas avaliativas, que se justifica através da observação da 

prática docente na Escola Estadual Profª Hercília de Paula e Silva – EF, no 

município de Carlópolis (PR). Com base nessa observação planejou-se um 

projeto de intervenção que teve por objetivo resgatar a importância da avaliação 

no processo ensino-aprendizagem da disciplina de Matemática, voltada para a 

realidade daquela escola. Sendo assim, expõem-se os resultados dos trabalhos 

efetivados no projeto como uma das etapas do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) e das interações feitas junto a professores da rede estadual 

de ensino do Paraná através do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). O problema 

que norteou o projeto aplicado foi se o processo de avaliação, em matemática, 

tem contribuído para uma aprendizagem significativa? Ressaltando que é 

possível haver mudanças nas práticas avaliativas, oferecendo aos alunos a 

oportunidade de construção de seu próprio conhecimento, o foco central foi o de 

despertar nos alunos o interesse, à vontade em aprender e gostar da disciplina 

de Matemática, tornando-a mais prazerosa, superando as dificuldades 

encontradas em sala de aula. O referencial teórico pautou-se nas ideias de vários 



estudiosos, como meio de aperfeiçoamento do processo de ensino, que resultou 

na participação conjunta de professor e alunos para melhorar a qualidade de 

ensino nas escolas públicas. A metodologia adotada foi à revisão bibliográfica e 

a aplicação das ações propostas no projeto de intervenção na escola, com aulas 

expositivas e dialogadas com uso de estratégias de exercícios, prática e leituras. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A matemática e as práticas avaliativas. 

Palavras-chave: Matemática; Avaliação; Escola; Práticas pedagógicas. 

Resumo: A concepção sobre a Matemática e as práticas avaliativas é o tema 

desta unidade didática, que se justifica através da observação da prática docente 

na Escola Estadual Profª Hercília de Paula e Silva – EF, no município de 

Carlópolis (PR), em que há questões sobre o modo como os professores 

exercem a ação de avaliar. Sabe-se que é preciso rediscutir e definir conceitos 

de como avaliar, o que e o porquê avaliar e propor mudanças comportamentais, 

tanto do professor, como do aluno, despertando nesses a vontade em aprender 

e a gostar de Matemática. Objetiva-se analisar, em que proporção, uma prática 

contínua de avaliação, pautada na participação efetiva do aluno contribuirá para 

o seu processo reflexivo – sobre sua própria aprendizagem – e do professor – 

sobre sua prática pedagógica, investigando a desmotivação dos alunos na 

disciplina de Matemática na Escola de implementação, para inovar as práticas 

avaliativas com a finalidade de obter-se melhor aprendizagem dos conteúdos e 

conceitos matemáticos apropriado para a 5ª série (6º ano) do Ensino 

Fundamental, abrindo-se novas possibilidades educativas para a formação do 

conhecimento do aluno. A metodologia utilizada será a observação e aplicação 

de práticas no cotidiano, isto é, um estudo de caso que terá a investigação da 

ação, disponibilizada em várias etapas no decorrer do segundo semestre letivo 

de 2011 na escola de implementação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: FLAVIO ROBERTO KICH 

ORIENTADOR: Rogerio Luis Rizzi 

IES:  UNIOESTE 



Artigo  
Título: Modelagem Matemática: uma metodologia alternativa no ensino da 

geometria por meio das embalagens. 

Palavras-chave: Embalagens; Ensino da Matemática; Modelagem Matematica; 

Geometria Plana e Espacial; 

Resumo: Esse artigo apresenta uma discussão sobre o uso da Modelagem 

Matemática e da Resolução de Problemas como métodos de ensino nas aulas 

de geometria plana e espacial, através do manuseio de embalagens, para 

estudantes do segundo ano do Ensino Médio. Buscamos uma nova postura em 

sala de aula e propusemos novas metodologias como possibilidades de 

abordagem dos conteúdos de geometria por meio das embalagens, assumindo 

uma atitude de reflexão no desenvolvimento de práticas pedagógicas mais 

eficientes para o ensino da Matemática. As ações metodológicas utilizadas na 

realização deste trabalho criaram um ambiente de participação, interpretação e 

análise na manipulação das embalagens, gerando discussões reflexivas sobre o 

assunto. A metodologia utilizada rompeu com a rotina da aula expositiva, numa 

tentativa de alterar o nível de participação em sala de aula, levando o aluno a 

atuar de forma mais ativa, deixando de ser apenas um expectador. O trabalho 

em grupo propôs maior empenho e dedicação no cumprimento das tarefas, bem 

como um entrosamento maior com os demais integrantes do grupo, fator que 

não é visto nas aulas tradicionais, desenvolvendo no estudante uma atitude de 

investigação, superando a desmotivação e o desinteresse, evidenciando um 

aumento no rendimento e aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Modelagem Matemática: uma metodologia alternativa no ensino da 

geometria por meio das embalagens. 

Palavras-chave: Embalagens. Ensino da Matemática. Modelagem Matemática. 

Geometria Plana e Espacial. 

Resumo: MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA METODOLOGIA ALTERNATIVA 

NO ENSINO DA GEOMETRIA POR MEIO DAS EMBALAGENS RESUMO A 

minha experiência profissional de 23 anos de prática docente no ensino da 

Matemática para alunos do Ensino Médio levam-me a afirmar que o ensino da 

Matemática baseado na repetição de conceitos, na memorização de regras e 



fórmulas sem sentido e com aulas expositivas, são alguns dos fatores que 

promovem o desinteresse e a desmotivação dos alunos pela disciplina. O ensino 

da Matemática deve estar comprometido com o desenvolvimento de 

competências do aluno, de modo que possa ele manejar situações novas e 

relacionadas com seu cotidiano, e que possam ser alcançadas com práticas 

educativas adequadas às necessidades sociais, econômicas e culturais, 

considerando-se seus interesses e motivações, garantindo-lhes uma formação 

cidadã. Diante disso, buscando mudanças efetivas no processo ensino-

aprendizagem de conteúdos de Matemática, encontro uma apropriada 

Tendência em Educação Matemática para meu Projeto: A Modelagem 

Matemática e Resolução de Problemas, que pode contribuir para efetivamente 

difundir nos alunos o gosto pelo aprender a aprender, habituando-os a procurar 

e desenvolver respostas às questões que os inquietam ou que precisam saber 

responder. Neste projeto utilizaremos estas metodologias como estratégias de 

ensino para resgatar conceitos de geometria plana e espacial, através do 

manuseio das embalagens, superando o desinteresse e a desmotivação dos 

alunos, buscando responder a seguinte questão: A utilização de embalagens e 

a Modelagem Matemática articulada com a Resolução de Problemas podem ser 

empregadas satisfatoriamente como metodologia de ensino para certos 

conteúdos da geometria plana e espacial? 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: FRANCISCO AMERICO DE OLIVEIRA SILVA 

ORIENTADOR: marcia cristina de costa trindade cyrino 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Porcentagens, Juros e Descontos por meio da Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Tendências em Educação Matemática; Resolução de 

Problemas; Matemática Financeira. 

Resumo: Este artigo apresenta o relato de um trabalho desenvolvido com alunos 

de uma turma de oitava série do Ensino Fundamental, utilizando como 

metodologia a Resolução de Problemas, tendo como objetivo trabalhar 

problemas que apresentavam um contexto mais próximo do cotidiano dos 



alunos, para a partir de resoluções apresentadas por eles, discutir os conceitos 

de Porcentagem, Juros e Descontos Simples. Durante esse trabalho, além de 

discutir conceitos matemáticos e diferentes estratégias de resolução, foi possível 

aos alunos desenvolverem atitudes como autonomia e segurança tanto nas 

resoluções dos problemas como nas discussões entre eles. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Porcentagens, Juros e Desconto por meio da Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Matemática Financeira; Cotidiano. 

Resumo: Nesta Unidade Didática o objetivo principal é proporcionar pela 

metodologia da Resolução de Problemas, o estudo da Porcentagem, Juros e 

Descontos. Mediante a experiência adquirida em sala de aula, percebo que 

alguns alunos têm apresentado desinteresse no estudo da matemática. Na 

maioria das vezes, por não entenderem o conteúdo que está sendo ensinado ou 

também por tal conteúdo não ter uma relação com o cotidiano deles. Trabalhar 

com problemas que apresentem um contexto mais próximo do cotidiano do aluno 

pode contribuir para que ele tenha mais interesse em aprender os conceitos 

neles envolvidos. Dessa forma pretende-se propor problemas, objetivando 

desencadear, a partir das resoluções dos alunos, a discussão dos conceitos 

matemáticos. Propomos ainda que, após a formalização dos conteúdos 

abordados nestes problemas, os alunos formulem outros problemas, sobre o 

mesmo conteúdo, utilizando para isso, dados de um levantamento de 

informações que realizarão no comércio local, em situações envolvendo 

porcentagem, juros e descontos. Pretendemos, por meio das resoluções dos 

problemas formulados pelos alunos, que o professor busque identificar se houve 

compreensão, por parte dos alunos, acerca dos conceitos já formalizados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA 

ORIENTADOR: LUCIANO CORNAS 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A importância da Matemática Financeira nas aplicações cotidianas 



Palavras-chave: Matemática Financeira; Orçamento Familiar 

Resumo: O artigo aborda o desenvolvimento do projeto PDE que foi aplicado na 

1ª série do ensino médio, com objetivo de pesquisar a importância da 

matemática financeira nas aplicações cotidianas. O tema é de grande relevância 

no cotidiano das pessoas, pois estamos diante dos desafios da economia 

mundial. A pesquisa realizada refere-se ao sistema monetário, modelos de 

financiamentos, orçamentos comerciais (propaganda em panfletos) e 

preenchimentos de planilhas de orçamentos familiares, para um aprofundamento 

aos conteúdos tais como: porcentagens, descontos, juros simples e compostos. 

O artigo trará todo o processo de implementação desse projeto, seus pontos 

positivos e negativos que foram enfrentados na aplicação, bem como a 

fundamentação teórica. Com a intenção de despertar o interesse sobre os 

aspectos dos planejamentos orçamentários, auxiliando no desenvolvimento da 

possibilidade de conscientizar os alunos a melhorar as suas responsabilidades 

financeiras, sabendo organizar, economizar, investir e fazer um bom 

planejamento financeiro. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A importância da Matemática Financeira no ensino médio nas aplicações 

cotidianas 

Palavras-chave: Matemática Financeira; planilha de orçamento familiar 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo proporcionar os conhecimentos 

básicos da Matemática Financeira, e refletindo a sua importância para a 

elaboração um bom orçamento familiar. Considerando que este é um assunto de 

grande relevância no cotidiano das pessoas que se utilizam ou venham a se 

utilizar de um sistema bancário ou comércio para planejar e executar um 

orçamento adequado que lhe permita atender as prioridades familiares com a 

finalidade de economizar e investir, proporcionando uma melhor qualidade de 

vida. Para compreender melhor as situações que envolvem a Matemática 

Financeira no Ensino Médio e no orçamento familiar, foram escolhidos os 

seguintes: sistema monetário brasileiro, porcentagem, regra de três simples, 

juros simples e composto, e planilha do orçamento familiar. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: FRANCISCO DE PAULA COSTA 

ORIENTADOR: CARLOS ROPELATTO FERNANDES 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Desvendando a Trigonometria 

Palavras-chave: Trigonometria. Materiais manipuláveis. Tendência 

metodológica. História da Matemática. 

Resumo: Este artigo inicia-se com um relato do Projeto de Intervenção na 

Escola, da etapa de Implementação e da Produção Didático-Pedagógica 

realizada para o PDE do Paraná que objetivou capacitar professores da rede 

pública estadual que atuam na Educação Básica do município de Itaúna do Sul, 

NRE de Loanda-Pr. Dentre as várias tendências optou-se pela História da 

Matemática no ensino da Trigonometria através de confecção de Materiais 

Didáticos e Manipuláveis e atividades práticas que é uma das dificuldades 

encontrada pelo professor. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Desvendando a Trigonometria 

Palavras-chave: Trigonometria. Materiais manipuláveis. Tendência 

metodológica. História da Matemática 

Resumo: Esta Unidade Didática tem a finalidade de proporcionar ao professor 

de Matemática que hoje encontra grandes dificuldades em tornar suas aulas 

mais atrativas e significativas para o aluno no ensino-aprendizagem, visto que 

este com o decorrer dos anos têm perdido o interesse pelo estudo. E uma das 

dificuldades encontradas pelo professor é ensinar o conteúdo de Trigonometria 

nas séries finais da Educação Básica, conteúdo este, distante da realidade do 

aluno, que não tem conhecimento de Geometria e de como utilizar instrumentos 

como régua, compasso e transferidor, tornando o aprendizado em Trigonometria 

muito difícil. Embora esta dificuldade tem-se apresentado também por alguns 

professores devido ao fato de que historicamente estudos apontam que o 

conteúdo ora citado tem ficado de fora das aulas de Matemática, talvez seja em 

grande parte devido à formação acadêmica da maioria dos professores. 

Portanto, o objetivo deste projeto é capacitar o professor através de um curso de 



aperfeiçoamento envolvendo o conteúdo de Trigonometria através da confecção 

de materiais didáticos e manipulativos inerente a este conteúdo, dentro da 

tendência metodológica História da Matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GEANE MARQUES CAMPESE DA SILVA 

ORIENTADOR: TANIA TERESINHA BRUNS ZIMER 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Educação Matemática: As práticas Avaliativas 

Palavras-chave: matemática, avaliação, concepção, professores e reflexão. 

Resumo: Este artigo é resultado do Programa de Desenvolvimento Educacional 

como reflexão da avaliação do ensino aprendizagem junto aos professores do 

Colégio Estadual Roberto Langer Júnior Ensino Fundamental e Médio. O 

objetivo é disponibilizar aos professores a oportunidade de repensar as suas 

práticas relacionadas à avaliação da aprendizagem. A Intervenção Pedagógica 

consistiu em seis encontros realizados na instituição de ensino, direcionada aos 

docentes da disciplina de Matemática em sua hora atividade. Os recursos 

utilizados foram materiais didáticos compostos por textos e vídeos sobre 

avaliação para serem trabalhados em conjunto entre os professores de 

Matemática. Sendo que a avaliação é um dos grandes desafios no processo 

ensino aprendizagem do educando, também é para diagnosticar os resultados. 

O trabalho desenvolvido resultou na percepção de como o grupo de professores 

está concebendo a avaliação em Matemática e também revelou que apesar de 

suas concepções pessoais o professor é limitado pela concepção de avaliação 

imposta pelo sistema educacional. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Matemática: As práticas Avaliativas 

Palavras-chave: matematica; avaliação; concepção de professores; reflexão. 

Resumo: A avaliação continua sendo um dos maiores desafios para os 

educadores, pois precisa ser entendida como parte e não como finalização do 

processo ensino-aprendizagem. Nesse contexto, entende-se que avaliação 



precisa estar mais próxima da ação pedagógica, ajudando os educandos a 

superarem dificuldades e insucessos, subsidiando o diagnóstico da situação em 

que eles se encontram de modo a oferecer recursos para orientá-los a obter uma 

aprendizagem melhor e instrumentar o educador de informações que orientem 

suas ações. Esse trabalho propõe uma reflexão de educadores e educandos 

relacionada à avaliação de acordo com alguns tópicos relevantes: dificuldades 

na aprendizagem; maneiras de avaliar; o que fazer para que a avaliação não 

sirva como punição ou classificação; a concepção de avaliação dos envolvidos 

no processo e como agir mediante os resultados obtidos. Os dados dessas 

questões serão coletadas através de entrevista com educadores e educando 

para promover uma reflexão utilizando textos de autores renomados como: 

Luckesi, Hoffmann. Dessa maneira, pretende-se contribuir para melhorar a 

compreensão a respeito da avaliação, promover uma mudança na prática 

pedagógica do educador, estreitar a relação educador/educando sobre a 

necessidade de aplicar os conceitos das disciplinas facilitando a maneira 

informal para alcançar as metas planejadas, levar o aluno a aprender e 

responder com conhecimento, entendimento e aprovação. Por meio desse 

estudo, busca-se orientar os educadores de matemática do Colégio Roberto 

Langer Júnior para uma melhor compreensão da avaliação enquanto prática 

pedagógica que objetiva melhorar o processo ensino-aprendizagem na busca do 

sucesso do educando. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GECELENE MARIANO 

ORIENTADOR: Renata Camacho Bezerra 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O USO DE DIFERENTES METODOLOGIAS PARA UMA 

APRENDIZAGEM CONTEXTUALIZADA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

Palavras-chave: EJA; Matemática; Porcentagem. 

Resumo: Nesse trabalho descrevemos a proposta desenvolvida com os alunos 

da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual 



\"Presidente Arthur da Costa e Silva\", de Terra Roxa, Estado do Paraná, a partir 

do segundo semestre de 2011, onde foi trabalhado o Projeto de Intervenção 

Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria 

de Estado de Educação do Paraná (SEED). O projeto incluiu, entre outras ações, 

a elaboração de uma Unidade Didática, em específico no conteúdo de 

porcentagem, utilizando-se de diferentes metodologias que oportunizaram aos 

alunos, por meio de atividades reflexivas e relacionadas com o seu dia a dia, 

poderem construir conhecimentos, tanto propriamente conceituais quanto em 

relação aos procedimentos que visam o desenvolvimento de atitudes, como a 

confiança na própria capacidade de ler, interpretar e compreender o significado 

de porcentagem. Na intervenção realizada, oportunizaram-se importantes 

discussões a partir de experiências e de dados reais, contemplando o conteúdo 

porcentagem por meio de atividades diferenciadas que procuraram, de maneira 

adequada, as expectativas e os anseios dos jovens e adultos, obtendo assim 

excelentes resultados em relação ao interesse e à aprendizagem do educando. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ORÇAMENTO FAMILIAR: RELACIONANDO CONHECIMENTOS 

MATEMÁTICOS COM O COTIDIANO DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS. 

Palavras-chave: EJA;Matemática;Porcentagem. 

Resumo: Esta unidade didática faz parte das atividades do Plano de 

Desenvolvimento do Governo do Estado do Paraná, PDE/2010, referente ao 

conteúdo de Porcentagem, como produção para a intervenção pedagógica no 

segundo semestre de 2011, com alunos da EJA. Pretende-se através da 

porcentagem, trabalhar alguns temas presentes no dia a dia dos alunos, de 

forma que o ensino aprendizagem seja mais significativo, mais próximo da 

realidade dos jovens e adultos. O objetivo desta unidade é oferecer propostas 

de encaminhamento e sugestões de atividades utilizando diferentes 

metodologias que levem os educando da EJA, a construir conhecimentos, tanto 

conceitual quanto em relação a procedimentos que visa o desenvolvimento de 

atitudes, como a confiança na própria capacidade de ler, interpretar e 

compreender o significado de porcentagem, por meio de atividades reflexivas e 

relacionadas ao seu dia a dia. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GILMARA APARECIDA SCHRAN 

ORIENTADOR: Pedro Pablo Durand Lazo 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: HISTORIA E USO DE MÍDIAS TECNOLÓGICAS NO ENSINO DAS 

FUNÇÕES POLINOMIAIS DE PRIMEIRO GRAU 

Palavras-chave: História da Matemática; funções de 1º grau; Mídias 

Tecnológicas. 

Resumo: O presente artigo foi elaborado a partir da implementação do projeto 

PDE no primeiro ano do ensino médio no conteúdo de Função Polinomial de 

Primeiro Grau, seguindo as Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação 

Básica do Estado do Paraná. Teve como principais objetivos: a construção de 

uma metodologia inovadora e dinâmica para a prática docente; a busca por 

alternativas metodológicas que possibilitem a utilização da História da 

Matemática e das Mídias Tecnologias como recursos didáticos; a sondagem de 

como mobilizar e envolver os estudantes para a aprendizagem; saber se a 

História da Matemática pode mudar a percepção que o aluno tem da disciplina e 

explicar o papel que ela tem na sociedade. Com a aplicação do Material Didático 

elaborado, explorou-se instrumentos de apoio à aprendizagem e à prática 

docente disponível na escola, em aulas diversificadas, atividades atrativas, 

valorizando o processo de produção do conhecimento através da atuação do 

aluno como agente ativo ,abandonando abordagens fragmentadas e sem 

significado, tornando as aulas mais prazerosas . A partir da construção do 

conhecimento sistematizado com a participação do aluno, foi possível explorar o 

desenrolar dos fatos na história desse conteúdo que, muitas vezes, é visto como 

obsoleto. Utilizou-se uma metodologia diferenciada onde a observação dos 

conceitos esteve ligada a exemplos de situações do cotidiano da maioria dos 

alunos, relacionando a função de primeiro grau com outras áreas do 

conhecimento. O uso das mídias Tecnológicas influenciou decisivamente nas 

atividades possibilitando a alteração da estratégia costumeira, o que gerou 

resultados positivos e eficácia no trabalho. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: HISTORIA E USO DE MÍDIAS TECNOLÓGICAS NO ENSINO DAS 

FUNÇÕES POLINOMIAIS DE PRIMEIRO GRAU 

Palavras-chave: História da Matemática; funções de 1º grau; Mídias 

Tecnológicas. 

Resumo: Este material didático elaborado para o conteúdo Função de primeiro 

grau segue as Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do 

Estado do Paraná . O principal objetivo é construir uma metodologia inovadora 

e dinâmica em nossa prática docente , buscando alternativas metodológicas que 

possibilitem a utilização da História da Matemática e das tecnologias como 

recursos didáticos para a mobilização dos estudantes para a 

aprendizagem.Exploramos instrumentos de apoio à aprendizagem e à prática 

docente disponíveis na escola, elaborando aulas diversificadas, atividades 

atrativas, com a valorização do processo de produção de conhecimentos através 

da atuação do aluno como agente ativo , com o intuito de enriquecer o processo 

pedagógico,abandonando abordagens fragmentadas e sem significado, 

deixando a escola prazerosa. Visamos a exploração e observação de conceitos, 

ligando-os a exemplos de situações que ocorrem no nosso cotidiano, 

relacionando com outras áreas do conhecimento, dando significação ao trabalho 

pedagógico e acoplando o uso das tecnologias disponíveis na escola,pois elas 

exercem influência decisiva na atividade e desenvolvimento humano e social. A 

maioria dos alunos acreditam que esses recursos só são aplicáveis em outras 

disciplinas, devido à maioria dos professores de matemática ainda não os dispor 

cotidianamente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GILMAR DUTRA 

ORIENTADOR: Sergio Flavio Schimitz 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Os caminhos da motivação e concentração no ensino da matemática 

Palavras-chave: Matemática. Jogos. Enigmas. Ensino. Aprendizagem. 



Resumo: RESUMO Este artigo visa demonstrar a importância da exploração do 

universo lúdico dos estudantes como meio de auxiliá-los no aprendizado de 

Matemática. Inicialmente, investigaram-se as contribuições das atividades 

lúdicas enquanto recurso didático e, posteriormente, pesquisou-se uma série de 

jogos matemáticos a partir dos quais objetivou-se a exploração de temas afins. 

Com efeito, procurou-se evidenciar que o emprego de materiais concretos e 

lúdicos, de maneira intercalada aos conteúdos, contribui para a eficácia da 

assimilação dos saberes aritméticos. Destacou-se também que, à medida que 

surgem dificuldades, manifesta-se a necessidade de propostas pedagógicas e 

recursos didáticos que auxiliem, tanto os professores em sua prática docente, 

quanto os alunos na construção do conhecimento. Para tanto, os jogos 

matemáticos têm um papel primacial, a ponto de sobressair como um recurso 

didático capaz de promover um ensino e aprendizagem mais dinâmicos, 

possibilitando trabalhar o formalismo próprio da disciplina de maneira atrativa e 

desafiadora, comprovando que a Matemática está também presente nas 

relações sociais e culturais. Esperamos, desse modo, despertar o apreço do 

educando pela disciplina em questão, de modo que ele possa ter uma 

participação mais ativa no processo cognitivo, em detrimento de toda uma 

conjuntura histórica que faz do aprendiz um mero receptor de conteúdos 

compactados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os caminhos da motivação e da concentração no ensino de Matemática. 

Palavras-chave: Dificuldades; importância; universo lúdico; amenizar 

Resumo: Dada a importância da necessidade de tornar as aulas de matemática 

mais atraentes nos 6°anos, uma vez que os alunos, apresentam dificuldades em 

relação aos conteúdos propostos para o início da série em questão. Neste 

estudo, buscamos demonstrar a importância da exploração do universo lúdico 

em vista do aprendizado de Matemática por parte do aluno. Nesse contexto, é 

necessária uma introdução à Matemática, de modo a despertar nos estudantes 

o interesse e a curiosidade para o mundo dos cálculos, visando desconstruir 

neles a aversão ao respectivo estudo, dando-lhes a chance de ver a matéria de 

forma simples e agradável. Realmente, a Matemática é vista na escola como 

uma matéria difícil, a qual apenas poucos conseguem aprender. Sabendo, pois, 



de todos esses problemas, que acontecem de forma geral, e das dificuldades 

que os alunos da escola em que lecionamos têm na relação com a Matemática 

– dificuldades essas que envolvem a falta de memorização, de concentração e 

a não observação de regras (fatores que dificultam a aprendizagem na resolução 

dos problemas) -, decidimos, em nosso projeto, trabalhar com jogos e enigmas. 

Com este estudo, será possível observar quais são as maiores dificuldades dos 

alunos, possibilitando o desenvolvimento de um trabalho paralelo aos conteúdos, 

envolvendo a resolução de problemas e as quatro operações, que serão 

trabalhados no decorrer do ano, procurando, desta forma, amenizar essas 

dificuldades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GILVANE MARIA CHESINI 

ORIENTADOR: Francieli Cristina Agostimetto Antunes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título:  
Palavras-chave: Trigonometria; Matemática; Internet; WebQuest; Triângulo 

Retângulo. 

Resumo: Descrevemos no artigo científico as ações, as reflexões e os 

resultados obtidos com relação as atividades desenvolvidas na implementação 

da produção didático-pedagógica (produzida durante o desenvolvimento do 

PDE) junto aos alunos do ensino fundamental, 8ª série/9º ano, o qual utiliza a 

metodologia WebQuest no Ensino de Trigonometria no Triângulo Retângulo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título:  
Palavras-chave: Trigonometria; WebQuest; Matemática; Triângulo; Internet. 

Resumo: Esta é uma proposta metodológica a ser desenvolvida em turmas de 

8ª série do Ensino Fundamental com o conteúdo Trigonometria. Para a 

elaboração das atividades da produção Didático-Pedagógica, utilizamos a 

metodologia WebQuest, a qual é estruturada de forma a incentivar a criatividade 

do aluno envolvendo-o numa tarefa investigativa, que deverá ser solucionada 



por meio de pesquisas na internet. Ao criarmos a WebQuest com o conteúdo 

Trigonometria, envolvemos a história da Trigonometria, suas aplicações e as 

Razões Trigonométricas seno, cosseno e tangente. E na perspectiva de 

utilizarmos a tecnologia disponível na escola, procuramos encaminhar o aluno a 

pesquisar em diversos sites pré-selecionados, a fim de levá-los a buscar 

informações úteis que possam solucionar a tarefa que lhe foi atribuída e 

aprimorar o conhecimento matemático de forma dinâmica e em cooperação com 

os colegas. A WebQuest proporciona uma forma interessante e desafiadora de 

trabalho, tanto para os alunos quanto para os professores favorecendo a 

aprendizagem. Esperamos com a WebQuest, propiciar ao aluno aprendizagem 

significativa sobre o conteúdo, para que investigando possa compreender a 

importância da Trigonometria e aplicá-la em situações do cotidiano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GILVANO NEUNDORF 

ORIENTADOR: Andre Fabiano Steklain Lisboa 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA NA AQUISIÇÃO DE ALGUNS CONCEITOS MATEMÁTICOS. 

Palavras-chave: Apoio Pedagógico, Calculadora, Matemática, EJA. 

Resumo: O presente trabalho procurou demonstrar a importância do uso da 

calculadora de bolso como ferramenta de apoio pedagógico na aquisição de 

alguns conceitos matemáticos na Educação de Jovens e Adultos. Evidenciou-se 

o uso da calculadora como agente facilitador, melhorando assim a compreensão 

de certos conceitos matemáticos e permitindo uma economia de tempo. Para 

implementar a pesquisa foram aplicadas questões matemáticas do cotidiano dos 

alunos, aferindo-se os resultados e colocando-os em gráficos para melhor 

visualização dos resultados, verificando assim, se houve a melhora dos 

conceitos matemáticos no ensino de jovens e adultos. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA NA AQUISIÇÃO DE ALGUNS CONCEITOS MATEMÁTICOS. 

Palavras-chave: FERRAMENTA PEDAGÓGICA, CALCULADORA, 

CÁLCULOS, TECNOLOGIAS 

Resumo: A maioria dos educandos no EJA conseguem compreender muito bem 

os conteúdos, contudo uma parcela significativa tem muita dificuldade em 

realizar as operações básicas, desta forma não conseguem chegar aos 

resultados propostos. Sendo assim sentem-se inferiorizados em relação aos 

seus colegas que tem êxito na resolução das operações, entretanto este 

problema ao persistir torna-se um motivo a mais para a fuga que acaba 

acarretando a desistência. Portanto, o uso de uma simples calculadora de bolso 

pode tornar as aulas de matemática mais interessantes, pois a sua utilização 

como ferramenta de apoio pedagógico facilita a aquisição de conceitos 

matemáticos e contribui no aproveitamento do tempo. Para tanto pretende-se 

abordar os seguintes objetivos: – Ensinar o correto manuseio da calculadora; – 

Realizar cálculos aritméticos com o uso da calculadora; – Exercitar o raciocínio 

lógico; – Usar a calculadora na resolução de problemas práticos do cotidiano. O 

enfoque dos conceitos matemáticos serão representados pelos conteúdos que 

envolvem as operações matemáticas, ou seja, a ação de adicionar, subtrair, 

dividir e multiplicar, para a resolução de situações problemas, onde serão 

aplicadas questões sem o uso da calculadora e com o uso da mesma, 

evidenciando assim a sua diferença. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GLAUCIA MARIA BAPTISTA 

ORIENTADOR: Regina Luzia Corio de Buriasco 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Aula de Matemática: professora e alunos em ação 

Palavras-chave: Educação Matemática; Resolução de Problemas; Trajetória de 

Ensino e Aprendizagem. 

Resumo: Este artigo, resultado do trabalho final apresentado ao Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE), apresenta uma 



experiência com a elaboração e aplicação de uma Trajetória de Ensino e 

Aprendizagem; descreve os encaminhamentos dados por meio da estratégia 

metodológica da Resolução de Problemas, no 6º ano do Ensino Fundamental, 

utilizando os conceitos de metade e dobro de um número com a intenção de 

possibilitar ao aluno comunicar-se oralmente e por escrito, recorrendo à 

linguagem natural e à linguagem matemática. Nos encaminhamentos dados 

durante a realização da tarefa, os alunos tiveram a oportunidade de expor suas 

ideias, analisá- las e validá-las, como ponto de partida para a aprendizagem, 

favorecendo o trabalho em equipe. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aula de Matemática: professora e alunos em ação 

Palavras-chave: Educação Matemática – Resolução de Problema – 

Investigação Matemática – Trajetória de Ensino e Aprendizagem 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo apresentar uma proposta de 

utilização da Resolução de Problemas e Investigação Matemática como 

estratégia em aulas de matemática, na perspectiva da Educação Matemática 

Realística. Será desenvolvida em uma quinta série do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de ensino, com a aplicação e análise da aplicação 

de uma trajetória de ensino e aprendizagem. Entendemos esta proposta como 

uma alternativa para promover a aprendizagem e possibilitar que a matemática 

aprendida na escola, sirva ao aluno em situações do dia a dia. As atividades 

apresentadas na trajetória têm como objetivo trabalhar o conceito de “dobro” e 

“metade” de um número e possibilitar ao aluno comunicar-se oralmente e por 

escrito, recorrendo à linguagem natural e à linguagem matemática, 

interpretando, expressando e discutindo resultados, processos e ideias 

matemáticas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: HELENA MARIA FELIPE PENTEADO 

ORIENTADOR: Raquel Polizeli 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  



Título: Adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais utilizando 

material dourado. do 

Palavras-chave: Artigo Final 

Resumo: O trabalho foi realizado com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

com dificuldades de aprendizagem em matemática, utilizando como auxílio o 

Material Dourado, onde os alunos exercitaram a capacidade de pensar e buscar 

soluções para os problemas apresentados, descobrindo relações, estruturando 

o pensamento lógico matemático. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Adição,subtração,multiplicação e divisão com números naturais com o 

material dourado. 

Palavras-chave: Intervenção na Escola - MD 

Resumo: O Projeto será realizado no Colégio Estadual Alberico Marques da 

Silva - EFMP em Santa Isabel do Ivaí, com alunos do sexto ano do Ensino 

Fundamental com dificuldades de aprendizagem em matemática.Utilizando o 

Material Dourado, visa- se a construção do conhecimento para o aprendizado 

das 4 operações.Gerar situações para que o aluno exercite a capacidade de 

pensar e buscar soluções para o problema apresentado, através das ações 

sobre objetos e descobrindo relações. Estruturando o seu pensamento lógico - 

matemático, no que diz respeito às noções das operações, o aluno logará 

condições para evolução da representação simbólica da matemática, numa 

dinâmica de trabalho desenvolvida pelo professor e aluno, que indicará os 

caminhos metodológicos norteadores dessa ação, em que o foco principal é o 

desenvolvimento do educando. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: HELENA MARIA TOMAS FERREIRA 

ORIENTADOR: Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: JOGOS MATEMÁTICOS NO ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: Ensino Médio; Jogos Matemáticos; Funções. 



Resumo: Por meio dos jogos matemáticos é possível aprender matemática de 

forma lúdica, contribuindo para o aumento da criatividade e da criticidade em 

qualquer nível de ensino, inclusive no Ensino Médio. Este artigo tratará de uma 

aplicação dos jogos matemáticos como recurso pedagógico utilizado para a 

construção do conhecimento matemático dos alunos do Ensino Médio. 

Pretendeu-se, utilizando jogos como estratégia metodológica, desenvolver os 

conteúdos de Funções, com vistas a estabelecer o raciocínio de identificação de 

regularidades e generalizações, como também desenvolver o interesse pelo 

tema, e amenizar as dificuldades encontradas na aprendizagem da matemática. 

Uma das conclusões apontou que, neste caso específico, os jogos não puderam 

ser ponto inicial para introdução de conceitos matemáticos, sendo que sua 

aplicação mostrou-se eficiente quanto à diferenciação de conceitos e 

memorização. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: JOGOS MATEMÁTICOS COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO 

MÉDIO 

Palavras-chave: Ensino Médio. Jogos Matemáticos. Funções. 

Resumo: Através dos jogos matemáticos é possível aprender matemática de 

forma lúdica, contribuindo para o aumento da criatividade e da criticidade em 

qualquer nível de ensino, pois, ao contrário do que pode parecer, o lúdico não 

serve apenas para as fases iniciais do aprendizado, este tipo de recurso 

pedagógico também é eficaz para a construção do conhecimento matemático 

dos alunos do Ensino Médio. Dentro dos conteúdos Matemáticos do Ensino 

Médio, as Funções podem estabelecer raciocínio de identificação de 

regularidades e generalizações, mas, com freqüência os alunos da 1ª série do 

Ensino Médio não demonstram interesse, ou apresentam inúmeras dificuldades 

na aprendizagem da matemática. Pensando nisso, esse Projeto objetivou o 

ensino das Funções (afim e quadrática) através dos jogos matemáticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: HELIO ERECE BANNACH STAHLSCHMIDT 

ORIENTADOR: Reinaldo Francisco 



IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS APLICADOS NA 7ª 

SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Motivação; Interpretação; Criatividade; Desafios; Construção. 

Resumo: O presente estudo foi realizado em um Colégio Estadual da rede 

pública com um grupo de alunos da 7a série do Ensino Fundamental, em turno 

contrário ao que frequentaram as aulas, durante o segundo semestre do período 

letivo de 2011. O que se pretendeu neste estudo foi despertar a motivação dos 

estudantes a partir da crença de que não estariam aprendendo matemática pela 

matemática, mas sim descobrindo uma nova maneira de resolver problemas de 

seu cotidiano e para tal aplicando conhecimentos matemáticos. A prática foi 

realizada buscando aplicar as etapas da resolução de problemas elaborada por 

Polya, na tentativa de despertar nos alunos o gosto pela matemática, bem como 

pela possibilidade de que os conceitos matemáticos pudessem ser assimilados 

com mais facilidade a medida que se buscava contextualizar situações do 

cotidiano dos alunos. Para a aplicação do projeto de intervenção foi utilizada a 

metodologia da resolução de problemas, utilizando-se para tal de problemas com 

o objetivo de desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. Gradativamente 

durante o período de aplicação do projeto de intervenção, verificou-se que os 

alunos apresentavam uma melhor disposição e naturalidade ao desenvolver as 

atividades propostas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS APLICADOS NA 7ª 

SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Motivação; Interpretação; Criatividade; Desafios; Construção. 

Resumo: Esse projeto de pesquisa, esta norteado pelas Dces-pr -(Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná) da área de matemática, 

a qual fundamenta que o ensino da matemática deve refletir práticas que 

favoreçam a compreensão e a interpretação e também a criatividade para 

resolução de problemas no processo ensino-aprendizagem. Para isso, a 

proposta compreende o professor como mediador do processo ensino-

aprendizagem e o aluno como um sujeito ativo. A escola não pode continuar a 



ser vista como o espaço de disseminação do conhecimento, mas sim como 

espaço de construção do conhecimento e como tal é preciso que se busquem 

metodologia apropriadas e capazes de atender aos desafios do mundo 

contemporâneo, uma vez que precisa ir além da apropriação do conhecimento 

historicamente acumulado, é preciso contribuir para a formação do cidadão. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: HELIO JAIME GAWLOUSKI 

ORIENTADOR: JJOYCE JAQUELINNE CAETANO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Adaptação Curricular em Matemática: apontando caminhos 

Palavras-chave: Adaptação; Currículo; Matemática; Dificuldade; Aprendizagem 

Resumo: O artigo ou Trabalho Final do PDE/2010, faz uma reflexão sobre a 

aprendizagem escolar que está ligada diretamente ao currículo, organizado para 

orientar, entre outros, os diversos níveis de ensino e as ações do professor. 

Diante disso, preparar uma adaptação curricular em Matemática é decidir sobre 

os saberes que serão considerados, que levem em conta a diversidade de 

grupos e culturas existentes na escola. Não basta apenas o professor fazer 

pequenas alterações em termos de métodos e conteúdos, pelo contrário, é uma 

mudança na reorganização do projeto político pedagógico da escola e do 

sistema escolar que leve em consideração a adaptação curricular. Para tanto, a 

presente pesquisa pretende investigar as Adaptações Curriculares de Pequeno 

Porte, focalizando em especial, as ações que cabem aos professores. Além 

disso, pretende-se, verificar as percepções dos alunos sobre as suas próprias 

dificuldades com a disciplina. Têm-se por objetivo geral verificar a adaptação 

curricular em sala de aula como procedimento para satisfazer as necessidades 

educativas de um grupo de alunos, bem como identificar as potencialidades e 

dificuldades dos alunos, definindo o tipo e o grau de adaptação que ajudará o 

aluno a progredir em sua aprendizagem. A partir da pesquisa bibliográfica da 

análise das respostas dos alunos, buscar-se-á levantar os indicativos de suas 

dificuldades para a construção de propostas. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Adaptação Curricular em Matemática:apontando caminhos 

Palavras-chave: Adaptação; Curriculo; Matemática; Aprendizagem 

Resumo: O trabalho que desenvolveremos é a Unidade Didática, que será 

aplicado com alunos da 5ª série/6º ano, no Col. Est. Mons. Pedro Busko de Paulo 

Frontin, mas voltado aos profesores, a principio de matemática, pois traz 

sugestões de atividades que poderam ser trabalhadas em sala de aula para 

superar certas dificuldades de aprendizagem. Mas outros professores de 

diferentes disciplinas também poderam consultar, pois traz muitas informações 

referentes a adaptação curricular de um modo geral. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ILMA SOARES DE MORAES 

ORIENTADOR: Simone Luccas 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Proporcionalidade no cotidiano e na sociedade 

Palavras-chave: escola;cotidiano;sociedade 

Resumo: O presente artigo relata a experiência com proporcionalidade no 

cotidiano e na sociedade, com estudantes da sétima série do Ensino 

Fundamental do Colégio Joaquim Maria Machado de Assis, da Rede Pública do 

Estado do Paraná, localizado na cidade de Santa Mariana - PR. A finalidade 

deste relato é explorar o conhecimento matemático e desenvolver o pensamento 

lógico dedutivo do aluno por meio das experiências de sua vida cotidiana. A 

metodologia aplicada com a turma teve intuito de investigar as concepções 

teóricas presentes nas experiências cotidianas dos alunos a partir da 

significação de conceitos matemáticos, bem como, proporcionar condições para 

que apropriem do conhecimento matemático relativo à proporcionalidade 

visando uma aprendizagem integral, significativa e permitindo uma ação 

autônoma a cada aluno em suas relações sociais. Foram aplicadas atividades 

retiradas da vivência dos alunos, tais como: distância e tempo gastos no trajeto 

da casa até a escola, duplicação de receitas culinárias, mistura de concreto feita 

pelos pedreiros e construtores, entre outras situações do convívio familiar dos 



alunos, tanto escolar quanto social. As atividades práticas foram embasadas 

teoricamente, o que evidenciou a existência de uma relação forte entre a 

matemática escolar e as atividades da vida cotidiana. O resultado obtido foi 

surpreendente, visto que o principal objetivo foi estimular os alunos por meio de 

materiais concretos, manipuláveis, mostrando sua ligação com o cotidiano e 

demonstrando que a proporcionalidade matemática torna-se mais facilmente 

apreendida quando vinculada a atividade da vida sociocultural do aluno. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Proporcionalidade no cotidiano e na sociedade 

Palavras-chave: escola;cotidiano;sociedade 

Resumo: Este projeto tem como objetivo trabalhar e estudar o ensino e 

aprendizagem das proporções matemáticas no Ensino Fundamental. O método 

utilizado será o de pesquisa ação como meio de aperfeiçoamento ao processo 

de ensino das proporcionalidades no qual terá como resultado a participação 

conjunta dos alunos para melhorar a qualidade de ensino nas escolas públicas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: INDALECIO DOS SANTOS PACHECO 

ORIENTADOR: Reinaldo Francisco 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: A compreensão do número fracionário e suas operações básicas com 

materiais concretos 

Palavras-chave: números fracionários; Materiais Concretos. 

Resumo: Este artigo trata do ensino e aprendizagem com frações em classes 

do 6° ano do ensino fundamental, tendo em vista as dificuldades encontradas 

pelos alunos nos trabalhos com frações na escola e na vida. As frações na 

maioria das escolas são trabalhadas de forma superficial e fragmentadas apenas 

como revisão, pois se considera que esse conteúdo já foi trabalhado em séries 

anteriores. O primeiro momento deste trabalho foi à aplicação de um pré-teste 

para detectar as dificuldades do ensino e da aprendizagem das frações. Por meio 

das situações próximas a vivência do aluno e a utilização de materiais concretos 



manipuláveis foram possíveis perceber os diferentes significados de uma fração 

em seus diferentes contextos. Com a utilização desses recursos propõem-se 

desenvolver atividades com frações menores que um inteiro, iguais que um 

inteiro e maiores que um inteiro, comparação de frações, equivalência de 

frações, adição e subtração, multiplicação e divisão. Esse tipo de metodologia 

facilita a compreensão pelos educandos, pois ele estabelece um diálogo consigo 

mesmo e aperfeiçoa esse diálogo com os colegas nas diferentes atividades 

desenvolvidas em grupo. Após análise dos resultados obtidos no pós-teste, 

verificou-se que da maneira como foi elaborado o conteúdo, houve compreensão 

do tema abordado e de suas técnicas operatórios pela maioria dos alunos e 

mostrou-se que é possível ensinar frações de forma mais significativa e eficiente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A compreensão do número fracionário e suas operações básicas 

Palavras-chave: compreensão; Números fracionários; Didática; Materiais 

concretos 

Resumo: Atualmente um dos grandes desafios dos Professores é como 

propiciar uma Educação de qualidade suprindo as diversas necessidades dos 

alunos. No espaço escolar os professores de Matemática não podem ficar sem 

conhecer e utilizar os diferentes recursos didáticos disponíveis. É importante, 

pois, salientar que a aprendizagem de qualquer conteúdo requer uma fase inicial 

exploratória e concreta, que é fundamental. Para a construção de significados e 

a formulação de conceitos sobre o conteúdo inicialmente trabalhado. Diante 

disso justifica- se a apresentação deste material didático, que tem por título\'\' A 

compreensão dos números fracionários e suas operações básicas\'\', que se 

utiliza da Matemática manipulativa (uso de materiais concretos) em forma de 

unidade didática que visa buscar soluções para as dificuldades encontradas por 

professores e alunos tornando mais eficaz o ensino e a aprendizagem das 

frações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: INES MOREIRA 

ORIENTADOR: DANIEL DE LIMA 



IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A matemática no dia-a-dia: orçamento familiar 

Palavras-chave: Matemática. Orçamento Familiar. Economia Doméstica. 

Resumo: Este artigo teve como objetivo formar um educando com noções de 

economia, possibilitando-o participar da economia doméstica de sua residência 

e ainda, tornar a matemática mais significativa, dentro de seu cotidiano. Dentre 

diversas tendências se optou pela modelagem matemática como alternativa 

pedagógica. O enfoque foi a Economia Doméstica: Custo de bens e serviços. 

Para tanto, recorreu-se a uma literatura produzida nesta área, numa abordagem 

crítica, já que o ser humano vive em função de sua própria sobrevivência e, é 

inevitável a utilização do dinheiro, desde a mais tenra idade. Foram analisados 

alguns itens básicos de consumo de uma família, na qual permitiu trabalhar com 

conteúdos tais como: operações com números decimais, resolução de 

problemas e porcentagem. Desta forma foi possível mostrar que a matemática 

pode ser agradável, humana, social e articulada com o dia a dia de cada um. 

Ficou evidenciado que ensinar os alunos nesta fase da vida, a lidar com 

orçamentos pessoais, familiar, crédito e, até sistema bancários, é uma 

ferramenta importantíssima, que facilita sua passagem para vida adulta, 

podendo planejar suas vidas com maior segurança e nortear as oportunidades 

de negócios por conhecer noções básicas sobre economia. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A MATEMÁTICA NO DIA A DIA: ORÇAMENTO FAMILIAR 

Palavras-chave: Modelagem; Orçamento Familiar; Economia Doméstica 

Resumo: Essa intervenção se justifica, por achar importante no processo 

educativo, o ensino de noções de economia e finanças, como uma ação 

preventiva para a saúde econômica do País, considerando que alunos, a partir 

da 5ª série, já estão acostumados a lidar com dinheiro no dia-a-dia: comem na 

cantina da escola e gastam com guloseimas, e pagam a passagem de ônibus. 

Como o dinheiro faz parte das atividades cotidianas, é importante adquirir desde 

cedo noções de como administrá-lo, abordando inclusive dois temas 

contemporâneos de urgência social:Educação fiscal e, Trabalho e consumo. 

Para tanto, serão analisados alguns itens básicos de consumo de uma família, 



na qual permitirá trabalhar com conteúdos tais como: operações com números 

decimais, resolução de problemas e porcentagem. O objetivo dessa Unidade 

Didática será mostrar a aplicabilidade da matemática no cotidiano e com isso, 

formar um educando com noções de economia, possibilitando-o participar da 

economia doméstica de sua residência e ainda, tornar a matemática mais 

significativa, dentro de seu cotidiano, através da modelagem matemática. Para 

tanto será utilizado a proposta de BURAK (2005), onde sugere o 

desenvolvimento da modelagem em cinco etapas: Escolha do Tema; pesquisa 

exploratória; levantamento dos problemas; resolução dos Problemas e Análise 

Crítica das soluções. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: INEZ MARCHINSKI 

ORIENTADOR: iZABEL PASSOS BONETE 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: A Resolução de Problemas no Ensino de Frações 

Palavras-chave: matemática; conceitos; frações 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar sobre a implementação de 

uma proposta pedagógica, que buscou discutir o ensino de frações por meio da 

metodologia de Resolução de Problemas articulada ao uso de material concreto. 

Tal proposta foi idealizada e desenvolvida durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, 2010/2011 em uma turma de 6°ano do 

Ensino Fundamental, no Colégio Estadual João Negrão Júnior- Ensino 

Fundamental e Médio, na cidade de Teixeira Soares/Pr. A implementação foi 

realizada em contra turno, num total de 14 horas/aula. Para tanto, construiu-se 

uma unidade didática constituída de referencial teórico metodológico que 

subsidiou a proposta no que diz respeito à Matemática e seu ensino, a Resolução 

de Problemas articulada ao uso de material concreto como metodologia na 

abordagem de ensino de frações e a elaboração das atividades para serem 

discutidas em sala de aula. Buscou-se apresentar atividades contextualizadas a 

realidade dos alunos, de modo a amenizar as dificuldades que os aprendizes 

encontram em estabelecer conexões entre os conceitos abordados na escola e 



as suas aplicabilidades à vida prática. A proposta contribuiu para promover uma 

aprendizagem significativa do conteúdo proposto, pois os alunos demonstraram 

compreensão, motivação e curiosidade na realização das atividades. Além disso, 

proporcionou momentos de discussão e reflexão sobre a prática pedagógica, 

bem como aprendizado e novos conhecimentos que contribuíram para o 

autodesenvolvimento profissional e para a qualidade do ensino da Matemática 

no Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A resolução de problemas no Ensino de Frações 

Palavras-chave: frações; problemas com frações; fraçõe 

Resumo: A presente proposta pretende abordar o conteúdo fração articulados 

ao uso de material concreto e a metodologia da resolução de problemas. Desse 

modo busca-se tornar esse conteúdo mais próximo da realidade do aluno e 

dessa forma propiciar condições ao aluno para resolver problemas utilizando 

estratégias de resolução que oportunizem os alunos a elaborar e testar hipóteses 

bem como discutir possíveis estratégias com seus colegas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IRENILDE SOARES CABRAL 

ORIENTADOR: LOURDES MARIA WERLE DE ALMEIDA 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O Ensino de função linear e quadrática mediado por atividades de 

Modelagem Matemática aliada ao uso do software geogebra 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Tecnologias; Ensino de funções 

Resumo: O presente artigo trata da utilização da Modelagem Matemática como 

alternativa pedagógica para o ensino de função do primeiro e segundo graus no 

nono ano do Ensino Fundamental aliada ao uso de recursos de informática, em 

especial o software geogebra. As atividades foram desenvolvidas numa turma 

de nono ano, do período matutino, de um colégio estadual no município de 

Apucarana, que foi alvo de um projeto de intervenção pedagógica, no período de 

agosto a novembro de 2011. O desenvolvimento das atividades se deu conforme 



os três momentos de familiarização dos alunos com a Modelagem Matemática 

caracterizados em Almeida e Dias (2004). O trabalho realizado em sala de aula 

mediado por atividades de Modelagem Matemática conduziu a participação 

efetiva dos alunos na resolução dos problemas propostos e permitiu tratar de 

diferentes aspectos associados ao ensino de funções. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O ensino da função linear e da função quadrática na 8ª série, mediado 

por atividades de Modelagem Matemática. 

Palavras-chave: modelagem, funções 

Resumo: O ensino de Matemática na maioria das escolas tem sido 

undamentado por meio de repetição de exercícios e memorização de fórmulas. 

Um dos grandes desafios para os professores de matemática é trazer para o 

ambiente escolar situações reais, do cotidiano do aluno dando oportunidade para 

a construção do conhecimento e de uma aprendizagem mais significativa. No 

caderno pedagógico contém algumas considerações sobre a Modelagem 

Matemática como proposta pedagógica e o desenvolvimento de três atividades 

que darão oportunidades aos alunos de 8ª série referentes ao ensino de função 

linear e quadrática, aliada ao uso de recursos de informática, em especial o 

software geogebra na construção de gráficos visando facilitar a resolução e a 

aplicação das atividades propostas. A primeira atividade se relaciona ao cálculo 

das faturas de contas de água, baseado nas tarifas da SANEPAR em vigor a 

partir de março de 2011. A segunda trata de uma pesquisa estatística sobre o 

consumo de água e a erceira atividade trata do cálculo da distância de frenagem 

de um automóvel. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IRENI MACEDO DA SILVA 

ORIENTADOR: Nelma Sgarbosa Roman de Araujo 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Resolução de Problemas Matemáticos no 6 Ano do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Resolução de Problemas Matemáticos; operações. 



Resumo: Esse artigo visa socializar os resultados obtidos com a implementação 

do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), 

implementado no Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP, da 

cidade de Loanda, com os alunos de um 6º ano do Ensino Fundamental do 

período vespertino, no ano de 2011. Pretende-se apresentar uma alternativa 

para superar o atual quadro crítico de ensino-aprendizagem da matemática no 

Brasil e também contribuir com o trabalho de professores que buscam diferenciar 

suas aulas, procurando deixar os conteúdos matemáticos mais próximos da 

realidade dos alunos. Utilizando-se da metodologia Resolução de Problemas, 

procurou-se estimular a curiosidade dos alunos, despertando o interesse pela 

matemática, incentivando a criatividade e o desenvolvimento do raciocínio, 

dando ênfase à interpretação dos enunciados dos problemas e à análise dos 

resultados. O objetivo principal do Projeto foi, por meio do trabalho com a 

metodologia Resolução de Problemas, possibilitar que os alunos 

desenvolvessem a capacidade de ler, interpretar e resolver problemas 

matemáticos escolares e do cotidiano que necessitassem da utilização das 

operações fundamentais da matemática, visando à redução das dificuldades e 

defasagens na disciplina. Os resultados obtidos foram positivos, de modo que 

ao final da implementação do Projeto, percebeu-se que a maioria dos alunos 

desenvolveu ou melhorou a capacidade de ler e interpretar matematicamente os 

enunciados dos problemas, de formular hipóteses e resolvê-los, de questionar e 

também de analisar os resultados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Resolução de Problemas Matemáticos na Quinta Série do Ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: Resolução de problemas matemáticos; Operações. 

Resumo: Diante da constatação, em minha prática na sala de aula, das 

dificuldades enfrentadas por alunos de uma 5ª série do Colégio Estadual 

Presidente Afonso Camargo EFPM da cidade de Loanda-Pr, no momento de 

compreender e resolver problemas, optei por utilizar a Metodologia de Resolução 

de Problemas neste projeto. A escolha foi feita pela percepção da necessidade 

de trabalhar com uma maneira mais atraente e funcional de ensinar e aprender 



matemática, utilizando problemas escolares e do cotidiano dos alunos. Sendo 

assim, o objetivo geral deste trabalho é, por meio da Metodologia de Resolução 

de Problemas, possibilitar que os alunos de uma das 5ª Séries do Colégio 

Estadual Presidente Afonso Camargo EFMP desenvolvam a capacidade de ler, 

interpretar e resolver problemas matemáticos escolares e do cotidiano que 

necessitem a utilização das operações fundamentais da matemática, visando à 

redução das dificuldades e defasagens destes alunos na disciplina. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ISABEL CRISTINA CAPELASSI 

ORIENTADOR: Angela Sacamoto 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O CÁLCULO DE ÁREA E PERÍMETRO VIA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS, APLICADO À FORMAÇÃO DOCENTE DAS SÉRIES INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Resolução de Problemas, Área e Perímetro. 

Resumo: Atualmente, diante dos avanços tecnológicos e científicos, faz-se 

necessário a busca por uma excelência na qualidade de ensino, o que faz da 

aprendizagem um tema de discussões e busca de caminhos cada vez mais 

aprimorados em prol dessa qualidade. E pensando nisto é que este artigo, relata 

uma implementação pedagógica, parte integrante das etapas do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), que traz intencionalmente considerações, 

através do desenvolvimento de uma pesquisa. A pesquisa busca também 

apresentar algumas alternativas para que os alunos do curso Formação de 

Docentes sintam-se mais seguros ao trabalharem o cálculo da Área e do 

Perímetro via a estratégia metodológica Resolução de problemas nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Cálculo de Área e Perímetro, Via Resolução de Problemas, Aplicado 

À Formação Docente das séries iniciais do Ensino Fundamental. 



Palavras-chave: ensino de matematica; cálculo área e perímetro; resolução de 

problemas 

Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo levar os 

alunos do curso de Formação Docente do ensino médio, compreenderem os 

conceitos que envolvem Área e Perímetro em situações cotidianas, bem como 

avaliar a aplicabilidade por meio da metodologia da Resolução de Problemas. O 

processo ensino-aprendizagem tem sido pouco efetivo na área de Matemática, 

muito pelo fato de práticas de ensino se caracterizam de forma mecânica e 

repetitiva, desvinculadas do cotidiano. A Resolução de Problemas é uma nova 

orientação para aprendizagem e julga-se recurso pedagógico capaz de levar o 

aluno a desenvolver sua inteligência, amparando-se em conhecimentos 

anteriores. A metodologia de intervenção consistirá da aplicação da metodologia 

de Resolução de Problemas na turma de terceiro ano do curso de Formação de 

Docentes, do Colégio Estadual Emílio de Menezes de ensino Médio e Normal. A 

turma será dividida em grupos, apresentado o problema, no caso deste estudo, 

o calculo de Área e perímetro, bem como instruções para resolução do problema 

proposto. O professor, nessa metodologia tem como papel, facilitador do 

processo de resolução de problemas, orientando e estimulando a resolução. A 

resolução do problema proposto será analisada a partir dos procedimentos 

utilizados pelos alunos e, se necessário, uma reformulação conjunta com o 

professor na plenária realizada ao fim do processo. Espera-se que essa 

intervenção auxilie os alunos a obterem resultados eficazes no processo ensino-

aprendizagem que envolva conceitos matemáticos em sala de aula, mas 

também aplicabilidade destes conceitos nas situações cotidianas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ISA REGINA MARCAL 

ORIENTADOR: ANTONIO AMILCAR LEVANDOSKI 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Abordagem Matemática através da Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Situações-problema; tendências; operações matemáticas; 

aprendizagem significativa. 



Resumo: Com a intenção de contribuir de maneira significativa, buscou-se 

nesse trabalho apresentar o uso de situações-problema aos educandos como 

metodologia para introdução do ensino de unidades temáticas. Sempre uma 

dada situação-problema que precisa ser solucionada é que deve gerar a 

necessidade de um tratamento matemático capaz de equacioná-la, estimulando 

o raciocínio lógico e constituindo uma forma diferenciada, significativa, de 

trabalhar Matemática em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Abordagem matemática através da resolução de problemas. 

Palavras-chave: Situações-problema; tendências; operações matemáticas; 

aprendizagem significativa 

Resumo: Pensando em contribuir para reverter o insucesso escolar dos alunos 

na área de Matenática, pretende-se nesse projeto apresentar o uso de situações-

problema aos educandos como metodologia para introdução do ensino de 

unidades temáticas. Sempre uma dada situação-problema que precisa ser 

solucionada é que deve gerar a necessidade de um tratamento matemático 

capaz de equacioná-la, estimulando o raciocínio lógico e constituíndo uma forma 

diferenciada, significativa, de trabalhar Matemática em sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ISMAR DELPHINO DE PAULA 

ORIENTADOR: Raquel Polizeli 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A Utilização do Software GeoGebra no Ensino de Geometria Plana 

Palavras-chave: Geometria;GeoGebra;Mídias;Educação Matemática 

Resumo: O artigo relata a aplicação da Produção Didático-Pedagógica realizada 

durante o Programa de Desenvolvimento Educacional PDE-2010, no qual com 

tarefas relacionadas à geometria plana e com a utilização do laboratório de 

informática do Paraná digital, foi exploradas junto com um grupo de alunos as 

possibilidades do uso do software GeoGebra no ensino da matemática e 

geometria, objetivando observações de caráter didático pedagógico que possa 



servir como apoio nas aplicações das novas tecnologias no ensino da 

matemática e geometria no ensino fundamental assim como buscar através da 

das interações das discussões do grupo de trabalho em rede(GRT),observar 

através das manifestações dos professores na rede as possibilidades de uma 

formação continuadas eficaz através da Ead 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Utilização do Software GeoGebra no Ensino de Geometria Plana 

Palavras-chave: Geometria; GeoGebra;Mídias;Educação Matemática 

Resumo: Estamos vivenciando a modernidade, baseado nos processamentos 

das informações, com as tecnologias de processamentos digitais. Estas 

tecnologias têm aplicações em todas as áreas de conhecimento, e certamente 

no setor de formação e educação os estudos de sua aplicabilidade, envolvendo 

a diversas tendências do ensino da matemática, tem propiciado avanços. 

Propomos nesta unidade didática a utilização do software Geogebra que é um 

aplicativo de geometria dinâmica, onde professor e alunos desenvolverão 

tarefas, no laboratório de informática visando uma melhor aprendizagem dos 

conceitos da geometria plana. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IVANI MOSCHEN DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: VANIA GRYCZAK 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

NA 6ª SÉRIE (7º ANO) DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: jogos matemáticos, operações, números inteiros, motivação 

Resumo: O projeto foi desenvolvido com a intenção de melhorar a maneira de 

ensinar, buscar o interesse do aluno em aprender a Matemática e proporcionar 

uma melhor interação entre professores e alunos. Sendo assim, o presente 

trabalho procura explorar as melhores maneiras de inserir os alunos em uma 

educação condizente com as necessidades de aprendizagem, tomando como 

base o jogo, as atividades lúdicas e sua importância no desenvolvimento lógico 



matemático do aluno. A partir destas considerações os objetivos são identificar 

como os jogos podem contribuir para os processos de raciocínio na formulação 

das relações entre conteúdo teórico e prática educativa nas etapas de produção 

do conhecimento da matemática; identificar as formas de atuação do educando 

no jogo e suas experiências matemáticas; facilitar a assimilação e compreensão 

dos conteúdos com o raciocínio lógico desenvolvido com o auxílio dos jogos. 

Para o desenvolvimento do projeto foi confeccionado um jogo como material 

didático, elaborado para aplicar o conteúdo operações com números inteiros, 

direcionado aos alunos do 7º ano, também podendo servir de auxílio a outros 

professores da área. Os alunos gostaram muito do jogo, o qual despertou neles 

o interesse pela matemática, o que os motivou a jogar. Porém com uma turma 

muito grande torna-se difícil trabalhar, pois há necessidade do professor atender 

todos os grupos para ser viável a aplicação dos jogos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O jogo como Recurso Didático no Ensino da Matemática na 6ª série do 

Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Jogos matemáticos, números inteiros, operações com 

números inteiros. 

Resumo: Devido ao desinteresse de alguns alunos em sala de aula e à falta de 

motivação, pretende-se apresentar situações que motivem e despertem o 

interesse deles. Assim, pretende-se estimular a aprendizagem da Matemática 

utilizando o jogo como recurso didático para despertar no aluno o interesse pelo 

estudo da disciplina, identificar como os jogos podem contribuir para os 

processos de raciocínio na formulação das relações entre conteúdo teórico e 

prática educativa nas etapas de produção do conhecimento da matemática, 

identificar as formas de atuação do educando no jogo e suas experiências 

matemáticas, facilitar a assimilação e compreensão dos conteúdos com o 

raciocínio lógico desenvolvido com o auxílio dos jogos. Será confeccionado um 

jogo, elaborado para orientar o desenvolvimento dos conteúdos operações com 

números inteiros, direcionado aos alunos da 6ª série. Com um tabuleiro ampliado 

será explicado algumas jogadas para ficarem claro as regras do jogo, enquanto 

é feita a explicação, é aproveitado para rever as operações com os números 

inteiros, reforçando as regras de sinais para a adição, multiplicação e divisão. 



Após os alunos passarão a jogar registrando os cálculos das jogadas no caderno 

para verificação do professor em caso de reclamação do adversário. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IVO GONCALVES DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: Fernando Mucio Bando 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: DIVERSAS FORMAS DE TRABALHAR COM A MULTIPLICAÇÃO NO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Aluno, Aprendizagem; Matemática; Raciocínio; Tecnologia 

Resumo: O presente artigo resume o estudo realizado no PDE 2010, na 

disciplina de Matemática, partindo do tema “Didática na Matemática”, dando-se 

ênfase na aprendizagem da multiplicação. Com base em estudos 

interdisciplinares sobre o ensino da Matemática, o uso dos jogos na 

aprendizagem e as novas tecnologias em sala de aula, realizados durante os 

anos de 2010-2011, efetivou-se uma sequência didática com novas propostas 

para a abordagem do processo da multiplicação no ensino fundamental. Esse 

estudo traz a síntese do trabalho realizado, que compreendeu o aprofundamento 

teórico sobre o assunto e a montagem de jogos didáticos para o trabalho com a 

Matemática, jogos esses que valeram-se do lúdico e da tecnologia de 

computadores. O público alvo foram os alunos da 5ª série (6º ano) do ensino 

fundamental da Escola Estadual Antônio Franco Ferreira da Costa – EF. A 

justificativa do projeto foi a necessidade histórica de trabalhar a Matemática com 

metodologias diferenciadas, que envolvam e aproximem o aluno da importância 

dessa ciência. Sendo assim, o artigo aborda o caminho trilhado para a efetivação 

dessas relações e apresenta as considerações sobre o resultado do trabalho 

desenvolvido. A partir dessa caminhada educacional, concluiu-se que o jogo é 

um forte recurso pedagógico para o trabalho com o cálculo e que os diferentes 

profissionais da educação precisam compartilhar mais suas sequências 

didáticas, pois mesmo que essas experiências sejam resultantes de estudos 

individuais, as mesmas podem e devem vir a representarem planejamentos 

didáticos disponibilizados a todos os educadores. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: DIVERSAS FORMAS DE TRABALHAR COM A MULTIPLICAÇÃO NO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Aluno; Aprendizagem; Matemática; Raciocínio; Tecnologia 

Resumo: Neste trabalho tem como objetivo promover a aprendizagem 

autônoma das quatro operações fundamentais, de forma especifica a 

multiplicação, visando à superação das dificuldades de aprendizagem com o uso 

do computador, com atividades diversificadas, aprimorando o raciocínio lógico 

matemático. A disciplina em si para a maioria dos alunos causa arrepios, 

justamente porque encaram-na, como difícil e complicada. Muitos alunos 

acabam reprovando por não compreender a metodologia aplicada pelos 

professores em sala de aula e devido ao fato de que as operações trabalhadas 

são abstratas e distantes da realidade dos alunos. A interpretação e a 

compreensão das operações matemáticas é um processo lento que vai 

ocorrendo de acordo com o amadurecimento intelectual das pessoas. Nós 

professores compreendemos o processo e não sabemos explorar o significado 

de cada processo matemático na vida das pessoas. A melhor forma de ajudar 

não é dar explicações detalhadas, mas sim proporcionar oportunidades para que 

os alunos pensem, troquem ideias e façam descobertas, discutem os problemas. 

Algumas operações básicas, como a adição e a subtração já fazem parte da vida 

das crianças desde muito cedo, quando questionam os seus pais: Quem tem 

mais? Quem tem menos? Quantos faltam? Cabe a escola preparar e aproveitar 

os momentos vivenciados pelas crianças no seu dia-a-dia, com sugestões de 

atividades que proporcionam a ideia de juntar, acrescentar, de retirar, de 

completar, de comparar, subtrativa. Para que isso aconteça, o ambiente de 

trabalho deve proporcionar tais desafios. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IVONE PAZZA BARCELOS 

ORIENTADOR: Marcos Andre Verdi 

IES:  UEM 

Artigo  



Título: As quatro operações através da história do lápis 

Palavras-chave: Leitura, Interpretação de texos,As Quatros Operações 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados da 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica realizado com 34 alunos 

de 5ª série / 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Heitor de Alencar Furtado, 

Ensino Fundamental, Município de Paiçandu - Núcleo Regional de Educação 

(NRE) de Maringá. Procuramos apresentar um estudo sobre dificuldades em 

leitura e interpretação de textos matemáticos, na resolução de problemas 

utilizando histórias como forma alternativa para tornar o ensino da matemática 

mais prazeroso, aumentando, assim a motivação e o interesse pela matemática. 

As dificuldades encontradas no ensino da Matemática, bem como o desinteresse 

dos alunos em aprender esta ciência, merecem uma atenção significativa. 

Questões como interpretação e desenvolvimento do raciocínio lógico e cognitivo, 

nos motivaram a expor ideias sobre a resolução de problemas como Método do 

Ensino em Matemática. Procurei descrever alguns processos que contribuem 

para a compreensão e interpretação de textos. Os resultados obtidos 

demonstraram que, pela falta de uma prática eficaz, os alunos não 

demonstraram habilidades com a realização de um tipo de leitura que vá além 

de pequenos textos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As quatro operações através da história do lápis. 

Palavras-chave: Leitura, interpretação de problemas envolvendo as quatro 

operações 

Resumo: Leitura e Interpretação de problemas envolvendo as quatro operações 

através de história neste será a do Lápis. Vendo a dificuldade que o aluno 

ingressa na quinta série do ensino fundamental, onde vou trabalhar com os 

alunos através de textos. Esta é uma pesquisa que se caracteriza como uma 

pesquisa que envolve a escola principalmente professores de língua portuguesa 

e matemática e tem por objetivo estimular a leitura, interpretação e resolução de 

problemas. A aplicação do projeto será na Escola Heitor de Alencar Furtado, 

Ensino Fundamental de Paiçandu, em uma sala de 5ª série. Apresentando 

vídeos com a história do lápis, apostilas com a história e textos com problemas 



onde será resolvidos., esperando que o aluno tome gosto pela leitura para sanar 

os problemas que apresentam ao ingressar nesta série. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IZABEL RODRIGUES PIGURIM 

ORIENTADOR: Jonis Jecks Nervis 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A utilização de Materiais de Aprendizagem como auxílio no trabalho 

pedagógico do Professor. 

Palavras-chave: Materiais de aprendizagem; Estratégias de ensino; Conceitos 

matemáticos; Construção do conhecimento. 

Resumo: Os desafios que surgem com as dificuldades na aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos influenciados por alguns fatores como reprodução e 

aplicação de fórmulas prontas, falta de pré-requisitos operacionais básicos e 

outros, sugerem a necessidade de novas propostas pedagógicas e recursos 

didáticos que auxiliem tanto o trabalho do professor como a construção do 

conhecimento matemático pelos alunos. Esta pesquisa salienta a importância da 

utilização de materiais de aprendizagem diversificados como auxílio para facilitar 

a compreensão destes conteúdos. Com o uso de materiais concretos e também 

alguns jogos como recursos didáticos, as práticas em sala de aula serão 

enriquecidas e inovadas priorizando a construção do conhecimento assim como 

as possibilidades deste aprendizado para os alunos do 6º ao 9º ano. A pesquisa 

foi desenvolvida por meio de um levantamento das dificuldades do professor e a 

expectativa do aluno quanto ao ensino da Matemática com base em relatos e 

também nos resultados da Prova Brasil, dados do IDEB, com fundamentação 

teórica de acordo com a abordagem das Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica do Estado do Paraná. O objetivo deste estudo é a contribuição para o 

trabalho de docência da disciplina visando a aprendizagem mais prazerosa e 

significativa dos conteúdos de Matemática no Ensino Fundamental, Anos Finais, 

do Colégio Estadual João Marques da Silveira – Ensino Fundamental e Médio e 

para toda Educação Pública. A experiência me demonstrou que para o professor 

obter resultados positivos, faz-se necessário um planejamento minucioso do que 



se propõe, bem como a interação e familiarização com o material escolhido, 

oportunizando aos alunos chegarem aos conceitos matemáticos 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A utilização de materiais de aprendizagem como auxílio no trabalho 

pedagógico do professor. 

Palavras-chave: Materiais de Aprendizagem; estratégias de ensino; conceitos 

matemáticos. 

Resumo: A intenção desta pesquisa é investigar se a utilização de materiais de 

aprendizagem como auxílio no trabalho pedagógico do professor facilita a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos para os alunos da 5ª a 8ª série (6º ao 

9º ano) do ensino fundamental, na construção de estratégias para que as 

angústias sejam minimizadas e as práticas em sala de aula enriquecidas e 

inovadas priorizando a valorização do processo ensino e aprendizagem assim 

como o desempenho desse aprendizado. A pesquisa será desenvolvida através 

de um levantamento das dificuldades do professor e a expectativa do aluno 

quanto ao ensino da Matemática com base em relatos e também nos resultados 

da Prova Brasil, dados do IDEB, com fundamentação teórica baseada nas 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica. A expectativa é de que este estudo 

contribua para o trabalho de docência da disciplina visando a aprendizagem 

Matemática no Ensino Fundamental, Anos Finais, do Colégio Estadual João 

Marques da Silveira – Ensino Fundamental e Médio, município de Quatiguá, NRE 

de Jacarezinho e para toda Educação Pública. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JAIME JOSE REINEHR 

ORIENTADOR: Andre Vicente 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Trabalhar Atividades no Laboratório de Informática usando o Software 

JClic 

Palavras-chave:  



Resumo: O contexto das escolas em relação à utilização de aplicativos 

tecnológicos exige um maior preparo por parte dos profissionais da educação. 

Nessa perspectiva, o projeto trabalhar atividades no laboratório de informática 

usando o Software JClic tem a finalidade de auxiliar os professores de 

Matemática na criação e uso de atividades no laboratório de informática. Nesse 

propósito, apresentaremos aos professores de Matemática o Software JClic, o 

qual constitui-se como uma ferramenta pedagógica interessante, pois possibilita 

inovar e valorizar o processo de construção do conhecimento, integrando teoria 

e prática. Para tanto, desenvolvemos um curso junto aos professores de 

Matemática do Colégio Estadual Jardim Santa Cruz, e, ainda, discutimos a 

proposta num Trabalho de Grupo em Rede. Neste, mostramos aos professores 

como podem criar suas próprias atividades, abordando conteúdos de 

matemática com o Jclic. Relacionamos também a facilidade da aplicação desta 

ferramenta na representação de um objeto matemático, contribuindo na 

aprendizagem e motivação dos alunos. O objetivo central da proposta 

apresentadas aos professores é de proporcionar e desenvolver junto com estes 

a implementação do aplicativo Jclic para que passem a criar suas atividades, 

aprimorando a prática pedagógica e contribuindo para a compreensão e 

melhoria da qualidade de suas aulas. Tal proposta constitui-se como uma das 

atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná 

(PDE-2010/2012) e institui-se por meio do Projeto de Implementação 

Pedagógica na Escola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Introdução ao Software Jclic 

Palavras-chave:  
Resumo: O proposto nesta Unidade Didática tem a finalidade de auxiliar os 

professores de matemática na criação e uso de atividades no laboratório de 

informática. Nesta implementação apresentaremos aos professores de 

matemática o Software Jclic, o qual é uma ferramenta pedagógica interessante, 

pois possibilita inovar e valorizar o processo de construção do conhecimento, 

integrando teoria e prática. Desenvolveremos um curso junto aos professores de 

matemática do Colégio Estadual Jardim Santa Cruz. Neste curso mostraremos 

aos professores como podem criar suas próprias atividades, abordando 



conteúdos de matemática com o Jclic. Relacionamos também a facilidade da 

aplicação desta ferramenta na representação de um objeto matemático, 

contribuindo na aprendizagem e motivação dos alunos. O objetivo é proporcionar 

e desenvolver junto com os professores a implementação do aplicativo Jclic para 

que passem a criar suas atividades aprimorando a prática pedagógica e 

contribuindo para a compreensão e melhoria da qualidade de suas aulas. A 

implementação envolve aulas práticas com uso do laboratório de informática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JARMES VENANCIO RAMOS 

ORIENTADOR: DANIEL DE LIMA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Aprendizagem de números racionais na forma fracionária por meio da 

modelagem matemática. 

Palavras-chave: Ensino de frações; Modelagem matemática; Material 

manipulável. 

Resumo: Este artigo procura mostrar como se desenvolveu o Projeto de 

Intervenção Pedagógica, da etapa de Implementação e da Produção Didático-

Pedagógica realizados para o Programa de Desenvolvimento Educacional do 

Paraná – PDE. Esta intervenção teve como objetivo capacitar os alunos do 4º 

ano do Curso de Formação de Docentes, futuros professores das séries iniciais 

da Educação Básica, do Colégio Estadual Ary João Dresch – EFMNP, da cidade 

Nova Londrina Núcleo Regional de Educação de Loanda – PR. Procurou-se 

utilizar a Modelagem Matemática como uma alternativa para explorar o tema 

números racionais que servirá de aporte aos conceitos, sendo que com estes 

serão estabelecidos vínculos para quantificar, qualificar, selecionar e 

contextualizar informações de maneira que sejam incorporadas às experiências 

do cotidiano. A implementação foi realizada sob forma de oficinas. Utilizou-se 

também, aliado à Modelagem Matemática, a resolução de problemas, exercícios 

com frações e material manipulativo construídos pelos próprios alunos. Como o 

projeto teve como público alvo futuros docentes, o foco esteve no 

desenvolvimento de atividades práticas que serão utilizadas nas séries iniciais 



da educação básica, aumentando a motivação dos alunos para o estudo dessa 

disciplina. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Números Racionais: Uma abordagem metodologica de ensino utilizando 

a Modelagem Matemática 

Palavras-chave: Oficinas pedagogicas, Ensino de Frações, Modelagem 

Matemática 

Resumo: O objetivo desse trabalho é a utilização da Modelagem Matemática no 

estudo das frações. Para que haja uma melhor compreensão de seus conceitos, 

buscando mecanismos para aprender e ensinar esse conteúdo. Relacionando-o 

com outros conteúdos da matemática e de outras áreas do conhecimento. 

Utilização de materiais manipuláveis e jogos didáticos. Conceitos matemáticos à 

partir da realidade, contribuindo na construção do saber ao qual estão tendo 

contato, relacionando com seu cotidiano. O objetivo principal desse trabalho é 

ver como se efetuam as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão 

com frações. Para isso, vamos utilizar as noções de: frações iguais (ou 

equivalentes) e de simplificação de frações, apresentadas anteriormente. 

Utilizaremos as idéias básicas das operações simples, sempre com o uso de 

desenhos e nunca decorando regras e, só depois deveremos usar as técnicas 

operatórias. A avaliação será realizada através da observação das atividades 

desenvolvidas. Evolução na compreensão dos conceitos do conteúdo frações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOAO HENRIQUE GUARIENTI DAL'MASO 

ORIENTADOR: Carlos Roberto Calssavara 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O processo avaliativo e a Geometria Espacial: mudanças na prática 

pedagógica e no processo de avaliação 

Palavras-chave: Geometria Plana e Espacial; Aprendizagem; Processo 

Avaliativo 



Resumo: Este trabalho visa responder questões que têm se evidenciado no 

processo de ensino e de aprendizagem de Geometria e o processo avaliativo na 

área de Matemática. Para tanto se fez uma investigação centrada no estudo das 

figuras geométricas espaciais, especificamente com os poliedros. Por meio da 

avaliação diagnóstica pretendeu-se detectar dificuldades em relação aos 

conteúdos, identificando assim, quais são os conceitos relacionados às figuras 

geométricas espaciais que devem ser (re)elaborados. Considerou-se importante, 

compreender nessa construção, qual o significado da avaliação diagnóstica. Foi 

realizada uma atividade avaliativa individual na forma de pré-teste, para analisar 

e diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos referentes ao conteúdo 

proposto. Os conteúdos foram trabalhados por meio de aulas expositivas e 

oficinas. Após, os alunos realizaram outra atividade avaliativa individual na forma 

de pós-teste, para comparar com as do pré-teste, verificando se houve 

aprendizagem dos conceitos geométricos da Geometria Plana e Espacial 

referentes ao conteúdo planejado e desenvolvido. Verificou-se ao final do 

trabalho uma dificuldade dos alunos com os significados de palavras de uso do 

contexto escolar como: poliedros, figuras espaciais, perímetro, área e volume 

sendo estes últimos conceitos confundidos muitas vezes com seus cálculos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O processo avaliativo e a Geometria Espacial: mudanças na prática 

pedagógica e no processo de avaliação 

Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Avaliação Diagnóstica; Avaliação 

Formativa; Geometria Espacial 

Resumo: Este trabalho visa responder questões primordiais que têm se 

evidenciado no processo de ensino e de aprendizagem de Geometria e o 

processo avaliativo na área de Matemática, para tanto se pretende fazer uma 

investigação centrada no estudo das figuras geométricas espaciais, 

especificamente com os poliedros. Objetiva-se nesse trabalho a averiguação de 

possíveis falhas na compreensão de conceitos matemáticos com relação à 

Geometria Espacial, (re)elaborando instrumentos e critérios avaliativos que 

sejam significativos na relação ensino-aprendizagem para o trabalho da 

construção geométrica no espaço de sala de aula. Por meio da avaliação 

diagnóstica pretende-se detectar dificuldades em relação aos conteúdos, 



identificando assim, quais são os conceitos relacionados às figuras geométricas 

espaciais que devem ser (re)elaborados. Para tanto, considera-se importante 

buscar, inicialmente, compreender nessa construção qual o real significado da 

avaliação diagnóstica e quais são as especificidades do binômio da avaliação 

qualitativo-quantitativo. Posteriormente, devemos compreender o processo da 

avaliação formativa e os principais elementos que compõem esse processo e, a 

partir disso, verificar quais são as abordagens para uma avaliação significativa. 

Será realizada uma atividade avaliativa individual na forma de pré-teste, para 

analisar e diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos referentes ao 

conteúdo proposto. Os conteúdos serão trabalhados por meio de aulas 

expositivas, oficinas e uso do software GeoGebra. Após, os alunos realizarão 

outra atividade avaliativa individual na forma de pós-teste, para analisar e 

comparar com as do pré-teste, para verificar se houve uma aprendizagem 

significativa dos conhecimentos específicos e dos conceitos geométricos da 

Geometria Plana e Geometria Espacial referentes ao conteúdo planejado e 

desenvolvido. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOAO KAZUO MIYABARA 

ORIENTADOR: LOURDES MARIA WERLE DE ALMEIDA 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Modelagem Matemática e problemas da realidade dos alunos 

viabilizando conteúdos da matemática escolar. 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Formação de Professores; Grupos de 

Trabalho. 

Resumo: Este trabalho trata da utilização da Modelagem Matemática na 

formação continuada de professores. Com essa finalidade, apresentamos 

impressões de professores em relação à Modelagem Matemática como 

alternativa pedagógica, manifestadas durante sua participação no Grupo de 

Trabalho em Rede (GTR). Este grupo foi constituído durante atividades de 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) oferecido pela Secretaria de 

Educação do Paraná. Os resultados obtidos apontam que os professores 



confirmam que a introdução de atividades de Modelagem Matemática pode 

proporcionar a relação entre matemática e a realidade do aluno, desencadear o 

interesse dos alunos pela matemática e ter influências positivas sobre a 

aprendizagem dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Modelagem Matemática e problemas da realidade dos alunos 

viabilizando conteúdos da matemática escolar. 

Palavras-chave: Modelagem; Função do 1º e 2º grau e juros. 

Resumo: Na sala de aula, ao trabalhar a disciplina de matemática, nota-se 

desinteresse pelo conhecimento escolar pela maioria dos alunos. A falta de 

motivação para aprender os conteúdos a serem desenvolvidos, uma das razões 

é que o aluno não percebe a aplicação desses conteúdos trabalhados em sala 

de aula com o seu cotidiano. A Modelagem Matemática surge como alternativa 

pedagógica que se destaca por ter a possibilidade de trabalhar com situações 

do seu dia a dia. O objetivo do projeto é aplicar a metodologia da Modelagem 

Matemática no ensino da matemática em sala de aula e suas contribuições no 

processo de aprendizagem da mesma. 1º Momento: Com uma situação 

problema já estabelecido e apresentado pelo professor, ocorre a formulação de 

hipóteses e a investigação do problema, que resulta na dedução do modelo, são 

realizados pelos alunos e o professor. 2º Momento: Com situação problema já 

conhecido e uma série de informações, os alunos divide em grupos, realizam a 

formulação de hipóteses simplificadoras e a dedução do modelo durante a 

investigação e, validam o modelo encontrado. 3º Momento: Os grupos são 

incentivados a conduzirem um processo de modelagem a partir de um problema 

escolhido por eles, devidamente assessorados pelo professor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOAO PRIMO GASPARIM 

ORIENTADOR: Osvaldo Germano do Rocio 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 



Palavras-chave: Resolução de Problemas; Metodologia; Estratégia. 

Resumo: O objetivo deste artigo é relatar o trabalho realizado no Colégio 

Estadual Parque Itaipu no Município de Maringá-PR, com 23 alunos, visando 

motivar o estudo da matemática, desenvolver o raciocínio lógico e potencializar 

suas aptidões para aprendizagem. O trabalho consistia em abordar técnicas de 

resoluções de problemas visando reparar os desníveis de aprendizagem e de 

conhecimentos dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Problema; Plano; Estratégia; Resolução. 

Resumo: Para construir esta proposta de investigação, de acordo com estudos 

realizados nos primeiros períodos desse programa de ensino, foram propostas 

atividades para serem desenvolvidas no decorrer da implementação no ano de 

2011. Em todas elas, procurou-se partir sempre da resolução de problemas, 

considerando que, a mesma permite, a todo instante, que o professor desafie 

seus alunos a pensarem matematicamente, resgatando o prazer pela 

matemática. O Objetivo da elaboração dessa proposta é fazer com que os alunos 

passem a gostar de Matemática, relacionando-o com sua prática de vida. Como 

são sugeridas sempre que as tarefas sejam feitas em grupos, procurando dessa 

forma que os alunos tenham oportunidades de trocar ideias e reflexões acerca 

dos conteúdos trabalhados, e possam construir seus conhecimentos, de forma 

expressiva. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOCELY GARBELINI STURION 

ORIENTADOR: IVANI APARECIDA BASSO DA SILVA 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Orientando os Alunos para a Preservação do Patrimônio Público Escolar 

Palavras-chave: Responsabilidade social; Patrimônio público escolar; Tabelas 

e gráficos estatísticos. 



Resumo: A falta de cidadania com responsabilidade social tem aumentado nos 

últimos anos, levando a sérias implicações dentro e fora da escola. A não 

preservação e não conservação dos bens públicos escolares, tem nos feito 

refletir sobre alguns aspectos, como o vandalismo, a falta de responsabilidade e 

descaso. Esta é uma pesquisa que se caracteriza como pesquisa social aplicada, 

explicativa e tem por objetivo investigar através da estatística, como a falta de 

cidadania com responsabilidade social acontece e assim buscar meios de 

reverter a situação. Este projeto se torna relevante para a escola, pois procurará 

transmitir informações sobre a preservação e conservação de seu patrimônio 

público e uma melhor orientação em sala de aula sobre esses conceitos básicos. 

Funcionará como apoio à formação da conscientização desses alunos, sobre 

suas responsabilidades dentro da escola, aprendendo a usá-la fora também. A 

pesquisa será desenvolvida em uma Escola de Educação Básica, na cidade de 

Santa Fé, no ano de 2011 e os sujeitos de pesquisa serão os alunos de uma 7ª 

série do Ensino Fundamental. Para a coleta de dados serão aplicados 

questionários com os alunos, professores, equipe pedagógica e funcionários da 

escola em geral. Ao final espera-se apontar alternativas para diminuição do 

problema. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Orientando os Alunos para a Preservação do Patrimônio Público Escolar 

Palavras-chave: Responsabilidade social; Patrimônio público escolar; Tabelas 

e gráficos estatísticos. 

Resumo: A falta de cidadania com responsabilidade social tem aumentado nos 

últimos anos, levando a sérias implicações dentro e fora da escola. A não 

preservação e não conservação dos bens públicos escolares, tem nos feito 

refletir sobre alguns aspectos, como o vandalismo, a falta de responsabilidade e 

descaso. Esta é uma pesquisa que se caracteriza como pesquisa social aplicada, 

explicativa e tem por objetivo investigar através da estatística, como a falta de 

cidadania com responsabilidade social acontece e assim buscar meios de 

reverter a situação. Este projeto se torna relevante para a escola, pois procurará 

transmitir informações sobre a preservação e conservação de seu patrimônio 

público e uma melhor orientação em sala de aula sobre esses conceitos básicos. 

Funcionará como apoio à formação da conscientização desses alunos, sobre 



suas responsabilidades dentro da escola, aprendendo a usá-la fora também. A 

pesquisa será desenvolvida em uma Escola de Educação Básica, na cidade de 

Santa Fé, no ano de 2011 e os sujeitos de pesquisa serão os alunos de uma 7ª 

série do Ensino Fundamental. Para a coleta de dados serão aplicados 

questionários com os alunos, professores, equipe pedagógica e funcionários da 

escola em geral. Ao final espera-se apontar alternativas para diminuição do 

problema. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOSE ERASTO BUENO ANTUNES 

ORIENTADOR: Abdala Mohamed Saleh 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: A Matemática em Medidas Agrárias de Propriedades Rurais 

Palavras-chave: Ensino da matemática; agrimensura; cálculo de áreas; meio 

rural; tecnologia do GPS. 

Resumo: Este artigo relata as experiências vivenciadas por professores de 

matemática e pelos alunos do 6º Ano do ensino fundamental em contra turno do 

Colégio Estadual João Francisco da Silva, localizado no município de Tibagi – 

PR, no que se refere ao processo ensino aprendizagem de matemática em sala 

de aula. No caso, o tema central foi o de estudar as medidas agrárias antigas, 

tão presentes no contexto histórico, social e cultural dos alunos do meio rural e 

as atuais. Portanto, esse trabalho abordará aspectos relacionados às medidas 

agrárias existentes no País e/ou estimativas de áreas presentes no cotidiano de 

qualquer indivíduo pertencente ao ambiente rural, contextualizando os referidos 

aspectos aos conteúdos matemáticos do ambiente escolar. Busca-se, assim, 

uma alternativa para a educação do campo que articule os conteúdos 

matemáticos aprendidos em sala de aula com a cultura popular vivenciada pelos 

nossos discentes da zona rural. Para isso, os alunos e os docentes de 

matemática da escola, através de questionário local e utilizando os recursos 

tecnológicos, fizeram um levantamento de cunho bibliográfico resgatando a 

história das antigas e diferentes unidades de medidas agrárias ainda em vigor 

em nosso País. Na pesquisa de campo, os estudantes, além de utilizar a técnica 



antiga de medição de terrenos denominada “Cubagem da Terra”, aprenderam a 

tecnologia do receptor GPS (Sistema de Posicionamento Global), como 

instrumento de medição útil para o cálculo de áreas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Matemática em Medidas Agrárias de Propriedades Rurais 

Palavras-chave: Ensino da matemática; agrimensura; cálculo de áreas; meio 

rural; tecnologia do GPS. 

Resumo: As medidas agrárias estão presentes no contexto sociocultural dos 

alunos do meio rural e, portanto, para este público, elas são essenciais no 

processo ensino aprendizagem de matemática em sala de aula. No entanto, no 

ambiente escolar percebe-se que não há uma abordagem pedagógica 

apropriada que leve em conta a inter-relação entre os saberes matemáticos de 

sala de aula e os dia-a-dia dos alunos da zona rural (relativos a medidas 

agrárias). Nesse contexto, espera-se que esta unidade didática possa favorecer 

a uma melhor comunicação entre conhecimentos oriundos dos dois espaços 

acima mencionados. Especificamente, a proposta abordará aspectos 

relacionados às medidas agrárias existentes no País e/ou estimativas de áreas 

presentes no cotidiano de qualquer indivíduo pertencente ao ambiente rural. 

Neste âmbito, além de utilizar a tecnologia do receptor GPS (Sistema de 

Posicionamento Global), como instrumento de medição para o cálculo de áreas, 

pretende-se fazer um levantamento bibliográfico sobre medidas agrárias, desde 

aspectos históricos até de manuseio de instrumentos de medidas antigos e 

modernos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOSEMAR BOTTON 

ORIENTADOR: Luciana Pagliosa Carvalho Guedes 
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Artigo  
Título: A ESTRATÉGIA DOS JOGOS NO ENSINO DE NÚMEROS INTEIROS 

NA MATEMÁTICA. 



Palavras-chave: Jogos Matemáticos,Jogos com Números Inteiiros, Atividades 

Lúdicas. 

Resumo: Neste estudo elaborou-se uma pesquisa sobre vários autores 

relatando a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil e no ensino 

fundamental, bem como proporcionou uma oportunidade de aplicar algumas 

estratégias lúdicas como alternativa didática para desenvolver conteúdos (em 

especial o conjunto de números inteiros). Trabalho esse desenvolvido em duas 

6ª séries do ensino fundamental da Escola Estadual Interventor Manoel Ribas 

Ensino Fundamental, localizada na cidade de Santo Antonio do Sudoeste-Pr. 

Para isso, foi realizada junto aos educandos uma introdução, com uma pequena 

história dos números inteiros. Em seguida aplicou-se algumas atividades de 

acontecimentos do cotidiano, como por exemplo: saldo de gols dos times 

participantes do Campeonato Brasileiro, notícias de jornais com temperaturas a 

baixo de zero, saldo bancário positivo e negativo. Por intermédio dessa 

introdução, os educandos obtiveram uma noção prévia do que é, e como 

trabalhar com números inteiros negativos, uma vez que, até o momento, os 

mesmos não conheciam tal conjunto numérico. Em seguida foram 

confeccionados alguns modelos de jogos e usados em sala de aula pelo 

professor e os alunos. Com isso concluiu-se que a utilização de jogos nas aulas 

de matemáticas é de suma importância, pois torna as aulas mais atraentes, 

interessantes e prazerosas para o aluno, estimulou-se a sua participação e 

permitiu uma melhor absorção dos conteúdos pelos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogando com os Números Inteiros. 

Palavras-chave: JOGOS MATEMÁTICOS;ATIVIDADES LÚDICAS;NÚMEROS 

INTEIROS. 

Resumo: A Matemática é uma disciplina do Currículo Escolar, que tem sido 

apontada como principal motivo de evasão e repetência nas escolas. Com a 

finalidade de melhorar as aulas e o aproveitamento dos alunos, a busca por 

novas metodologias por parte do professor de matemática deve ser constante, 

levando em conta as dificuldades dos alunos no entendimento dos conteúdos. 

Diante de tais constatações, o presente estudo tem como objetivo confeccionar 

e utilizar jogos nas aulas de Matemática como alternativa didática para 



desenvolver conteúdos, em especial o conjunto de números inteiros, além disso, 

envolver os alunos na construção de conhecimentos tornando o ensino da 

matemática dinâmico e desafiador, despertando o interesse e o prazer em 

estudar matemática, contribuindo com a formação do cidadão, tornando-os 

assim agentes ativos na construção do próprio conhecimento. Para isso, será 

realizada uma introdução, com a história dos números inteiros e atividades 

mostrando onde esses números são usados no cotidiano. Uma vez que até o 

momento os alunos, não conheciam tal conjunto numérico. Em seguida será 

confeccionado e usados 6 jogos estrategicamente preparados para trabalhar 

com os números inteiros. O presente produção didática será implementada, na 

Escola Estadual Interventor Manoel Ribas, em Santo Antonio do Sudoeste. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOSENILVA ARENAS 

ORIENTADOR: Lucineide Keime Nakayama de Andrade 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Frações: da aversão à compreensão 

Palavras-chave: Números fracionários. História da Matemática. Tangram. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos na Implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), 

implementado no Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola – EFM, na cidade de 

Terra Rica-PR, com alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, intitulado 

Frações: da aversão à compreensão, no ano de 2011. O objetivo geral do projeto 

é contribuir para que os alunos sejam capazes de compreender o conceito dos 

números fracionários, de maneira a perceber as aplicações deste conhecimento, 

na vida e na escola. No processo ensino-aprendizagem, o conteúdo de frações 

é estigmatizado pela maioria dos alunos. Portanto, pautado na tendência 

metodológica da Educação Matemática, História da Matemática, os números 

fracionários foram abordados, vinculando-os as descobertas matemáticas, aos 

fatos sociais e políticos, às circunstâncias históricas que determinaram o 

pensamento e influenciaram o avanço científico de cada época. O conteúdo foi 



abordado de diversas maneiras: por meio de pesquisas que fundamentaram a 

história dos números fracionários, troca de experiências, manuseio de diversos 

materiais, jogos (dominó e tangram), brincadeiras e problematização de 

situações reais com aplicação de tal conteúdo. Estas abordagens permitiram ao 

aluno experimentar situações que lhe possibilitou observar, comparar, concluir e 

registrar suas descobertas, contribuindo para o seu desenvolvimento, de modo 

que possa utilizar tais conhecimentos de forma significativa no trato com 

situações diárias. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Frações: da aversão à compreensão 

Palavras-chave: Números fracionários; História da Matemática; Tangram. 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem por finalidade desenvolver 

um trabalho de pesquisa teórico/metodológico sobre o conceito de frações. No 

processo ensino-aprendizagem, o conteúdo de frações é estigmatizado pela 

maioria dos alunos. Portanto, o principal objetivo deste trabalho é fazer com que 

os alunos compreendam o conceito deste conteúdo, de maneira que percebam 

as aplicações deste conhecimento, na vida e na escola. Pautado na tendência 

metodológica da Educação Matemática, História da Matemática, abordar-se-á 

números fracionários, vinculando-os as descobertas matemáticas, aos fatos 

sociais e políticos, às circunstâncias históricas que determinaram o pensamento 

e influenciaram o avanço científico de cada época. Utilizando a História da 

Matemática como elemento de orientação ao elaborar atividades, possibilitar-se-

á ao aluno analisar, discutir, fazer conjecturas, apropriar-se de conceitos, 

formular ideias para aceitar e compreender determinados fatos, raciocínios e 

procedimentos. O conteúdo será abordado de diversas maneiras: por meio de 

pesquisas que fundamentem a história dos números fracionários, troca de 

experiências, manuseio de diversos materiais, jogos (dominó e tangram), 

brincadeiras e problematização de situações reais onde se aplica tal conteúdo. 

Estas abordagens permitirão ao aluno experimentar situações que lhe 

possibilitem observar, comparar, concluir e registrar suas descobertas, de forma 

a contribuir para o seu desenvolvimento, para que este possa utilizar tais 

conhecimentos de forma significativa no trato com situações diárias. Esse 



trabalho será desenvolvido no Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola. E.F.M., 

para alunos de 5ª série, na cidade de Terra Rica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOSE PEREIRA DA COSTA 

ORIENTADOR: Luciano Ferreira 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Uma proposta de ensino de frações por meio de resolução de problemas 

Palavras-chave: Resolução de problemas; frações; aprendizagem 

Resumo: O objetivo do presente artigo é apresentar alternativa para o processo 

de ensino e aprendizagem de números fracionários a partir da quadra de esporte 

e com resolução de problemas. Sabe-se que a maioria dos educandos tem 

dificuldades em aprender frações, embora conviva com sua utilidade em todo 

momento. A metodologia para o desenvolvimento desse artigo com alunos da 

5ªSérie B, do período matutino, e desenvolvido no período vespertino, com 

resolução de problemas com números fracionários, será com a utilização de 

atividades relacionadas a quadra de esportes, modalidades esportivas e 

problemas. O artigo propõe as frações com representação a parte de um objeto 

completo, uma unidade. Assim os resultados apontam que os alunos se sentem 

constrangidos quando se fala em utilizar operações com números fracionários, 

e se tornam motivados com aulas utilizando materiais concretos. Os resultados 

indicam que o uso da quadra e os problemas de olimpíada e Prova Brasil, 

aumentam a motivação, favorecem a aprendizagem e tornam as aulas mais 

participativas, fator primordial na aprendizagem dos alunos, que conseguiram 

entender os processos das operações matemáticas. A proposta que foi 

desenvolvida centrada na aprendizagem das frações na construção de um 

número e suas utilidades no dia a dia. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: uma proposta de ensino de frações por meio de resolução de problemas 

Palavras-chave: Resolução de problemas, frações, aprendizagem 



Resumo: Ensinar matemática nos dias de hoje não tem sido uma tarefa fácil, 

principalmente quando se fala em números não inteiros. A proposta em 

desenvolver este projeto, de resolução de problemas com números fracionários 

para alunos da Quinta Série do Ensino Fundamental, tem como objetivo ensinar 

os educandos resolver problemas matemáticos, auxiliando-os na sua 

aprendizagem para superar dificuldade, enfrentar situações novas, tomar 

decisões a fim de adquirir habilidades na resolução de problemas com operações 

fracionárias utilizadas no seu dia-a-dia. As dificuldades que percebemos durante 

as aulas, que os educandos têm muitas dificuldades em cálculos matemáticos, 

nas atividades que utilizam números fracionários. Os números fracionários se 

encontram presentes no nosso cotidiano, na hora de levantar, nos produtos dos 

supermercados, na exportação dos produtos agrícolas, na conta de água etc. De 

um modo geral, as perplexas dificuldades, os erros, as irregularidades que os 

educandos demonstram em resolver suas atividades escolares. Para isso, 

utilizando a resolução problemas, a exploração e a recriação serão consideradas 

de confronto e superação. Por meio de uma dinâmica de grupo, onde o papel do 

professor é de fundamental importância, pois o educando pode ler, observar, 

dialogar e interagir com seus pares para compreender e resolver os problemas 

propostos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JUARES CORDEIRO DA SILVA 

ORIENTADOR: Nelma Sgarbosa Roman de Araujo 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Avaliação no processo ensino-aprendizagem de matemática 

Palavras-chave: avaliação; instrumentos de avaliação; resolução de problemas. 

Resumo: Este artigo visa socializar os resultados obtidos por meio do Projeto 

de Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), implementado 

no Colégio Estadual James Patrick Clark - E.M.F.D., da cidade de Terra Rica-

PR, com alunos da 1a série do Ensino Médio, durante o 2o semestre de 2011. 

Pretendeu-se mostrar a importância da utilização de uma metodologia de ensino-



aprendizagem e de avaliação que priorize o pensar, o raciocínio e, 

principalmente, os conhecimentos previamente construídos. O objetivo principal 

do projeto foi auxiliar um número significativo de alunos de uma turma de Ensino 

Médio a superar as suas dificuldades em Matemática, por meio da utilização da 

metodologia de ensino de Matemática Resolução de Problemas e de um 

instrumento de avaliação que compreende três fases. Os resultados obtidos 

foram positivos, pois a utilização de uma metodologia de ensino-aprendizagem 

e de avaliação, voltada para o pensar, para o raciocínio e para utilização dos 

conhecimentos previamente construídos, contribuiu para que alguns dos alunos 

do 1o ano do Ensino Médio superassem as suas dificuldades em Matemática. 

Com este projeto, os alunos melhoraram sua capacidade de resolver e formular 

hipóteses, fazer questionamentos e analisar os resultados obtidos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Avaliação no processo ensino aprendizagem de Matemática 

Palavras-chave: Avaliação; Instrumento de avaliação; Resolução de 

Problemas. 

Resumo: Este projeto busca auxiliar a maioria dos alunos de uma turma de 

Ensino Médio a superar as suas dificuldades em Matemática por meio da 

utilização da Metodologia de Ensino Resolução de Problemas e de um 

instrumento de avaliação que compreende três fases. Este instrumento, pouco 

conhecido, pretende favorecer os alunos a superarem suas dificuldades por meio 

de pesquisas, ajuda dos colegas e orientação do professor, também pode 

promover o desenvolvimento de atitudes e habilidades que envolvam a 

argumentação oral e escrita de idéias e conceitos matemáticos, o 

companheirismo e a autonomia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: KATIA NASCIMENTO DE JESUS 

ORIENTADOR: Regina Luzia Corio de Buriasco 

IES:  UEL 

Artigo  



Título: Uma Trajetória de Ensino e Aprendizagem em aulas de Matemática do 

6º ano do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação Matemática Realística; 

Resolução de Problemas; Trajetória de aprendizagem 

Resumo: Este artigo apresenta o relato da aplicação de uma proposta de ensino 

e aprendizagem utilizando como abordagem metodológica Resolução de 

Problemas. A proposta de intervenção foi realizada com base em uma Trajetória 

de Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Educação Matemática Realística, 

com uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública. Na Trajetória 

de Ensino e Aprendizagem foram detalhados os objetivos da tarefa, as 

possibilidades de resoluções dos alunos, o plano de aula do professor, bem 

como as estratégias e atitudes do professor para atingir os objetivos. Neste 

trabalho será relatada a proposta de intervenção realizada com alunos de 6º ano 

por meio da trajetória elaborada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma Trajetória de Ensino e Aprendizagem em aulas de matemática da 

5ª série do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Educação Matemática Realística; Resolução de Problemas; 

Investigação Matemática; Trajetória de Ensino e Aprendizagem; Pensamento 

Algébrico. 

Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo apresentar uma proposta de 

ensino e aprendizagem utilizando como abordagem metodológica a Resolução 

de Problemas e Investigação Matemática. A proposta de intervenção será 

realizada com base em uma Trajetória de Ensino e Aprendizagem, na 

perspectiva da Educação Matemática Realística, com uma turma de 5ª série do 

Ensino Fundamental da rede pública. Na trajetória de ensino e aprendizagem 

serão detalhados os objetivos da tarefa, as possibilidades de compreensão e 

resolução pelos alunos, assim como as estratégias e atitudes do professor para 

direcionar seus objetivos. Após a realização da proposta de intervenção será 

elaborado um documento relatando o desenvolvimento do trabalho e resultados 

obtidos. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: KELI CRISTINA MINOSSO 

ORIENTADOR: Carlos Roberto Ferreira 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: APLICAÇÃO DA MODELAGEM MATEMÁTICA COMO ALTERNATIVA 

PEDAGÓGICA NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA EM UMA 

TURMA DE 6 SÉRIE / 7 ANO 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino e Aprendizagem; Saúde 

Bucal. 

Resumo: Este artigo é um relato de experiência e apresenta a Modelagem 

Matemática como uma alternativa pedagógica para reverter o atual quadro em 

que se encontra o ensino e aprendizagem de Matemática no Brasil, que segundo 

diversas avaliações ocupa as últimas posições. O trabalho foi desenvolvido em 

uma turma da 6 série/7 ano do ensino fundamental na Escola Estadual Irmão 

Isidoro Dumont, tendo como concepção de Modelagem Matemática assumida a 

descrita por BURAK. A escolha desta concepção dá-se pelo fato de que nela a 

Modelagem Matemática vem ao encontro das expectativas do educando, dá 

sentido ao que ele estuda, satisfaz suas necessidades de aprendizagem partindo 

de seus interesses. Juntamente com o professor os estudantes definiram o tema 

a ser estudado: saúde bucal. Em função do tema escolhido foram levantados 

diversos dados e fez-se um estudo de conteúdo de forma contextualizada, 

levando o aluno a um ambiente de investigação, aonde sob a orientação do 

professor, elaboraram as questões a serem respondidas, coletaram dados, 

resolverão as situações levantadas, desenvolverão os conteúdos matemáticos 

no contexto do tema e analisaram criticamente as respostas encontradas. 

Desenvolvendo esse trabalho percebe-se a motivação do aluno no 

desenvolvimento das atividades, participando ativamente de todas as etapas, o 

interesse pela matemática, a aprendizagem significativa e a importância na sua 

formação como cidadão consciente sobre práticas relacionadas à saúde, 

principalmente a saúde bucal. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 



Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino e Aprendizagem; Saúde 

Bucal; 

Resumo: O presente projeto tem como tema de estudo “Modelagem Matemática 

vinculado ao título “Modelagem Matemática na Educação Básica”. Justifica-se 

este projeto, tendo em vista que as aulas de matemática são realizadas de forma 

mecanizada, sem motivação, dificultando a aprendizagem e interesse dos 

educandos, torna-se viável o objeto de pesquisa, propondo alternativas para que 

essas dificuldades sejam superadas de forma natural, pois percebemos que os 

indivíduos têm capacidades criativas diferentes. A problematização enfoca a 

seguinte pergunta: “Dentre as diversas tendências metodológicas para o ensino 

de matemática, como trabalhar os conteúdos matemáticos de forma mais eficaz 

utilizando a Modelagem Matemática? O tema escolhido junto aos alunos foi 

SAÚDE BUCAL. Objetivamos: Proporcionar aos alunos uma maneira 

diferenciada para estudar e compreender os conteúdos matemáticos, 

contextualizando e utilizando a Modelagem Matemática. Neste estudo estamos 

assumindo a proposta por BURAK (1998 e 2004), a escolha desta concepção 

dá-se pelo fato de que nela a Modelagem Matemática vem ao encontro das 

expectativas do educando, dá sentido ao que ele estuda, satisfaz suas 

necessidades de aprendizagem partindo de seus interesses o que lhe 

possibilitará realizar alguns de seus objetivos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LAURDICE DIECKEL LUCIETTO KRIELOW 

ORIENTADOR: Amarildo de Vicente 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA COMO METODOLOGIA NO ENSINO DA 

GEOMETRIA 

Palavras-chave: Geometria; Medidas; Modelagem Matemática. 

Resumo: Este estudo apresenta uma metodologia de ensino que visa evidenciar 

a aplicabilidade da Matemática cotidiana no ambiente escolar, através da 

Modelagem Matemática e da utilização de Mídias Tecnológicas. O intuito desta 

metodologia é tornar as aulas de Geometria e Medidas mais agradáveis e 



prazerosas a fim de melhorar o ensino-aprendizagem. O trabalho foi aplicado em 

uma 5ª série/6º ano do Ensino Fundamental, da Escola Estadual do Campo São 

Valério – Ensino Fundamental. O estudo foi composto por diversas etapas, 

sendo elas: pesquisas, elaboração do projeto, coleta de dados, produção de uma 

unidade didática, Grupo de Trabalho em Rede e a implementação da unidade 

didática em sala de aula. O primeiro passo foi buscar, através das leituras, o 

embasamento teórico para obter subsídios necessários para a elaboração do 

trabalho. Com o projeto em mãos elaborou-se então a unidade didática, 

composta de atividades diversificadas, que envolveram conteúdos Matemáticos 

referenciados no currículo escolar do Estado do Paraná, em forma de apostila 

para o educando manusear em sala de aula. E, com este material que se fez a 

implementação. O trabalho experimental foi desenvolvido por meio de 

observações nas dependências de uma escola, pesquisas, leituras, medições, 

desenhos, utilização do software Geogebra e construção de uma planta da 

escola. O Grupo de Trabalho em Rede proporcionou momentos de estudos, 

debates e aprimoramentos, auxiliando para o desenvolvimento do tema 

proposto. Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, mostrando que o 

trabalho teve o êxito esperado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA COMO METODOLOGIA NO ENSINO DA 

GEOMETRIA 

Palavras-chave: Geometria; Modelagem Matemática; Ensino-aprendizagem. 

Resumo: Um dos objetivos deste material é atender as exigências do Programa 

de Desenvolvimento Educacional - PDE- 2010, na área de Matemática, que visa 

o desenvolvimento de metodologias de ensino capazes de melhorar o ensino 

aprendizagem nas escolas do Paraná. Sabe-se que o modo como a matemática 

vem sendo ensinada nas escolas nem sempre faz com que o aluno aprenda, e 

muitas vezes é motivo de críticas perante a sociedade. É função dos educadores 

procurarem metodologias diferenciadas para reverter tal problema. Este material 

pretende mostrar a aplicabilidade da matemática cotidiana no ambiente escolar, 

através da modelagem matemática e utilização de mídias tecnológicas. 

Pretende-se tornar as aulas de geometria, grandezas e medidas e tratamento da 

informação mais agradáveis e prazerosas com o intuito de melhorar o ensino-



aprendizagem. Através de observações nas dependências da escola, pesquisas, 

medições, desenhos, utilização do geogebra e construção de uma maquete da 

quadra de esportes, espera-se levar o educando a envolver-se e participar dos 

trabalhos, fazendo com que ele adquira uma boa aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LAURIANE DOS SANTOS LIMA 

ORIENTADOR: marcia cristina de costa trindade cyrino 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: UMA TAREFA COM CUBOS COLORIDOS PARA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS: GEOMETRIA ESPACIAL + MEDIDAS DE VOLUME 

Palavras-chave: : Resolução de Problemas; geometria; potência; volume; cubo. 

Resumo: O presente artigo é um relato de experiência vivenciado na 

implementação de uma produção didática (unidade didática), a qual faz parte de 

um caderno pedagógico com abordagem na Resolução de Problemas, dentro do 

tema Tendências em Educação Matemática. Apresenta a utilização de 

conteúdos básicos do ensino fundamental (8°ano) para a formalização de 

conceitos de geometria e medidas de volume, considerando a composição e 

elaboração do conhecimento do aluno no desenvolvimento do projeto. Os 

encaminhamentos metodológicos estão fundamentados na proposta para 

ensinar Matemática através da Resolução de Problemas apresentada em 

Onuchic (1999) e Allevato e Onuchic (2009). O trabalho realizado teve como 

objetivo propiciar a articulação de alguns conteúdos do ensino fundamental, 

como também oportunizar a outros professores a implementação de uma tarefa 

desenvolvida com esta estratégia metodológica. A Resolução de Problemas 

apresenta-se como alternativa metodológica para prática escolar. Além de 

auxiliar na construção do conhecimento do aluno nos processos de ensino e 

aprendizagem, propicia sua colaboração, cooperação em grupo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: UMA TAREFA COM CUBOS COLORIDOS PARA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS: GEOMETRIA ESPACIAL + MEDIDAS DE VOLUME 



Palavras-chave: Resolução de Problemas; geometria; potência; volume; cubo 

Resumo: A presente produção didática (unidade didática) faz parte de um 

caderno pedagógico com abordagem na Resolução de Problemas, dentro do 

tema Tendências em Educação Matemática. Apresenta a utilização de 

conteúdos básicos do ensino fundamental (7ª série/8°ano) para a formalização 

de conceitos de geometria e medidas de volume, considerando a composição e 

elaboração do conhecimento do aluno no desenvolvimento do projeto. A 

Resolução de Problemas apresenta-se como alternativa metodológica para 

prática escolar. Além de auxiliar na construção do conhecimento do aluno nos 

processos de ensino e aprendizagem, propicia sua colaboração, cooperação em 

grupo. Os encaminhamentos metodológicos estão fundamentados na proposta 

para ensinar Matemática através da Resolução de Problemas apresentada em 

Onuchic (1999) e Allevato e Onuchic (2009). A proposta tem como objetivo geral 

propiciar a articulação de alguns conteúdos estruturantes do ensino 

fundamental, como também propiciar a outros professores o desenvolvimento de 

uma tarefa com esta estratégia metodológica, mediante a implementação deste 

material. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LEA WEISS GOLTZ 

ORIENTADOR: Maria Tereza Carneiro Soares 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Parâmetros avaliativos na disciplina de matemática frente ao dilema das 

diferenças individuais e culturais. 

Palavras-chave: Avaliação escolar, matemática, parâmetros avaliativos 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um projeto que culminou com 

a produção de um caderno temático denominado:\"Parâmetros avaliativos na 

disciplina de matemática frente ao dilema das diferenças individuais e culturais\". 

Tema justificado pela importância da avaliação durante todo o processo de 

aprendizagem e que por meio da literatura consultada teve sua finalidade 

esclarecida em direção `a necessidade de que o professor acompanhe o 

caminho que está sendo percorrido pelo aluno. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Parâmetros avaliativos na disciplina de matemárica frente ao dilema das 

diferenças individuais e culturais. 

Palavras-chave: avaliação;parâmetros;inveestigação. 

Resumo: Observei na instituição de ensino onde trabalho, que a avaliação 

pouco contribui para a compreensão do processo de aprendizagem. A produção 

didático pedagógica procura identificar os parâmetros avaliativos que o professor 

de matemática cria diante das diferenças individuais e culturais, bem como 

analisar as diferentes formas de avaliação. Este caderno temático contem 

questões para entrevista com os professores, textos para reflexão sobre práticas 

avaliativas e questões de problematização relacionadas a avaliação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LENIRA GIROLDO 

ORIENTADOR: Renata Camacho Bezerra 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: RESSIGNIFICANDO O ENSINO DA MATEMÁTICA PARA OS 

EDUCANDOS DA EJA 

Palavras-chave: Estatística; EJA; CEEBJA; Motivação. 

Resumo: Este artigo relata os resultados do trabalho de intervenção pedagógica 

desenvolvido com os alunos do Ensino Médio e Fundamental do CEEBJA de 

Guaíra/PR. Nossa meta foi utilizar a matemática – Estatística como um 

instrumento que possibilita, ao aluno da EJA , ler, interpretar informações, 

organizar dados, construir e analisar gráficos, assim estabelecendo, através 

desse conteúdo, uma conexão entre a escola e a realidade de forma a produzir 

conhecimentos significativos. No ensino da Matemática pode-se estimular o 

aluno para esse processo de construção do conhecimento. Para tal, faz-se 

necessário apresentar-lhe situações que o envolvam, que o desafiem e que o 

motivem a querer participar. Através da Estatística procuramos investigar, 

compreender e problematizar as experiências escolares e matemáticas 



anteriores vivenciadas no cotidiano dos alunos ingressos da EJA - CEEBJA de 

Guaíra/PR. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ressignificando o Ensino da Matemática para os Educandos da EJA. 

Palavras-chave: Estatística; Conhecimento Significativo; Evasão; Motivação. 

Resumo: O presente trabalho tem como meta utilizar a matemática como um 

instrumento que possibilita, ao aluno da EJA, ler, interpretar informações de 

pesquisa, organizar dados, construir e analisar gráficos, assim estabelecendo, 

através desse conteúdo, uma conexão entre a escola e a realidade de forma a 

produzir conhecimentos significativos. No ensino da Matemática pode-se 

estimular o aluno para esse processo de construção do conhecimento, para tal, 

faz-se necessário apresentar-lhe situações que o envolvam, o desafiem e o 

motivem a querer participar. Pretende-se ainda através da Estatística, investigar, 

compreender e problematizar as experiências escolares e matemáticas 

anteriores vivenciadas no cotidiano dos alunos ingressos da EJA - CEEBJA de 

Guaíra/PR, bem como investigar os motivos internos como possibilidade de 

amenizar as relações de aluno com a escola, objetivando obter uma respostas 

sobre o que motiva a evasão escolar no sistema do ensino para jovens e adultos. 

Uma vez que se constata que a evasão escolar é um tema que preocupa os 

educadores, pede-se que se analise atentamente os alunos que freqüentam a 

escola, pois adultos e jovens possuem toda uma história e as levam para a 

instituição escolar, cabe a escola trabalhar e inovar com a intenção de motivá-

los a retornar e permanecer na escola 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LEONILDA DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: Analia Maria Dias de Gois 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A Geometria Espacial no Cotidiano Escolar 

Palavras-chave: História; Geometria; Matemática e Sólidos de Platão 



Resumo: O objetivo desse trabalho é mostrar aos alunos que a Geometria está 

presente em nosso cotidiano e a necessidade de criar aulas mais inovadoras, 

com as quais o aluno possa visualizar e compreender os conteúdos geométricos. 

Esse projeto busca através da construção dos sólidos geométricos uma forma 

que possibilite aos alunos ações metodológicas diferenciadas. E diante das 

dificuldades de se ensinar o conteúdo de Geometria, é o que se pretende no 

projeto de intervenção, com a finalidade de que o material venha contribuir para 

uma metodologia eficaz e que leve os mesmos, se apropriar de tal conhecimento, 

construindo-se uma aprendizagem para melhorar a qualidade de ensino nas 

escolas públicas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Geometria Espacial no Cotidiano Escolar 

Palavras-chave: História; Geometria; Matemática e Sólidos de Platão 

Resumo: O objetivo desse trabalho é mostrar aos alunos que a Geometria está 

presente em nosso cotidiano e a necessidade de criar aulas mais inovadoras, 

com as quais o aluno possa visualizar e compreender os conteúdos geométricos. 

Esse projeto busca através da construção dos sólidos geométricos uma forma 

que possibilite aos alunos ações metodológicas diferenciadas. E diante das 

dificuldades de se ensinar o conteúdo de Geometria, é o que se pretende no 

projeto de intervenção, com a finalidade de que o material venha contribuir para 

uma metodologia eficaz e que leve os mesmos, se apropriar de tal conhecimento, 

construindo-se uma aprendizagem para melhorar a qualidade de ensino nas 

escolas públicas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LINDALVA CRISTIANI REIS 

ORIENTADOR: CLEDINA REGINA LONARDAN ACORSI 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: PROBABILIDADE: UMA APRENDIZAGEM MAIS EFICAZ 

Palavras-chave: Matemática, probabilidade, estatística e aprendizagem. 



Resumo: O presente trabalho tem o propósito de incentivar os alunos a 

utilizarem cotidianamente os conhecimentos estatísticos, desenvolverem 

habilidades que lhes permitam atuarem de maneira inter/multidisciplinar no 

âmbito escolar, assimilarem conceitos e aplicarem os conhecimentos de 

probabilidade nos vários seguimentos de sua vida. Portanto, o desenvolvimento 

desta proposta de trabalho buscará estimular no estudante o desenvolvimento 

do raciocínio e do senso crítico, incentivando-o a se tornarem mais participantes 

na sociedade em que estão inseridos. A população alvo do projeto foram alunos 

voluntários do segundo e terceiros anos do Ensino Médio, do Colégio Estadual 

Urbano Pedroni – Ensino Médio, localizado no município de Florai, estado do 

Paraná. Para seu desenvolvimento fez-se uso de uma metodologia diversificada, 

priorizando material manipulável, excursões e contagem de histórias. Durante a 

realização das atividades e do desenvolvimento dos conteúdos propostos 

Observou-se um intenso envolvimento e comprometimento por parte dos alunos 

envolvidos. Embora tais objetivos tenham sido atingidos de maneira bastante 

satisfatória, ressalta-se que a quantidade de alunos que se dispuseram a 

participar do projeto pode ser considerada pequena. Recomenda-se, portanto, 

que o mesmo possa ter continuidade no decorrer dos próximos anos, 

consolidando desta forma uma proposta onde o aluno seja um agente 

significativo no processo de aprendizagem/ensino a ele proposto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE: UMA APRENDIZAGEM MAIS 

EFICAZ 

Palavras-chave: MATEMÁTICA, PROBABILIDADE, INTERDISCIPLINAR. 

Resumo: O material didático foi desenvolvido com intuito de apresentar 

sugestões de atividades relacionadas com conteúdos de probabilidade os quais 

estão relacionadas com o cotidiano do aluno. Estas atividades serão 

implementadas no Colégio Estadual Urbano Pedroni - Ensino Médio, no 

município de Floraí, núcleo de Maringá, para alunos da 3ª série do Ensino Médio. 

A aplicação desse material didático tem como propósito incentivar os alunos a 

utilizarem os conhecimentos estatísticos, desenvolver suas habilidades, 

assimilar conceitos e aplicar os conhecimentos de probabilidade para a melhoria 

de sua vida. Tais atividades proporcionarão ao estudante o desenvolvimento do 



raciocínio, como também o senso crítico. Com relação ao conteúdo de estatística 

ou probabilidade, especificamente, observa-se que muitas vezes a prática 

pedagógica acontece de maneira superficial ou por técnicas de memorização, 

sem que se proporcione um desenvolvimento dos enunciados matemáticos. 

Sugerimos, portanto, algumas atividades que poderão ser trabalhadas para 

desenvolver no educando a valorização da probabilidade no seu dia a dia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIA CATARINA MATTE 

ORIENTADOR: Emerson Lazzarotto 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Educação Financeira: O ensina da Matemática contribuindo para a 

formação dos jovens na construção de seu projeto de vida. 

Palavras-chave: Educação financeira; Planejamento Financeiro;Finanças 

Pessoais. 

Resumo: Este artigo é uma exigência, como registro final, do plano de ação e 

da proposta de intervenção pedagógica do Projeto de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, do Estado do Paraná. Descreve a investigação realizada 

sobre a importância da Educação Financeira na formação dos jovens. A 

pesquisa buscou respostas à seguinte pergunta: de que modo o ensino de 

Matemática pode contribuir para a formação dos jovens na construção de seu 

projeto de vida? A Matemática Financeira, bem como o planejamento financeiro 

pessoal e os diferentes tipos de investimentos, se ensinados de forma 

contextualizada com base nos problemas do dia a dia, podem contribuir para 

uma Educação Financeira mais consistente, consciente e reflexiva. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Financeira: O ensino da Matemática contribuindo para a 

formação dos jovens na construção de seu projeto de vida. 

Palavras-chave: Educação Financeira; Planejamento Financeiro; Finanças 

Pessoais. 



Resumo: Esta produção didático-pedagógica faz parte das atividades do 

Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - 2010/2011. O material aqui 

apresentado recebe o nome de caderno pedagógico e está dividido em quatro 

unidades didáticas referente ao tema Educação Financeira. Este projeto foi 

desenvolvido no momento em que o endividamento é uma realidade que 

aprisiona milhares de brasileiros. Partindo-se desse pressuposto, pretende-se 

desenvolver um trabalho cujo objetivo é orientar os alunos para o uso consciente 

do dinheiro e a necessidade de controle das finanças, para a realização de 

projetos de vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIA DO CARMO MENDES 

ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA NEVES 

IES: UNICENTRO 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogo Didático: Uma alternativa para a avaliação da aprendizagem escolar 

na disciplina de Matemática. 

Palavras-chave: Avaliação; avaliação alternativa; jogos didáticos. 

Resumo: Demonstar a verdadeira função da avaliação da aprendizagem escolar 

no processo do ensino e aprendizagem, apresentando como alternativa uma 

avaliação através de jogos didáticos. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIMAR FREDERICO 

ORIENTADOR: Nelma Sgarbosa Roman de Araujo 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Matemática e Cidadania 

Palavras-chave: Matemática Financeira, Cidadania, Planejamento Financeiro, 

Resolução de Problemas. 



Resumo: Este artigo apresenta reflexões e resultados obtidos na 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED). O projeto, intitulado Matemática e Cidadania, foi realizado no 

Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola – EFM, na cidade de Terra Rica-Pr, 

com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, no ano de 2011. O objetivo geral 

foi contribuir para que os alunos sejam capazes de compreender e interpretar as 

informações da Matemática Financeira presentes no dia a dia, incentivando-os 

para o exercício da cidadania, democracia e liberdade. Vive-se numa realidade 

em que muitas pessoas não têm noção de quanto juro está embutido numa 

compra a prazo ou no cartão de crédito. Além disso, com o aumento da oferta 

de crédito, principalmente através da mídia, as pessoas estão se endividando 

cada vez mais e além de suas possibilidades. Desta forma, torna-se necessário 

que os alunos e suas famílias tomem conhecimento desses assuntos, 

principalmente com relação à Matemática Financeira, podendo assim planejar e 

organizar a vida pessoal e financeira. A matemática é considerada, por grande 

parte dos alunos, como difícil e abstrata, além de ser comumente trabalhada de 

forma pronta e acabada. Pretendeu-se, assim, abordá-la de maneira 

significativa, empregando a metodologia da Resolução de Problemas, proposta 

pelas Diretrizes Curriculares de Matemática do Estado do Paraná (DCEs). 

Durante o desenvolvimento do trabalho percebeu-se que os objetivos propostos 

foram alcançados, pois os alunos demonstraram compreender que as 

informações e os conceitos matemáticos podem contribuir para a formação 

cidadã. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Matemática e Cidadania 

Palavras-chave: Matemática Financeira; Cidadania; Planejamento 

Financeiro;Resolução de Problemas 

Resumo: Esta Produção Didático Pedagógica foi desenvolvida para o Programa 

de desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado 

do Paraná e apresenta a Matemática Financeira como tema de estudo. O 

principal objetivo deste trabalho é mostrar aos alunos que a matemática é muito 

importante para o exercício da cidadania e muitas vezes pode ser usada em 



defesa de nossos direitos. Também pretende mostrar a importância dos 

conceitos financeiros no cotidiano, para que se tenha uma condição financeira 

mais controlada. Além disso, com o aumento da oferta de crédito, principalmente 

na mídia, as pessoas estão se endividando cada vez mais, e além de suas reais 

possibilidades. Desta forma, torna-se necessário que as pessoas tomem 

conhecimento desses assuntos, principalmente em relação à Matemática 

Financeira, podendo assim planejar e organizar a vida pessoal e financeira, 

incentivando-as para o pleno exercício da cidadania, democracia e liberdade, 

pois ser cidadão na sociedade atual é acima de tudo cumprir os deveres, lutar 

pelos direitos e ter autonomia para tomar decisões de acordo com a sua própria 

consciência, não sendo enganados pelas diversas formas de propagandas. A 

metodologia utilizada na aplicação dos problemas será a de Resolução de 

Problemas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIO FRAGA VAZZOLLER 

ORIENTADOR: Tiago Emanuel Kluber 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA COMO UMA POSSIBILIDADE DE APOIO 

AO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NA 6ª SÉRIE 

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Ensino-

aprendizagem. 

Resumo: Este trabalho apresenta o resultado da Implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica realizada no Colégio Estadual Padre Cirilo – Ensino 

Fundamental Médio e Profissional, Capanema-Pr, que teve como principal 

objetivo favorecer aos estudantes a vivência de atividades na perspectiva da 

Modelagem Matemática nas quais detectassem um problema, sentindo-se 

estimulados e interessados efetivamente em resolvê-lo. As atividades foram 

desenvolvidas em duas (02) turmas de 6a série atual 7º ano envolvendo 

conteúdos matemáticos a partir de temas não matemáticos. Para tanto, foi 

tomado como referencial os casos apontados por Barbosa e as sugestões de 

encaminhamento de Almeida e Brito adequadas às etapas que Burak (2004) 



propõe para Modelagem Matemática na Educação Matemática: 1) escolha do 

tema, 2) pesquisa exploratória, 3) levantamento dos problemas, 4) resolução dos 

problemas e o desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema, 

e 5) análise crítica das soluções. Com essa proposta, pôde-se experienciar 

formas de diversificar o ensino da Matemática, motivando e despertando a 

criatividade e o raciocínio do estudante ao rever conceitos matemáticos já 

estudados bem como apresentar novos conceitos e outras formas de resolução 

de problemas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Modelagem Matemática uma possibilidade de apoio ao ensino-

aprendizagem de Matemática na 6ª série 

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem matemática; Ensino-

aprendizagem. 

Resumo: Mediante as dificuldades encontradas na aprendizagem e a falta de 

motivação dos professores e alunos, buscamos por novas alternativas para fazer 

com que o estudo e o aprendizado da matemática venham ao encontro da 

realidade dos nossos alunos. Desejamos com esta implementação sair da rotina 

das aulas tradicionais quebrando o círculo vicioso no qual estamos 

acostumados. Sendo assim, o objeto de aplicação desta Unidade Didática é a 

Modelagem Matemática na Educação Matemática que se mostra como uma 

dessas alternativas e/ou possibilidades. Assim, objetivamos desenvolver 

atividades de Modelagem Matemática junto aos estudantes da 6ª série do Ensino 

Fundamental. Daí decorre a confecção da Unidade Didática que está estruturada 

em planos de aula, para facilitar a organização e o desenvolvimento das 

atividades, tanto para o leitor como para o próprio autor no momento da 

implementação. Sendo assim, desenvolvemos 05 (cinco) planos de aula, dos 

quais 03 (três) planos contemplam os objetivos, o encaminhamento 

metodológico, o desenvolvimento das atividades de Modelagem Matemática na 

Educação Matemática e os modelos de ficha de observação utilizados para a 

avaliação dos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 



PROFESSOR PDE: LUIS CARLOS MARCHESINI 

ORIENTADOR: Lilian Akemi Kato 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: CÂNCER DE MAMA: UM ESTUDO POR MEIO DA MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino de Matemática; Câncer de 

Mama 

Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma atividade sobre o 

estudo da função polinomial de grau 2 para as alunas do Ensino de Formação 

de Docentes utilizando a modelagem matemática como estratégia de ensino da 

aprendizagem. Foi realizado um trabalho na disciplina de Matemática com as 

alunas do 1º ano A do Ensino Normal do período noturno do Colégio Estadual 

Paiçandu, Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, do Município de 

Paiçandu, PR, no ano de 2010, com o tema de estudo: a modelagem matemática 

como estratégia de ensino da matemática. Propôs-se uma pesquisa sobre 

câncer de mama, suas causas, consequências e mortalidade, relacionando a 

modelagem matemática com a matemática. A escolha para o trabalho com a 

modelagem matemática se deu com o objetivo de levar as alunas a desenvolver 

análises críticas, intuições, criatividades e interpretação do mundo real 

relacionadas ao cotidiano de forma a propiciar-lhes uma aprendizagem 

significativa para o ensino da Matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Câncer de mama: um estudo por meio da modelagem matemática 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Problemas, Câncer de mama. 

Resumo: A modelagem matemática como estratégia de ensino da matemática, 

tem como meta incorporar modelos matemáticos, com o objetivo de que os 

alunos sejam capazes de desenvolver sua criatividade e capacidade em resolver 

problemas e situações nas diversas áreas relacionadas ao nosso cotidiano. 

Podemos perceber que as situações problemas aparecem nas diversas áreas 

do desenvolvimento cientifico, de uma forma que possamos avaliar as situações 

para podermos transformá las. Este é um projeto de pesquisa relacionado com 

o câncer de mama que se pretende desenvolver com alunos da 1ª série do 



ensino normal noturno do Colégio Estadual Paiçandu ensinos Fundamental, 

Médio, Normal e Técnico da cidade de Paiçandu, buscando as relações do 

cotidiano e o mundo matemático, a fim de resgatar o gosto e o interesse pela 

matemática através de pesquisas e experimentos, utilizando recursos 

eletrônicos em pregados por parte do professor e alunos, com o objetivo de 

vivenciarem novas praticas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUIZA DEL CASTANHEL 

ORIENTADOR: ANTONIO AMILCAR LEVANDOSKI 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: A aprendizagem da geometria apoiada na História da Matemática. 

Palavras-chave: Aprendizagem de Geometria; História da matemática; Área, 

perímetro e volume. 

Resumo: Este estudo propõe a aprendizagem da geometria apoiada na História 

da Matemática para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Como princípio 

norteador, os encaminhamentos serão fundamentados na composição e/ou 

decomposição de figuras planas para que os alunos compreendam o conceito 

de área, perímetro e noções de volume de algumas figuras espaciais. Através 

da História da Matemática e a decomposição de figuras, espera-se que os alunos 

entendam que os conhecimentos matemáticos, muitas vezes derivaram de 

resultados empíricos, relacionados com medições de terras, construções 

arquitetônicas, determinações de áreas ou volumes, etc. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A aprendizagem da geometria apoiada na História da Matemática. 

Palavras-chave: Aprendizagem da geometri; História da Matemática; Áreas, 

perímetro e noções de volume. 

Resumo: Este estudo propõe a aprendizagem da geometria apoiada na História 

da Matemática e utilizando a planificação de figuras planas para os alunos do 9º 

ano (8ª série) do ensino fundamental. Como princípio norteador, os 

encaminhamentos serão fundamentados na composição e/ou decomposição de 



figuras planas para que os alunos compreendam o conceito de área e de 

perímetro e noções de volume de algumas figuras espaciais. Espera-se que os 

alunos entendam através da História da Matemática que os conhecimentos 

muitas vezes derivaram de resultados empíricos, relacionados com medições de 

terras, construções arquitetônicas, determinações de áreas ou volumes, etc. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUIZ ANTONIO MATZENBACHER 

ORIENTADOR: Eduardo Vicentini 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: UMA FORMA DIFERENTE DE VER E UTILIZAR A MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Matemática; Cálculo Mental; Estimativa; Ensino-

aprendizagem. 

Resumo: O tema de estudo do presente trabalho justifica-se quando o olhamos 

sob a ótica do aprendizado de alunos do Curso Formação de Docentes no que 

diz respeito ao despertar para as técnicas e procedimentos do cálculo mental, 

que levam invariavelmente à utilização de saberes que necessitam 

conhecimentos que vão além da prática usual de sala de aula quando então 

poderemos apresentar a estimativa co-mo alternativa, não salvadora, mas como 

uma opção a mais no grande universo de métodos e práticas que se apresentam 

ao aluno para completar e enriquecer seu aprendizado 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MATERIAL MULTIMÍDIA : TABUADA 

Palavras-chave: Matemática;Software;Tabuada: 

Resumo: Esse material apresenta-se na forma de mídia. Um DVD-ROM 

contendo o Software Tabuada, elaborado com o auxílio do software Flash CS3 

versão de demonstração. Fazem parte do trabalho os seguintes arquivos: O 

Projeto Estimativa: uma forma diferente de ver e utilizar a Matemática será 

implementado na 4ª Série do Curso de Formação de Docentes do Colégio 

Estadual de Pato Branco – EFMP para que esses alunos e alunas tenham a 

oportunidade de ter um material complementar para auxiliá-los quando 



assumirem turmas de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental. a) O arquivo 

tabuada1.fla : é o arquivo editável, isto é permite ao usuário fazer modificações, 

melhoramentos, etc. b) O arquivo tabuada1.exe : esse arquivo pode ser 

executado em qualquer computador com o sistema operacional Windows-XP – 

tela 1024 x 768; c) O arquivo tabuada1.swf : pode ser executado a partir de um 

navegador de Internet que rode arquivos em Flash. A introdução desse arquivo 

no formato “swf”, fez-se necessária, pois nos laboratórios com distribuição Linux 

os arquivos executáveis ou seja com extensão (.exe) infelizmente não são 

reconhecidos; d) O arquivo informações.doc que contém as informações de 

operação do sistema. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUZIA APARECIDA SANCHES SANTOS 

ORIENTADOR: Carlos Aparecido dos Santos 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O TRÂNSITO URBANO E A SUSTENTABILIDADE 

Palavras-chave: Estatística; Trânsito; Educação no trânsito 

Resumo: O presente trabalho é resultado de uma proposta de implementação 

pedagógica com os alunos da 8ª série do Colégio Estadual Governador Adolpho 

de Oliveira Franco - Ensino Fundamental, Médio e Profissional do município de 

Astorga, Estado do Paraná. Este artigo tem como objetivo fornecer subsídios e 

alternativas de reflexão sobre as mudanças de hábitos de locomoção 

relacionados com o trânsito, para que os alunos percebam a importância dos 

conteúdos trabalhados na resolução de questões do cotidiano, mostrando por 

meio de estatística para que os mesmos compreendam e analisem como o 

aumento da frota e a falta de planejamento viário eficiente tem influenciado na 

vida da comunidade, bem como sua aplicação e os resultados alcançados pelos 

mesmos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Trânsito Urbano e a Sustentabilidade 

Palavras-chave: Estatística; Trânsito; Educação no trânsito 



Resumo: A vida moderna acarretou mudanças na vida das pessoas, 

especialmente em relação ao tempo cada vez mais curto para as tarefas do 

cotidiano. Essa questão, aliada ao crescimento das cidades, acarretou um 

aumento na frota de veículos para o deslocamento das pessoas. Essa expansão 

provocou uma série de problemas relacionados a questão de poluição ambiental 

envolvendo a poluição do ar e a sonora, interferindo na qualidade de vida da 

população urbana. A presente produção tem como objetivo fornecer subsídios e 

alternativas de reflexão sobre as mudanças de hábitos de locomoção 

relacionados com o trânsito, para que os alunos percebam a importância dos 

conteúdos trabalhados na resolução de questões do cotidiano, mostrando por 

meio de estatística para que os mesmos compreendam e analisem como o 

aumento da frota e a falta de planejamento viário eficiente tem influenciado na 

vida da comunidade, e como a falta de educação e irresponsabilidade por parte 

do condutor e pedestre influenciam para que ocorra uma parcela considerável 

de acidentes de trânsito 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUZIA DE FATIMA SCRAMIN 

ORIENTADOR: Jose Ricardo Souza 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Aprendendo matemática através do projeto de construção de uma casa 

popular 

Palavras-chave: Porcentagem; Área; Perímetro 

Resumo: Este artigo apresenta a busca de alternativas metodológicas de 

construção do conhecimento matemático através de um projeto desenvolvido 

como requisito de participação no Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Paraná, quando se 

desenvolveu um trabalho em sala de aula de matemática com uma turma de 

sétimo ano do ensino fundamental, envolvendo-a em atividades de analisar a 

construção de uma casa popular e o estudo do conteúdo de porcentagem com 

objetivo de acesso ao conhecimento sobre os índices de impostos envolvidos 

nesse tipo de construção, bem como despertar neles o interesse pelas aulas de 



matemática. Trabalha-se também perímetro e área a partir da planta baixa. As 

estratégias metodológicas envolveram visitas in loco, entrevistas, palestras e 

construção de maquetes. Ao concluí-lo, percebeu-se que os alunos se 

interessaram pelo trabalho de campo, porém houve dificuldades de manter o 

mesmo nível de interesse pelas atividades desenvolvidas em sala de aula, 

especificamente as voltadas para os cálculos, porque havia defasagem de 

conhecimentos dos conceitos fundamentais a respeito dos conteúdos 

envolvidos. Quanto a esses conteúdos, não foi possível resolvê-los 

adequadamente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: APRENDENDO MATEMÁTICA ATRAVÉS DO PROJETO DE 

CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR 

Palavras-chave: Porcentagem; Área; Perímetro 

Resumo: Almejamos com esse projeto um ensino que possibilite aos estudantes 

análises, discussões, apropriações de conceitos e formulações de ideias, 

ampliando seu conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento da 

sociedade, sempre priorizando relacionar o saber matemático às suas atividades 

cotidiana. Dentro dessa perspectiva de trabalhar a matemática relacionando 

cada vez mais com o cotidiano, despertou-nos a curiosidade de saber e de levar 

ao conhecimento dos alunos, o custo total da construção de uma casa popular, 

quanto o beneficiário pagará de impostos sobre: material usado, da mão de obra, 

do terreno e do próprio financiamento. O conteúdo pedagógico em questão neste 

projeto “construção de uma casa popular” envolve o conteúdo estruturante 

Tratamento de Informação – “Porcentagem”, levando assim a problematização 

e ao despertar crítico em relação aos impostos cobrados na construção de uma 

casa popular de 42 m2. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MADERLI APARECIDA ZADRA 

ORIENTADOR: Mary Angela Teixeira Brandalise 

IES:  UEPG 

Artigo  



Título: Tratamento da Informação na Educação de Jovens 

Palavras-chave: Educação Estatística, Tratamento da Informação, Matemática, 

Educação de Jovens e Adultos 

Resumo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – PDE – 

2010 RESUMO Tratamento da Informação na Educação de Jovens e Adultos O 

presente projeto que integra o Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE, do Paraná, será desenvolvida com os alunos do Centro Estadual de 

Educação Básica para Jovens e Adultos Professora Amélia Madalena Silveira 

Barreto Vaz – Ensino Fundamental e Médio (CEEBJA) de Castro, no ano de 

2011 e 2012. Objetiva proporcionar aos alunos do CEEBJA acesso a leitura, 

interpretação de dados estatísticos por meio da inclusão digital como ferramenta 

pedagógica. O estudo será desenvolvido nas seguintes etapas: • Seleção de 

conteúdos e metodologias voltadas ao eixo estruturante do Tratamento da 

Informação, para o ensino da Matemática para o ensino médio. • Elaboração e 

desenvolvimento de uma unidade didática. • Produção de um artigo como 

produção final. Palavras-chave: Educação Estatística, Tratamento da 

Informação, Matemática, Educação de Jovens e Adultos. Maderli Aparecida 

Zadra – PDE-2010 – Turma B REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BICUDO, M. 

A V. & GARNICA, A V. M. Filosofia da educação matemática. 2 ed. – Belo 

Horizonte: Autêntica, 2002. 88p. Coleção Tendências em Educação Matemática. 

BRASIL, Ministério de Educação. Secretaria Pró-Letramento: Programa de 

Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental: matemática. – ed. ver. e ampl. incluindo SAEB/Prova Brasil matriz 

de referência / Secretaria de Educação Básica – Brasília: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. BRASIL, Secretaria de 

Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Matemática/ 

Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1997. 142p. 

CARZOLA, IRENE; SANTANA, EURIVALDA. Do tratamento da informação ao 

letramento estatístico. Itabuna: Via Litterarum, 2010. 160p. LOPES, CELI. A. E. 

A probabilidade e a estatística no ensino fundamental: uma análise curricular. 

Dissertação (Mestrado) — Faculdade de Educação, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, 1998. LOPES, C. A. E; FERREIRA, A. C. A estatística e 

a probabilidade no currículo de matemática da escola básica. In: VIII Encontro 



Nacional de Educação Matemática, 2004, p. 1 – 30. LOPES, CELI. E; 

COUTINHO, CILEDA DE QUEIROZ E SILVA; ALMOULOUD, SADDO AG. 

Estudos e reflexões em educação estatística: Os Desafios para Educação 

Estatística no Currículo de Matemática: Editora: Mercado de Letras, 2010. 320p. 

MORIN, EDGAR. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 12 ed. São 

Paulo: Editora Cortez, 2003. 118p. PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná. Diretrizes curriculares da educação básica: Matemática. 2008. 84p. 

PERRENOUD, PHILIPPE. Construir as competências desde a escola. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1999. WODEWOTZKI, M.L.L. & JACONBINI, O.R. O 

ensino de estatística no contexto da educação matemática. In: BICUDO, M.A.V. 

& BORBA, M. de C. (orgs.) Educação matemática: Pesquisa em Movimento. São 

Paulo: Editora Cortez, 2004, p. 232-249. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Tratamento da Informação na Educação de Jovens e Adultos 

Palavras-chave: Educação Estatística, Tratamento da Informação, Matemática, 

Educação de Jovens e Adultos. 

Resumo: Tratamento da Informação na Educação de Jovens e Adultos 

BRANDALISE, Mary Ângela Teixeira ZADRA, Maderli Aparecida O presente 

projeto que integra o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, do 

Paraná, será desenvolvida com os alunos do Centro Estadual de Educação 

Básica para Jovens e Adultos Professora Amélia Madalena Silveira Barreto Vaz 

– Ensino Fundamental e Médio (CEEBJA) de Castro, no ano de 2011 e 

2012.Objetiva proporcionar aos alunos do CEEBJA acesso a leitura, 

interpretação de dados estatísticos por meio da inclusão digital como ferramenta 

pedagógica. O estudo será desenvolvido nas seguintes etapas: a)Seleção de 

conteúdos e metodologias voltadas ao eixo estruturante do Tratamento da 

Informação, para o ensino da Matemática para o ensino médio; b)Elaboração e 

desenvolvimento de uma unidade didática; c)Produção de um artigo como 

produção final. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MAMORU KURIHARA 



ORIENTADOR: Sebastiao Gazola 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O uso de tabelas e gráficos em situações práticas. 

Palavras-chave: Estatística; Tabelas e gráficos; Frango de Corte. 

Resumo: O presente artigo é o relato do trabalho desenvolvido com os alunos 

da 1ª série do Ensino Médio em escola pública de Cruzeiro do Oeste, como parte 

das atividades realizadas no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). 

O objetivo do trabalho foi despertar o interesse por questões que contribuíssem 

para a formação de conceitos estatísticos. Com base nos estudos da Teoria 

Histórico-Cultural a qual explicita que a organização das atividades de ensino 

deve focar-se na aprendizagem conceitual como forma de superar a 

memorização e permitir a apreensão de conceitos, buscou-se priorizar atividades 

práticas para permitir a compreensão do tema proposto. Com a pretensão de 

intervir na prática pedagógica e auxiliar a compreensão de leituras de tabelas, 

gráficos e textos informativos, utilizou-se a coleta de dados com base na 

Metodologia Estatística, apresentando soluções reais na vida cotidiana. A 

aplicação da Matemática dentro do contexto onde educandos e família estão 

inseridos, serviu de estratégia para mostrar as diversas maneiras de trabalhar o 

uso de gráficos e tabelas, cuja temática escolhida foi a agricultura com ênfase 

no frango de corte pela sua importância na região. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso de tabelas e gráficos em situações práticas. 

Palavras-chave: Estatística; Coleta de dados; Tabelas; Gráficos. 

Resumo: Observando que muitos alunos necessitam de um ensino voltado à 

formação de conceitos estatísticos, pensou-se numa produção que viesse a 

desenvolver conhecimentos nesta área. A aprendizagem do conteúdo de 

estatística depende da compreensão, interpretação e de escolhas de estratégias 

para a resolução das questões apresentadas, podendo inclusive, contribuir para 

a resolução das questões de outros conteúdos matemáticos. A matemática, por 

sua vez permite aos estudantes, ferramentas teóricas necessárias para a 

formulação de hipóteses, fazer análises, discutir, apropriar-se de conceitos e 

estabelecer relações que auxiliam a leitura do mundo. O projeto tem a pretensão 



de intervir na prática pedagógica e auxiliar a compreensão de leituras de tabelas, 

gráficos e textos informativos, situações que poderão ser analisadas e 

observadas, coletando dados com base na metodologia estatística, para 

desenvolverem o raciocínio lógico e apresentarem soluções reais da vida 

cotidiana. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MANOEL LYSANDRO FERREIRA 

ORIENTADOR: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: A Trigonometria Retângulo sua História e suas Aplicações 

Palavras-chave: História da matemática, triângulo retângulo, cotidiano. 

Resumo: O presente artigo consiste em abordar a história do triângulo retângulo 

e suas aplicações de modo a utilizar esta ferramenta para obter maior atenção e 

evolução dos alunos. Os alunos que farão parte desta pesquisa estão 

matriculados no ensino médio da escola CEEBJA Professor Paschoal Salles 

Rosa. O estudo foi realizado com embasamento bibliográfico sobre os aspectos 

conceituais da história da matemática necessários para a compreensão do 

assunto abordado. O resultado apresentado foi embasado nas dificuldades 

apresentadas pelos setores pesquisados utilizando a história para comparar e 

explicar situações cotidianas mantendo a qualidade e atendendo as exigências 

dos alunos . As dificuldades apontadas representam um grande desafio para os 

professores e alunos, e baseiam-se na literatura e na pratica e foram 

fundamentadas para os setores analisados.destacar a importância da história da 

matemática nas situações cotidianas para que o professor possa 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Triângulo Retângulo sua história e suas Aplicações 

Palavras-chave: triângulo retângulo; aplicações; educando 

Resumo: Aplicar uma implementação no ensino médio na Escola Ceebja 

Paschoal Salles Rosa, através de uma pesquisa das relações métricas no 

triângulo retângulo através da História da Matemática e associando as 



respectivas aplicações. Tornando assim esse assunto mais significativo ao 

educando. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARA SILVANIA FIAMENGO 

ORIENTADOR: Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O Jogo JClic e o Ensino da Geometria 

Palavras-chave: Geometria; jogos; computador 

Resumo: O presente artigo discute algumas atividades de Geometria 

desenvolvidas com jogos no computador, em um software de autoria 

denominado JClic, realizado com alunos de uma 5ª. série do Ensino 

Fundamental de uma escola da rede estadual do Paraná. Objetivou-se ampliar 

a percepção da Geometria como parte da Matemática presente no cotidiano e, 

também, motivar os alunos, despertando interesse no estudo da Matemática. 

Conceitos elementares de geometria foram abordados e os relatos dos alunos 

indicam que houve aproveitamento das situações desenvolvidas, em um âmbito 

subjetivo, com declarações de ‘prazer ao estudar’, e em um âmbito mais 

pragmático, obtendo rendimento mais elevado na disciplina. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Jogo JClic e o ensino de Geometria 

Palavras-chave: Geometria; jogos; computador 

Resumo: Esta proposta de trabalho tem por finalidade trabalhar conteúdos 

geométricos, por meio de jogos no computador. Como a Geometria é um ramo 

da Matemática, que está presente no cotidiano, foi a escolhida como tema deste 

trabalho, o que será aplicado por meio de jogos, em um software, que está 

disponível no Paraná Digital e pode ser trabalhado no laboratório de informática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 



PROFESSOR PDE: MARA VIVIANE NUNES 

ORIENTADOR: marcia cristina de costa trindade cyrino 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A utilização da resolução de problemas no ensino de porcentagens. 

Palavras-chave: Tendências em Educação Matemática; Resolução de 

Problemas; Porcentagem. 

Resumo: Este trabalho relata uma experiência pedagógica utilizando a 

metodologia de Resolução de Problemas, com o conteúdo Porcentagem. Foi 

realizado em uma turma de 6ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Ary Borba Carneiro – Ensino Fundamental e Médio, no município de Cândido de 

Abreu. Seu desenvolvimento teve como objetivo possibilitar aos alunos vivenciar 

a Resolução de Problemas como metodologia nos processos de ensino e 

aprendizagem de Matemática, e, mais especificamente, desenvolver 

conhecimentos matemáticos referentes à porcentagem. Com a aplicação da 

Produção Didático-pedagógica, produzida no Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), os alunos envolvidos melhoraram a capacidade de trabalhar 

em grupo, puderam desenvolver atitudes como pensar sobre os enunciados e 

analisar as informações presente nos mesmos bem como desenvolver e discutir 

diversas formas de resolução para problemas envolvendo porcentagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A utilização da resolução de problemas no ensino de porcentagem 

Palavras-chave: Tendências em Educação Matemática. Resolução de 

Problemas. Porcentagem. 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica faz parte de um Caderno 

Pedagógico e tem como objetivo proporcionar aos alunos vivenciar a Resolução 

de Problemas como metodologia nos processos de ensino e aprendizagem de 

Matemática, possibilitando desenvolver conhecimentos matemáticos referentes 

ao conteúdo porcentagem. Ao se trabalhar com esta metodologia um problema 

matemático é o ponto de partida para a aprendizagem dos alunos. O trabalho de 

ensinar começa a partir das resoluções apresentadas pelos mesmos, de modo 

que o professor possa valorizar os conhecimentos que trazem consigo. A 



implementação deste projeto será com alunos da 6ª série do Ensino 

Fundamental. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARCEL BERTONI 

ORIENTADOR: Valdeni Soliani Franco 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A Resolução de Problemas como metodologia de ensino da Geometria 

Euclidiana Plana: uma proposta utilizando software Geogebra 

Palavras-chave: Educação Matemática; GeoGebra; Resolução de Problemas; 

Educação Básica. 

Resumo: Este artigo descreve experiências, reflexões e uma análise que foi feita 

por meio de contribuições que incorporam situações de aprendizagem e 

interações realizadas com alunos do 9° ano de uma escola em uma cidade ao 

norte do estado do Paraná. Como inovação das práticas metodológicas 

tradicionais, utilizou-se a construção do conhecimento, por meio da resolução de 

problemas como metodologia de ensino da geometria Euclidiana Plana 

juntamente com o software GeoGebra. A pergunta que tínhamos era: a 

possibilidade de construir os conceitos matemáticos, por meio do ambiente 

dinâmico e interativo, pode contribuir para que o aluno supere suas dificuldades, 

a falta de motivação, ou pelo menos as minimize? A experiência mostrou que 

essa articulação proporcionou percepções diversificadas das tradicionais e 

serviu para estimular, facilitar, construir novas formas de representar, de 

explorar, de conjecturar resultados e principalmente despertar a atenção e as 

capacidades cognitivas dos participantes, que mostraram interesse pelas 

atividades, que consideramos de essencial importância para o ensino e 

aprendizagem dessa disciplina. Além desses resultados obtidos com os alunos, 

destacou-se a importância da socialização da metodologia com demais 

professores da rede de ensino do GTR (Grupo de trabalho em rede), com 

possibilidades da democratização da mesma, que oportunizou a cada um dos 

participantes meios de inovação quanto às práticas metodológicas no ensino da 

matemática. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Resolução de Problemas como metodologia de ensino da Geometria 

Euclidiana Plana: uma proposta utilizando software Geogebra. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Geogebra; Resolução de Problemas; 

Educação Básica. 

Resumo: Buscando inovações nas escolas, em torná-las condizente com a 

realidade da sociedade coetânea, além da utilização de currículos e da 

transformação de praxes pedagógicas, é relevante considerar a inserção das 

mídias tecnológicas que permitam estimular o processo de ensino e 

aprendizagem. De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação 

Matemática, os ambientes gerados por aplicativos informáticos dinamizam os 

conteúdos curriculares e potencializam o processo pedagógico. O material utiliza 

um software que está disponibilizado em todas as escolas públicas do Paraná, 

a saber, o Geogebra. Dessa forma, a implementação tem por objetivos socializar 

a utilização das mídias na educação, desenvolver estratégias que facilitem a 

interpretação e a resolução de problemas matemáticos, com flexibilidade ao 

ambiente interativo dinâmico Geogebra. O material didático será implementado 

no ensino de geometria, com alunos das 8ª séries do Colégio Estadual Alberto 

Jackson Byington Júnior – EFM, na cidade de Maringá Paraná, no ano de 2011. 

Com o presente material didático pretende-se desenvolver algumas reflexões 

acerca da utilização das mídias digitais, em particular software Geogebra e sobre 

como essa tecnologia pode estar associada algumas abordagens dadas à 

resolução de problemas em sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARCIA SANTI 

ORIENTADOR: Rogerio Luis Rizzi 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Os Jogos Como Recursos Didáticos para o Ensino das Quatro 

Operações Matemáticas Fundamentais 

Palavras-chave: Operações matemáticas fundamentais; Jogos; Reensino. 



Resumo: Este artigo apresenta a pesquisa feita durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE/2010, e traz o relato da sua implementação 

que se iniciou com a elaboração de um material didático com a utilização de 

jogos manipuláveis e digitais, para o reensino das quatro operações 

matemáticas fundamentais. A implementação constou de atividades elaboradas 

em planos de aula, que posteriormente foram aplicadas no contra turno para um 

grupo de alunos, do Colégio Estadual Monteiro Lobato – Ensino Fundamental e 

Médio, em Dois Vizinhos - PR. Através desse trabalho, esperou-se contribuir na 

aprendizagem de um conteúdo que acredita-se, seja fundamental para a 

continuidade da aprendizagem de matemática nas séries posteriores. A forma 

de abordagem apresentada seria capaz de levar os alunos a compreenderem o 

cálculo, proporcionando também uma interpretação melhor das situações 

problema. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Sugestões de trabalho para o reensino das quatro Operações 

Matemáticas Fundamentais 

Palavras-chave: Jogos; Sugestões de trabalho; Operações matemáticas 

fundamentais. 

Resumo: A presente Unidade Didática será desenvolvida a fim de buscar saída 

para um problema que alguns alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

apresentam: dificuldade em compreender e realizar as quatro operações 

matemáticas fundamentais. Visa fazer uma coletânea de planos de trabalho 

docente para serem utilizados na implementação pedagógica com os alunos do 

6º ano do C. E. Monteiro Lobato – selecionados por pré-teste – que apresentem 

a dificuldade acima citada. A metodologia utilizada será através de jogos, tanto 

manipuláveis como digitais, onde os alunos jogarão individualmente e em 

grupos, embasando-se na teoria de Vygotsky, tanto no que tange à zona de 

desenvolvimento proximal, quanto no tocante à utilização dos jogos em sala de 

aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARGARETE KOLCZYCKI BORGES 



ORIENTADOR: Luiz Claudio Pereira 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA: uma abordagem aos professores da 

rede pública do estado do Paraná 

Palavras-chave: Neste artigo são apresentados os resultados do trabalho de 

investigação matemática, realizado junto aos professores do Colégio Estadual 

Ângelo Gusso, e algumas considerações de professores de outras escolas 

Estaduais do Paraná. A apresentação do projeto f 

Resumo: Neste artigo são apresentados os resultados do trabalho de 

investigação matemática, realizado junto aos professores do Colégio Estadual 

Ângelo Gusso, e algumas considerações de professores de outras escolas 

Estaduais do Paraná. A apresentação do projeto foi feita na Semana Pedagógica 

aos colegas do Colégio. O aprofundamento da parte teórica foi realizado através 

do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) na modalidade de Ensino a Distância. 

Alguns professores demonstraram-se motivados ao estudo dessa metodologia, 

como também utilizaram o Material Didático criado exclusivamente para este 

projeto, para realizar a investigação com seus alunos. Os resultados foram 

positivos e os objetivos alcançados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Investigação Matemática 

Palavras-chave: atividade investigativa; professores de matemática; 

investigação 

Resumo: Este Material Didático foi elaborado como parte do Projeto de 

Intevenção Pedagógica, com a finalidade de orientar os professores de 

matemática em uma atividade investigativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARGARETE SYNDERSKI ALVES 

ORIENTADOR: iZABEL PASSOS BONETE 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  



Título: O USO DA INFORMÁTICA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE 

MATEMÁTICA FINANCEIRA NO ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: Matemática Financeira; Tecnologia; Resolução de Problemas 

. 

Resumo: O presente Artigo tem como objetivo relatar a implementação de uma 

proposta para o ensino da Matemática Financeira, desenvolvida em uma turma 

da 1a série do Ensino Médio, no Colégio Estadual João de Mattos Pessôa - 

Ensino Fundamental e Médio, localizado na cidade de Irati/Pr. Tal proposta foi 

idealizada e desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento Educacional 

– PDE, 2010/2011 para ser implementada no decorrer do 2o semestre de 2011. 

A implementação foi realizada em contraturno, num total de 12 horas/aula. Para 

tanto, buscou-se fundamentação teórico-metodológica para subsidiar a proposta 

e utilizou-se como recurso didático o Laboratório de Informática disponibilizado 

no referido Colégio. O ensino da Matemática Financeira tem por objetivo auxiliar 

o aluno a compreender o mundo econômico, através do estudo do valor do 

dinheiro no tempo, de modo a adquirir capacidades para analisar e decidir 

criticamente sobre situações envolvendo operações financeiras. Abordando o 

conteúdo de forma contextualizada, procurou- se auxiliar os alunos no processo 

de aprendizagem dos conceitos de Matemática Financeira, motivando-os a 

interpretar e buscar soluções para situações-problemas do cotidiano. Concluiu-

se que a Resolução de Problemas aliada à utilização de novas tecnologias pode 

contribuir para o ensino e a aprendizagem de Matemática Financeira de maneira 

dinâmica e prazerosa. Espera-se que o presente estudo possa ser adaptado a 

diferentes contextos educacionais e utilizado como apoio metodológico para 

professores na abordagem do assunto. Além disso, que seja utilizado para 

auxiliar os alunos na compreensão dos conceitos matemáticos, proporcionando-

lhes condições para a interpretação, análise e resolução de situações problema 

do seu dia a dia. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso da informática na resolução de problemas de Matemática 

Financeira no Ensino Médio 

Palavras-chave: Informática; Problemas; Matemática Financeira 



Resumo: No momento atual a tecnologia se faz cada vez mais presente e a 

sociedade exige cidadãos capazes de compreender, avaliar as informações, 

tomar decisões e resolver problemas. A escola precisa acompanhar estas 

mudanças para auxiliar na formação de alunos críticos e participativos. A 

presente produção didático pedagó-gica tem por objetivo investigar o uso da 

informática na resolução de problemas que envolvem questões de Matemática 

Financei-ra,desenvolvendo habilidades indispensá-veis à análise, interpretação 

e intervenção na realidade. Pretende-se vincular problemas do cotidiano com os 

conteúdos de Matemática Financeira, dando ao aluno condições de construir seu 

conhecimento e transferi-lo para as diversas situações enfrentadas em sua vida. 

Esta unidade didática será desenvolvi-da com alunos da 1ª série do Ensino 

Médio em contra turno,em 12h/a e será utilizada a planilha do BrOffice.orgCalc 

para resolver as questões. A resolução de problemas contextuali-zados e 

articulados as tecnologias existen-tes na escola proporciona o entendimento e a 

construção do conhecimento matemático e torna mais dinâmico o ensino e 

aprendiza-gem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA ADORNO KENDRICK 

ORIENTADOR: Lilian Akemi Kato 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Ações pedagógicas para o ensino e aprendizagem da Matemática 

Palavras-chave: Modelagem Matemática, ensino de matemática; Formação 

Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar uma proposta de 

ensino e aprendizagem da Matemática por meio de atividades de modelagem 

matemática. Para tanto destaca-se a importância do professor de Matemática 

reconhecer a Modelagem Matemática como estratégia de ensino e 

aprendizagem por ser um recurso pedagógico que apresenta-se como uma 

alternativa viável e que pode contribuir para a melhoria de ensino de Matemática 

na Educação Básica. Durante a implementação deste trabalho desenvolvemos 

atividades de Modelagem Matemática, e promovemos debates sobre essa 

tendência pedagógica junto aos professores participantes. Uma das conclusões 



dessa implementação aponta que os professores concordam que a Modelagem 

pode ser entendida como estratégia de ensino e aprendizagem oferecendo 

contribuições que vão alem da possibilidade de interação da Matemática com a 

realidade, porem reconhecem obstáculos, como o conhecimento já adquirido 

pelo aluno, a formação do professor e as condições de trabalho. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ações pedagógicas para o ensino e aprendizagem da Matemática. 

Palavras-chave: Ensino/Aprendizagem, Modelagem Matemática, Cidadania 

Resumo: Este caderno pedagógico foi desenvolvido em parceria com a 

universidade Estadual de Maringá – UEM, na área de matemática, sob a 

orientação da Professora Dra. Lilian Akemi Kato, e tem como objeto de estudo o 

tema: O desenvolvimento de conceitos matemáticos por meio da modelagem 

matemática: uma contribuição para a formação da cidadania. O principal objetivo 

desta proposta é articular aspectos metodológicos e teóricos que fundamentam 

concepções de Modelagem Matemática existentes na comunidade brasileira de 

educadores matemáticos e, com base nestes aspectos, delinear possíveis 

contribuições educacionais dessas concepções, destacando contribuições que 

o “fazer modelagem” oferece para o ensino e aprendizagem nas aulas de 

Matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA ANGELINA LOPES RIBEIRO 

ORIENTADOR: Osvaldo Germano do Rocio 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A MATEMÁTICA ENVOLVIDA NA CRIAÇÃO DE AVES 

Palavras-chave: A matemática na criação de aves; conteúdos escolares; 

aprendizagem. 

Resumo: Este trabalho apresenta o relato de atividades desenvolvidas e 

relacionadas aos conhecimentos e habilidades matemáticas que fazem parte da 

vida cotidiana dos alunos. O objetivo foi analisar o processo de criação a 

produção de aves, com base na abordagem do saber da sua vivência, permitindo 



a interação entre os conteúdos matemáticos de sua realidade com os conteúdos 

matemáticos estudados em sala de aula; utilizando a estratégia metodológica 

em Resolução de Problemas. Com os resultados, constatou-se que a Resolução 

de Problemas é indicada para ensinar matemática no contexto sócio cultural de 

inserção dos alunos. Este pode ser um dos caminhos para que cada aluno mude 

seus hábitos, e contribua para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Matemática no Baracão de Aves 

Palavras-chave: Vida cotidiana; conteúdos escolares; aprendizagem 

Resumo: São várias as situações que se obtém contato com o mundo da 

matemática, pois ela está presente na vida cotidiana de todo ser humano. Por 

isso, este trabalho propõe o estudo da produção e criação de aves de corte, que 

utilizará como metodologia a estratégia de ensino em resolução de problemas, 

permitindo ao aluno a interação entre os conteúdos matemáticos de sua 

realidade com o conteúdo sistematizado. Com esse intuito, espera-se, que os 

conhecimentos e habilidades matemáticos que fazem parte da vida cotidiana dos 

alunos, favoreçam para que os mesmos construam novos conceitos com 

significado e contribua para a aprendizagem do conhecimento. É necessário que 

esse saber informal cultural, se incorpore ao trabalho matemático escolar, 

diminuindo a distância entre a matemática da escola e a matemática da vida. 

Pretende-se com essa produção didática pedagógica, que a escola seja o 

espaço primordial para aprimorar o ensino da matemática. Propondo diversas 

alternativas para o desenvolvimento de situações problemas da realidade, 

relacionando-os com conteúdos da turma, que irá favorecer a comunicação das 

idéias, organização do pensamento e troca de experiências entre o grupo de 

alunos, para realizarem suas descobertas, tomarem suas decisões diante das 

atividades propostas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA CLARA PISCINATO 
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Artigo  
Título: JOGOS: Alternativa metodológica para o ensino de operações 

matemáticas com números inteiros no 7º ano do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Jogos Didáticos, Matemática, Números Inteiros. 

Resumo: Este artigo desenvolvido trata da importância da utilização dos jogos 

na construção do conhecimento do ensino da matemática, com alunos do 7º ano 

do ensino fundamental. O estudo trabalha com jogos como mecanismos 

didáticos, que contribuem na formalização de novos processos cognitivos, busca 

desenvolver o gosto pela matemática e, também visam aproximar os conteúdos 

matemáticos da vida prática, contribuindo assim para uma formação mais cidadã 

e crítica. No decorrer, evidenciaram-se as dificuldades dos alunos, no que se 

refere ao conteúdo matemático, da assimilação e do raciocínio lógico-

matemático. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos: Alternativa metodologica para o ensino de operações 

matemáticas com Números Inteiros no 7º ano do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Jogos Didáticos, Matemática, Nº Inteiros. 

Resumo: O presente trabalho será desenvolvido na forma de unidade 

pedagógica. É um material didático pedagógico, onde se trata da importância 

dos jogos na construção do conhecimento no ensino da matemática, com os 

alunos do 7º ano do ensino fundamental.A matemática escolar, ou melhor a 

matemática está presente em muitas situações da vida, no entanto, a criança 

aprende os conceitos matemáticos e estabelece relações com situações do dia 

a dia. Pensando na importância do conteúdo na sua prática social pretende-se 

utilizar os jogos didáticos como um recurso na apreensão dos conteúdos 

matemáticos, assegurando a ludicidade e comprometimento dos alunos na 

proposta de confeccionar os próprios jogos para a incorporação dos Números 

Inteiros.O estudo hipotetiza que os jogos didáticos contribuirá na formalização 

de novos processos cognitivos, gosto pela matemática e generalização dos 

conteúdos matemáticos na sua vida prática, contribuindo para a formação de 

cidadãos críticos e com iniciativa para as resoluções de problemas da vida 

diária.O objetivo e de desenvolver e motivar a aprendizagem da matemática 

através dos jogos. Enriquecendo-os com conhecimento e contribuindo para a 



melhoria do aprendizado da matemática, que será ao aluno uma contribuição 

para toda a vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA CONCILIA FERNANDES 

ORIENTADOR: NEUSA NOGAS TOCHA 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Estudando estatística e conhecendo um pouco de História da Matemática 

Palavras-chave: Estatística; História da Matemática; Educação Matemática. 

Resumo: Neste artigo é relatado o desenvolvimento do trabalho realizado no 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria Estadual de 

Educação do Estado do Paraná, no período de agosto de 2010 a agosto de 2012. 

O tema escolhido para o desenvolvimento do projeto foi História e Educação 

Matemática e o conteúdo matemático selecionado para a elaboração do material 

didático foi Estatística. Na atual sociedade contemporânea, a estatística tem 

consolidado-se como uma área de conhecimento indispensável para a 

interpretação de informações advindas dos mais diferentes contextos. Neste 

sentido, o ensino da estatística deve possibilitar ao educando o desenvolvimento 

do seu pensamento estatístico baseado na sua capacidade de interpretação de 

dados. A aprendizagem dos conceitos estatísticos contribui para que o educando 

desenvolva a sua capacidade cognitiva de interpretação, posto que através da 

apreensão do pensamento estatístico o educando desenvolve habilidades de 

aplicação, generalização e avaliação de dados. Também foram relacionados 

conceitos inerentes a História da Matemática contextualizando-se a construção 

dos saberes matemáticos e a sua importância para a Humanidade. No artigo são 

apresentadas algumas concepções acerca do ensino de estatística e a sua 

relação com os conteúdos matemáticos, decorrentes da participação dos 

cursistas do Grupo de Trabalho em Rede – GTR, promovido pela Secretaria de 

Educação do Estado do Paraná, e a implementação do projeto de intervenção 

na escola. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Tratamento da Informação: Estatística 

Palavras-chave: Estatística; Educação Matemática; História da Matemática. 

Resumo: Trabalhar os conceitos estatísticos através de uma abordagem 

histórica, demonstrando aos educandos que a Estatística está presente em 

várias áreas do conhecimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Joao Roberto Gereonimo 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A GEOMETRIA COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM EM SALA 

DE AULA COM O USO DO LEM 

Palavras-chave: Geometria; materiais manipuláveis; aprendizagem. 

Resumo: O conteúdo da Geometria faz parte do Currículo Básico para o ensino 

da maremática. Tendo os alunos de modo em geral muita dificuldade em 

aprender o conteúdo de Geometria. Este artigo apresenta o resultado final de 

estudo sobre a Geometria com o uso do Laboratório de Ensino da Matemática 

(LEM). O objetivo deste trabalho foi desenvolver um estudo sobre noções 

básicas de Geometria, mais especificamente no trabalho com o Tangram, um 

quebra-cabeça originário da China que tem sido muito utilizado como material 

didático. Por tanto, fez–se um relato de como se desenvolveram as atividades 

com os alunos utilizando o Tangram. Também se apresentou um modo de 

construção do Tangram, bem como os comentários sobre a existência de outros 

quebra-cabeças similares. A Geometria é, frequentemente, ensinada no quadro 

negro ou através de livros didáticos, de forma muito teórica, porém este trabalho 

teve por objetivo geral despertar nos alunos interesse pela geometria. Este 

trabalho foi realizado com metodologia que oportunizou o domínio dos 

conhecimentos matemáticos mostrando que a mesma pode ser entendida, de 

forma prática, dinâmica e divertida, mostrando que todos os esforços 

empregados, apresentou resultados satisfatórios mostrando que as dificuldades 

foram superadas. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: A Geometria como Instrumento de Aprendizagem em Sala de Aula com 

o uso do LEM. 

Palavras-chave: Geometria; materiais manipuláveis; aprendizagem 

Resumo: O conteúdo da Geometria faz parte do Currículo Básico para o ensino 

de matemática. Tendo os alunos, de modo, em geral muita dificuldade em 

aprender o conteúdo envolvendo a Geometria, tem-se como meta a utilização 

dos materiais manipuláveis, que constitui uma das principais tendências para 

enfrentar os desafios atuais, incorporando assim, os conhecimentos dos 

conceitos matemáticos com o objetivo de que o aluno seja capaz de superar as 

suas dificuldades. O uso dos materiais manipuláveis no ensino da geometria vem 

orientar, estimular, proporcionando ao aluno a compreensão desses conceitos 

na matemática. Este trabalho propõe uma metodologia que oportunize o domínio 

dos conhecimentos matemáticos com os seguintes recursos: 

diálogo,pesquisas,experimentação,construções,jogos e especialmente o 

Laboratório de Ensino da Matemática com os materiais manipuláveis. Para a 

realização do mesmo será realizado estudos teóricos, questões metodológicas, 

discussões e análise dos resultados. Ao final espera-se que todos os esforços 

empregados por alunos e professor sejam de grande aprendizado e que 

possamos obter resultados satisfatórios mostrando que as dificuldades foram 

superadas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 
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ORIENTADOR: Analia Maria Dias de Gois 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: CONJUNTO Z: A matemática a partir dos dados 

Palavras-chave: Tecnologia; Construção; Conjunto Z 

Resumo: Tendo em vista a necessidade da disciplina de matemática para vida 

do sujeito durante e mesmo após seus estudos escolares, faz-se necessária sua 

reaaprendizagem através de algumas práticas pedagógicas que garantam sua 

aplicabilidade cotidiana, em suas ações e práticas sociais. O conjunto dos 



números inteiros relativos constitui, junto à questão do uso dos jogos para a 

aprendizagem de regras sociais e desenvolvimento de raciocínios matemáticos, 

o objeto de estudo desta implementação Político-Pedagógica envolvendo alunos 

da 6ª série ou 7ª série do ensino fundamental, cujo propósito visa o 

desenvolvimento intelectua do discente através de jogos para superar o déficit 

de entendimento deste objeto de preocupando docente. A evasão escolar, a 

reprovação por apatia pela matemática ou por falta de entendimento sinaliza o 

descompasso no processo de dodiscência. Neste sentido, este trabalho 

científico reúne, na literatura disponível e mídias acessíveis, fundamentos e 

teorias que configurem os jogos reais ou virtuais como meios mais adequados 

às gerações presentes de lidarem com raciocínios matemáticos, a interação da 

turma, a aquisição de regras sociais, o interesse pelo conhecimento disponível, 

o desenvolvimento de novas abordagens escolares e a construção do saber. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CONJUNTO Z:A Matemática a partir dos dados. 

Palavras-chave: TECNOLOGIA; CONSTRUÇÃO; CONJUNTOZ 

Resumo: Este projeto tem como objetivo apresentar o Conjunto dos Números 

Inteiros Relativos através da TIC, no processo de ensino e aprendizagem da 

matemática na 7ª série no Ensino Fundamental. Tendo como objetivo a 

construção de um raciocínio lógico e claro das regras de sinais e a sua 

aplicabilidade. O método utilizado será o indutivo, terá a inserção de material 

concreto já pronto e outros construídos pelos alunos e a utilização de recursos 

tecnológicos como: computadores e calculadoras, como meio de 

aperfeiçoamento ao processo de ensino no qual terá como resultado a 

participação conjunta dos alunos e professores para melhorar a qualidade do 

ensino na escola pública. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA GODOY 

ORIENTADOR: JOAO CANDIDO BRACARENSE COSTA 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  



Título: UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE PARA ELABORAÇÃO DE AULAS 

DE MATEMÁTICA NO ENSINO BÁSICO 

Palavras-chave: Processo Ensino e Aprendizagem; Planilhas Eletrônicas de 

Cálculo; Construtivismo. 

Resumo: O presente artigo refere-se ao uso de computadores como recurso 

didático para o ensino e aprendizagem da matemática apresentando como 

principal objetivo discutir e analisar o desenvolvimento de atividades para que 

sirvam de estímulos por meio de construção de materiais onde sirva de base 

entre professor e aluno, contemplando aspectos imprescindíveis para o bom 

desenvolvimento de alunos do Ensino Fundamental. Nesse sentido, a 

elaboração e utilização do instrumento metodológico das planilhas eletrônicas 

como ferramenta para ensino da matemática ofereceu o incentivo, a utilização 

de recursos computacionais na representação gráfica introduzindo conceitos e 

ferramentas do programa Calc no estudo de números inteiros através da 

elaboração, experimentação, interpretação e visualização de atividades. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: OPERAÇÕES MATEMÁTICAS COM NÚMEROS INTEIROS COM 

UTILIZAÇÃO FERRAMENTA BrOffice/Calc 

Palavras-chave: software; calc; raciocínio lógico 

Resumo: No processo educacional que estamos vivendo em meios as 

transformações sociais, econômicas e políticas que influenciam no contexto 

escolar, acarretam em continua formação profissional dos professores. Em meio 

ao planejamento, propostas e métodos o professor necessita redimensionar sua 

prática pedagógica tendo como meta conseguir despertar o prazer e a motivação 

do conhecimento no aluno da atual sociedade. Sendo assim, entendendo este 

caminho percorrido por muitos profissionais da educação que querem 

compreender um plano de trabalho eficaz e significativo. A proposta deste 

trabalho dispõe sobre a utilização de recurso tecnológico por meio do programa 

Broffice/Calc, atividades que possibilitam desenvolver exercícios com números 

inteiros de uma forma mais dinâmica e atrativa para sala de aula. No estudo das 

operações com números inteiros – adição, subtração, multiplicação e divisão – 

apresentaremos operações e atividades de resolução de problemas, bem como, 

a utilização de software educativo que ajudam no desenvolvimento cognitivo, 



reflexivo, raciocínio lógico e pensamento matemático dos alunos, núcleo central 

de nosso objetivo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES DE SOUZA 

ORIENTADOR: marcia cristina de costa trindade cyrino 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: PROBABILIDADES E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: relato de uma 

experiência 

Palavras-chave: : Educação Matemática; Resolução de 

Problemas;Probabilidades 

Resumo: Nesse relato de experiência são apresentados algumas reflexões, 

sobre o ensino de Probabilidades através da Resolução de Problemas. A 

experiência foi realizada com alunos de 2o ano, do Ensino Médio em uma escola 

pública do Estado do Paraná. O trabalho teve como objetivo possibilitar aos 

alunos a compreensão do conteúdo Probabilidades, o trabalho coletivo e o 

contato com problemas que envolvessem situações do dia a dia, oportunizando 

aos alunos perceber que a matemática estudada na escola pode ser utilizada 

em sua vida. Durante a resolução de problemas, o professor ofereceu aos alunos 

alguns materiais manipuláveis, teve que manter muito diálogo para incentivar os 

alunos. Mediante o trabalho realizado, percebemos que os alunos construíram 

conceitos sobre os conteúdos propostos, aprenderam a trabalhar 

colaborativamente e desenvolveram autonomia, quando tentaram resolver os 

problemas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Probabilidades e Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Tendências em Educação Matemática; Resolução de 

Problemas; Probabilidade. 

Resumo: O presente trabalho surgiu da necessidade de encontrar formas 

diferenciadas de trabalhar o conteúdo Probabilidade. Uma dessas formas de 

trabalho é utilizar a Resolução de Problemas, enquanto estratégia metodológica 



visando possibilitar a compreensão do conteúdo, o trabalho coletivo e problemas 

que envolvam situações do dia a dia, oportunizando aos alunos perceber que a 

matemática estudada na escola pode ser utilizada na sua vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES VOLPATO 

ORIENTADOR: Joao Cesar Guirado 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: JOGOS MATEMÁTICOS COMO RECURSO NA APRENDIZAGEM DA 

MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos; lúdico; metodologia de ensino; operações 

com números inteiros. 

Resumo: Este artigo resultou de um trabalho realizado com uma turma do 7º 

ano (6ª série) do ensino fundamental do Colégio Estadual Parigot de Souza – 

PR. É também parte de uma das atividades ofertadas pelo Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, do governo do Estado do Paraná, no 

período de 2010 a 2012. Este trabalho tem como objetivo destacar a importância 

de Jogos Matemáticos como metodologia de ensino, não só como auxílio no 

ensino de conceitos matemáticos, mas também para o aprendizado do aluno, 

que pode ser feito de forma lúdica e prazerosa. Apresenta também um percurso 

metodológico e um breve comentário sobre alguns jogos sobre operações com 

números inteiros aplicados na turma citada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos Matemáticos como Recurso na Aprendizagem da Matemática 

Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem; Atividades Lúdicas; Jogos 

Matemáticos. 

Resumo: Em virtude das dificuldades encontradas pelos professores de ensinar 

Matemática de forma lúdica e prazerosa, venho propor com este trabalho, jogos 

Matemáticos, como alternativa de ensino e dessa forma, mostrar a importância 

da busca de novas metodologias de ensino que ajude o professor a solucionar 

os problemas do cotidiano de sala de aula. Venho propor atividades com jogos, 



mas não como momento recreativo, mas sim, como facilitador da aprendizagem, 

de forma a desenvolver o raciocínio lógico e dedutivo, e ao mesmo tempo 

estimulando a socialização do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DO CARMO NUNES 

ORIENTADOR: George Francisco Santiago Martin 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O Resgate da Discussão sobre a Geometria não-euclidiana sob a 

Perspectiva de Lobatchewski e Riemman 

Palavras-chave: Geométrico; Geometria não-euclidiana; Interdisciplinaridade. 

Resumo: O presente projeto visa a articulação entre as disciplinas afins que 

buscam selecionar para os alunos atividades didáticas que produzam o 

conhecimento geométrico por meio de conteúdos fundamentos na geometria 

não-euclidiana sob a perspectiva de Lobatchewsk e Riemman. O método de 

pesquisa será o de pesquisa-ação que visa analisar como alunos observam a 

articulação entre as disciplinas afins e atividades do analisar como os alunos 

observam a articulação entre as disciplinas afins e atividades do cunho 

geométrico. Propondo-se integrar vários campos do conhecimento com a entre 

as disciplinas: Física, Geografia, Arte, Cosmologia e Topologia, formando o elo 

da geometria não-euclidiana com cotidiano do aluno. Dessa forma, busca-se o 

aperfeiçoamento do processo de ensino e de aprendizagem com vistas à 

qualidade do ensino na Rede Pública Estadual. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Resgate da Discussão sobre a Geometria não-euclidiana sob a 

Perspectiva de Lobatchwsk e Riemann 

Palavras-chave: Geométrico;Geometria não-euclidiana;interdisciplinaridade. 

Resumo: A Unidade Didática em questão mostra que a Geometria não-

euclidiana contempla outras disciplinas além da Matemática,como Geografia, 

Física , Arte, Topologia e Cosmologia,visando a interdisciplinaridade no estudo 



da Geometria,mostrando para o aluno outras realidades geométricas e, que a 

Geometria de Euclides não é a única possível. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DO ROCIO PANDOLFO 

ORIENTADOR: Marlize Spagolla Bernardelli 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A Avaliação: Um Caminho Repleto de Desafios 

Palavras-chave: Avaliação, conhecimento matemática, aprendizagem, 

qualidade do ensino 

Resumo: Definir com critérios bem claros o que vai ser avaliado no processo de 

ensino e aprendizagem é uma forma de respeitar o próprio processo de 

construção do conhecimento pelo aluno. O presente trabalho é resultado da 

Implementação Pedagógica desenvolvida em um colégio público da Rede 

Pública Estadual de Ensino. O desenvolvimento do estudo em questão, fruto da 

leitura de uma realidade vivenciada nos muitos anos de docência, oportunizou 

aos demais professores da disciplina de Matemática do colégio alvo dessa 

pesquisa, uma reflexão da prática avaliativa. Pretendemos demonstrar que o 

professor da disciplina de Matemática pode e deve propiciar metodologias que 

mobilizem a participação ativa dos alunos por meio da problematização, 

discussões coletivas, trabalhos em grupo, pesquisas, enfim, um trabalho efetivo 

de acompanhamento da aprendizagem, um caminho repleto de possibilidades. 

Acreditamos em resultados positivos, uma vez que buscamos instituir uma 

prática avaliativa em função da aprendizagem e, consequentemente, 

proporcionar uma visão ampla do conhecimento matemático, cientes de que só 

o conhecimento significativo pode proporcionar uma aprendizagem significativa. 

Alunos e professores como sujeitos da aprendizagem têm por objeto o mesmo 

conhecimento e , juntos num clima de respeito e interação, podem efetivamente 

promover a qualidade do ensino. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Avaliação: Um Caminho Repleto de Desafios 



Palavras-chave: Avaliação; aprendizagem; ensino; matemática. 

Resumo: Esta Unidade Didática, refere-se ao tema da Avaliação da 

aprendizagem na Matemática. O interesse por esse tema partiu das inúmeras 

dúvidas e insatisfações enquanto professora desta disciplina. Não tem a 

pretensão de apontar soluções e nem ser um receituário para a avaliação 

Matemática escolar, mas, proporcionar momentos de leitura e reflexão das 

práticas avaliativas desta disciplina nas escolas da rede pública estadual de 

ensino. Este trabalho será feito através de Oficinas Pedagógicas a serem 

ofertadas para os professores da escola para discussão teórica a partir de textos 

recortados dos referenciais bibliográficos que fundamentam o projeto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA EDINEIDE BENEDITO DA CUNHA 

ORIENTADOR: Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Resolução de Problemas envolvendo as operações fundamentais 

Palavras-chave: Metodologia da Resolução de Problemas. Operações 

fundamentais. Escola do Campo. 

Resumo: O presente artigo trata de um trabalho desenvolvido por meio de uma 

intervenção pedagógica envolvendo a construção de conhecimentos das 

operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão, para crianças 

do 6º ano do Ensino Fundamental de uma Escola do Campo. Inserido na 

temática da Metodologia de Resolução de Problemas, com o objetivo de explorar 

e aumentar a capacidade dos alunos em executar, com compreensão, as 

atividades propostas na intervenção. Utilizando-se da aplicação de atividades 

diagnósticas para coleta de dados e atividades pós-implementação para 

avaliação, concluímos que há necessidade de contextualizar as atividades 

propostas em matemática, de se fazer relação com os conhecimentos prévios 

dos estudantes e, sempre que possível, tratar de temas que sejam cotidianos 

aos mesmos. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Resolução de Problemas envolvendo as operações fundamentais 

Palavras-chave: problemas matemáticos operações fundamentais 

Resumo: Essa Unidade Didática é resultado de um estudo do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE do Núcleo Regional da Educação de 

Apucarana, vinculado à UEL - Universidade Estadual de Londrina. Apresenta 

uma proposta de trabalho com o conteúdo de Resolução de Problemas Abertos, 

envolvendo as operações fundamentais. Será realizado com alunos da 5ª 

série/6ºano do Ensino Fundamental, na Escola Estadual Humberto de Alencar 

Castelo Branco, com o objetivo de explorar a capacidade dos alunos em executar 

tarefas em grupos explorando as operações fundamentais por meio da 

metodologia de Resolução de Problemas. Com o objetivo de desenvolver um 

trabalho mais eficaz quanto a resolução de problemas pretende-se 

primeiramente aplicar uma avaliação diagnóstica, com problemas variados onde 

os educandos de forma individual, deverão elaborar as suas respostas, este 

trabalho individual, será instrumento comparativo ao final da intervenção. Na 

sequência ocorrerá o desenvolvimento de um trabalho coletivo em que será 

proposto ao educando que investigue, analise, levante dados, elabore 

estratégias para a solução de problema abertos e diferenciados. Como 

conclusão da intervenção, será devolvido o mesmo teste inicial agora com alguns 

dados diferentes mas com a mesma proposta de trabalho, para que o aluno não 

se sinta desmotivado a resolvê-los. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA ELZA LACERDA 

ORIENTADOR: marcia cristina de costa trindade cyrino 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: CONCEITOS BÁSICOS DE ESTATÍSTICA VIA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS. 

Palavras-chave: Resolução de Problemas;Tratamento da Informação; 

Estatística 

Resumo: Este artigo apresenta uma possibilidade de trabalho com o Tratamento 

da Informação via Resolução de Problemas, tendo como foco ensinar 



matemática sem enfatizar a repetição e execução de procedimentos mecânicos. 

Com a resolução dos problemas propostos os alunos tiveram oportunidade de 

explorar conceitos básicos de Estatística, a representação de dados por meio de 

tabelas e gráficos, e ampliar a visão que tem dos problemas, da matemática, do 

mundo em geral e desenvolver sua autoconfiança 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Tratamento da Informação via Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Tratamento da Informação; 

Estatística 

Resumo: Esta unidade didática faz parte de um caderno pedagógico, é um 

material que tem o intuito de apresentar uma possibilidade de trabalho com o 

Tratamento da Informação via Resolução de Problemas, tendo como foco 

ensinar matemática sem enfatizar a repetição e execução de procedimentos 

mecânicos. Com a resolução dos problemas propostos os alunos terão 

oportunidade de explorar conceitos básicos de Estatística, a representação de 

dados por meio de tabelas e gráficos, e ampliar a visão que tem dos problemas, 

da matemática, do mundo em geral e desenvolver sua autoconfiança. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA GLORIA MACHADO DE ALBUQUERQUE 

ORIENTADOR: Sebastiao Romero Franco 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O Ensino de Matemática Financeira com o Auxílio de Planilhas 

Eletrônicas na Educação de Jovens e Adultos 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Matemática Financeira; 

Planilhas Eletrônicas 

Resumo: Este trabalho consistiu da implementação de uma proposta 

metodológica dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE/2010), para o ensino de Matemática Financeira no ensino médio da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Centro Estadual de Educação Básica 

para Jovens e Adultos (CEEBJA) de União da Vitória – PR, no período de 



setembro e outubro de 2011. Foi uma experiência didático-metodológica que 

teve como ponto principal, atender o objetivo de inserir o uso do computador no 

cotidiano do trabalho docente. O educando da EJA de maneira geral, ao iniciar 

os estudos declara ter internalizada a impressão de que a matemática é uma 

disciplina difícil de aprender, conteudista, tecnicista e baseada em fórmulas e 

resoluções. Essa visão é notável na Matemática Financeira, pelas várias 

aplicações de fórmulas. Esta proposta metodológica tratou do ensino de 

Matemática Financeira de forma contextualizada e com o uso da planilha 

eletrônica do software LibreOffice Calc., atendendo tendência de uso das mídias 

tecnológicas da Educação Matemática e com objetivo de desmistificar essa 

eventual visão da matemática. Com o uso da ferramenta planilha eletrônica, 

permitiu a obtenção de resultados de forma mais eficiente e o educando visualiza 

novas possibilidades, superando eventual aversão a essa disciplina, bem como 

passa a utilizar as novas tecnologias, essenciais no quotidiano profissional e 

pessoal nos dias atuais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O ENSINO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA COM O AUXÍLIO DE 

PLANILHAS ELETRÔNICAS 

Palavras-chave: Educação Matemática; Matemática Financeira; planilhas 

eletrônicas 

Resumo: A atividade pedagógica proposta será desenvolvida para o ensino de 

Matemática Financeira no Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) de 

União da Vitória, com a utilização da planilha eletrônica BrOffice.org Calc, 

recurso disponível nos laboratórios de informática das escolas estaduais do 

Paraná. Será efetuada revisão bibliográfica dos conteúdos da Matemática 

Financeira direcionada ao ensino médio, bem como a sistematização de 

proposta didático-metodológica cujas atividades previstas contemplarão: 1) a 

verificação do conhecimento prévio dos educandos e desenvolvimento de 

atividades para dinamizar o uso do computador, como ações básicas de acesso 

aos programas disponíveis no laboratório de informática; 2) o ensino da 

Matemática Financeira com atividades promotoras do conhecimento e 

sistematização dos conteúdos, evoluindo de cálculos mais simples para os mais 



avançados. A organização do trabalho pedagógico proporcionará a 

contextualização dos conteúdos através de aplicações em situações concretas 

e ligadas ao dia a dia do educando, de operações básicas às avançadas como 

simulação de compras de carros, casa própria e empréstimos de valores, 

facilitadas pelo uso das ferramentas de planilhas eletrônicas. Como resultados 

são esperados a construção de material didático sistematizado para o ensino da 

Matemática Financeira através do uso de planinhas eletrônicas a ser 

disponibilizado para acesso por professores da rede estadual de ensino, cuja 

metodologia proporcionará a capacitação dos educandos quanto aos conteúdos 

e ao uso das ferramentas de planilhas eletrônicas destinadas à resolução de 

problemas de cálculos financeiros pertinentes aos conteúdos do ensino médio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA HELENA ANTUNES 

ORIENTADOR: Abdala Mohamed Saleh 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Você conhece as dimensões de sua casa? 

Palavras-chave: Ensino Fundamental 2. Matemática. Medidas. Projeto 

aquitetônico. Casa popular. 

Resumo:  
 
Produção didático-pedagógica 
Título: Você conhece as dimensões de sua casa? 

Palavras-chave: Ensino Fundamental 2. Matemática. Medidas. Projeto 

arquitetônico. Casa popular. 

Resumo: O presente projeto de intervenção pedagógica na escola tem sua 

gênese nas percepções da professora PDE de que, muitas vezes, os alunos têm 

dificuldades em compreender e aplicar, na prática, os conceitos de medidas de 

comprimento e outras a elas relacionadas, tais como: áreas e volumes, bem 

como nas observações de que os alunos têm dificuldades no uso da régua e 

outros instrumentos de medidas. Assim, propõe-se uma intervenção, com o 

objetivo de levar o aluno a compreender o conceito de medidas por meio de 



atividades práticas relacionadas à construção de um projeto arquitetônico de 

uma casa modelo popular de 60m2. Para tanto, pretende-se propor aos alunos 

atividades práticas que o levem a identificar o metro como unidade-padrão de 

medida de comprimento, a calcular o perímetro e área usando unidades de 

medidas padronizadas, a compreender e aplicar corretamente os instrumentos 

de medidas utilizando o metro cúbico como padrão de medida de volume. Assim, 

traçou-se a seguinte questão-problema: Como levar os alunos à compreensão 

do assunto Medidas, tendo por base as dimensões de suas casas? Essa questão 

servirá como norte para que se possa refletir discutir, propor e aplicar estratégias 

metodológicas diferenciadas para o ensino da Matemática no que se refere ao 

conteúdo Medidas, na 5ª série, do C.E. no município de São João do Triunfo, Pr. 

Autores como Lorenzato e Vila (1993), Santos (2009) e Soares (2010) 

fundamentarão o processo de intervenção e as discussões dos dados obtidos. 

Com esta intervenção espera-se promover um ensino, sobre medidas, 

contextualizado e significativo tendo como referência o proposto nas DCE\'s. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA HELENA GOMES MARTINS 

ORIENTADOR: Marcio Fernandes 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Contribuições ao processo de ensino aprendizagem em função do 2º 

grau e trigonometria do triângulo retângulo utilizando o software GeoGebra. 

Palavras-chave: Tecnologias; GeoGebra; Recursos didáticos pedagógicos; 

Matemática. 

Resumo: O presente artigo relata a implementação de projeto no espaço escolar 

decorrente do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, promovido 

pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O trabalho teve como 

objetivo principal desenvolver oficinas com o intuito de capacitar professores de 

Matemática quanto ao uso do software livre GeoGebra. Este software encontra-

se disponível nas máquinas do laboratório de informática das Escolas Públicas 

do Estado do Paraná, suas ferramentas e funcionalidades permitem aos 

professores produzir material didático específico e de fácil entendimento, o que 



pode tornar o ensino da matemática claro e prazeroso. A implementação ocorreu 

no ano de 2011, na cidade de Palmital - Paraná, e contou com a participação de 

um grupo de professores dos Colégios: Estadual João Cavalli da Costa – EFM, 

Estadual Dr. João Ferreira Neves - EFM e Estadual João Paulo II - EFM. Na 

aplicação deste projeto foram realizadas 05 oficinas com carga horária total de 

20h presenciais nos laboratórios de informática dos referidos Colégios 

Estaduais. O conteúdo versou desde noções básicas, a noções avançadas sobre 

o uso do software oportunizando aos professores um vasto conhecimento que 

poderão serem utilizados em todos os conteúdos matemáticos presentes no 

ensino fundamental e médio. O foco principal deste trabalho é o uso do software 

GeoGebra no ensino da equação de 2º grau e trigonometria do triângulo 

retângulo e ainda, a produção de material didático pelos professores 

participantes para utilização nas aulas de Matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Contribuições ao processo de ensino aprendizagem em função do 2º 

grau e trigonometria do triângulo retângulo utilizando o software GeoGebra. 

Palavras-chave: Tecnologias; Software GeoGebra; Função do 2º grau; 

Trigonometria; Matemática. 

Resumo: Com a chegada de novas tecnologias no espaço escolar os 

professores de Matemática não podem ficar sem conhecer e utilizar os recursos 

tecnológicos disponíveis. Deve-se criar possibilidades de trocas de saberes 

sobre a utilização das tecnologias e mídias para a melhoria do processo 

ensino/aprendizagem. Com este material didático, pretende-se apresentar 

alternativas de ensino para as dificuldades encontradas pelos professores que 

atuam na área, especificamente nos conteúdos: Equação do 2º grau e 

Trigonometria no triângulo retângulo, capacitando-os quanto ao manuseio do 

software GeoGebra para que os mesmos possam criar situações problemas, 

possibilitando então, tornar mais eficiente o processo ensino/aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA INES TOMAL SURMAS 

ORIENTADOR: LEONI MALINOSKI FILLOS 



IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: EXPLORANDO CONCEITOS GEOMÉTRICOS POR MEIO DO 

GEOGEBRA: quatro momentos de investigações matemáticas no 9º ano do 

Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Investigações Matemáticas; geometria; laboratório de 

informática; Geogebra. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da aplicação do projeto de 

Implementação Pedagógica, inserido no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE/2010, da Secretaria do Estado da Educação do Paraná. A 

proposta foi desenvolvida com alunos do 9o ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Dr. Chafic Cury, do município de Rio Azul - PR. O estudo teve 

como objetivo explorar métodos e ferramentas tecnológicas que favorecessem 

o uso do laboratório do Paraná Digital nas aulas de Matemática e possibilitassem 

a aprendizagem de conceitos geométricos pela investigação matemática. Para 

tanto, foram aplicadas atividades de cunho exploratório e investigativo nas aulas 

de Matemática, com ênfase no uso das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), especialmente o sofware Geogebra, e na metodologia das 

Investigações Matemáticas. O material de análise é constituído de registros 

escritos dos alunos e de observações diretas da turma, que foram anotadas em 

diário de bordo. O estudo aponta que apesar das dificuldades de ordem técnica, 

o uso das ferramentas do Geogebra no laboratório de informática, aliado às 

atividades de natureza investigativa, representa uma estratégia rica e 

desafiadora de aprendizagem da Geometria, potencializando a interatividade, a 

formulação de hipóteses, a exploração de ideias e a argumentação. Os alunos 

participam das aulas mais ativamente e o professor tem um modo significativo 

de ensinar, fazendo com que os estudantes se interessem mais pelas aulas e 

pelos conteúdos da disciplina 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Explorando e investigando atividades de Geometria por meio do 

GeoGebra 

Palavras-chave: Matemática; computador; Investigação Matemática,; 

GeoGebra; geometria 



Resumo: Este material, na forma de unidade didática, é uma produção didático 

pedagógica elaborada como parte das atividades do Programa de 

desenvolvimento Educacional – PDE. Foi produzido com o objetivo de gerar 

reflexões teóricas sobre metodologias de ensino da Matemática, subsidiar o 

trabalho de implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola e 

oferecer material de apoio a professores interessados no tema. Integra um 

projeto de maior amplitude que intenciona explorar métodos e ferramentas 

tecnológicas que favoreçam o uso do laboratório do Paraná Digital nas aulas de 

matemática e possibilitem a aprendizagem pela investigação matemática. Está 

organizado sob três eixos: Conceitos de Geometria Plana, Investigação 

Matemática e o uso do software GeoGebra, Inicialmente é realizada uma 

reflexão teórica envolvendo tais eixos, em seguida, é apresentado um tutorial 

para exploração das ferramentas básicas do software e sugeridas atividades 

para serem desenvolvidas com alunos da escolarização básica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA IRENILDA DE SOUZA RANUCCI FERNANDES 

ORIENTADOR: Francieli Cristina Agostimetto Antunes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O uso de WebQuest para ensino de Números Inteiros 

Palavras-chave: WebQuest; Números Inteiros; Internet; Matemática 

Resumo: Com o crescente desenvolvimento tecnológico a partir do século XX, 

a sociedade passou a fazer uso de equipamentos que melhoraram muito as 

atividades cotidianas do seres humanos que têm acesso a esses equipamentos. 

Aliados a esse desenvolvimento em vários campos da tecnologia, os meios de 

comunicação e informação também avançaram e hoje as pessoas estão 

acostumadas ao rápido acesso à informação essa é uma das características da 

maioria dos alunos presentes em nossas escolas paranaenses, acostumados a 

ter à disposição uma gama de informações na internet de forma dinâmica e 

interativa. Para esses alunos, a transmissão de conteúdos de forma meramente 

expositiva por parte do professor pode tornar o processo de ensino cansativo e 

não mais atingir os resultados esperados. O uso de tecnologias educativas 



poderá tornar o processo do ensino e aprendizagem mais sintonizado com a 

sociedade contemporânea. E o professor, ao utilizar tais recursos, tem maior 

possibilidade de atingir seus objetivos educacionais, visto que essas ferramentas 

permitem interações e experimentações de forma dinâmica. Usar a internet como 

recurso, na sala de aula, oferece vantagens quanto a rapidez para acessar e 

processar informação, grande comodidade para obtê-las, facilidade em acessar 

pesquisas, artigos, opiniões, acerca de um determinado tema. Uma das 

metodologias que utilizam a internet como recurso é a WebQuest. Ela é uma 

ferramenta que permite ao professor direcionar uma pesquisa na internet. É feito 

um recorte ao conteúdo Números Inteiros para ser trabalhado com alunos da 

sexta série / sétimo ano. Por meio desta metodologia, pretende-se construir esse 

conhecimento matemático de forma reflexiva. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso de WebQuest para ensino de Números Inteiros 

Palavras-chave: WebQuest; Números Inteiros; Internet; Matemática 

Resumo: Os alunos presentes na escola cresceram e se desenvolveram em 

ambientes altamente mediados pelas tecnologias, sendo assim, se a escola 

trabalhar na construção do conhecimento lançando mão das tecnologias 

utilizadas pelo aluno no seu cotidiano será uma vantagem para que o objetivo do 

processo pedagógico se efetive. O uso de tecnologias educativas poderá tornar 

o processo do ensino e aprendizagem mais sintonizado com a sociedade 

contemporânea. E o professor, por sua vez, ao utilizar tais recursos, tem maior 

possibilidade de atingir seus objetivos educacionais, visto que essas ferramentas 

permitem interações e experimentações de forma dinâmica. A implementação 

desta Produção Didático-pedagógica objetiva responder a seguinte questão: 

Qual a contribuição de uma WebQuest no ensino de Números Inteiros? O 

desenvolvimento deste projeto se pauta em propor práticas pedagógicas para o 

ensino da matemática por meio do uso de Mídias Tecnológicas, que é uma das 

tendências metodológicas para o ensino da matemática, proposta nas Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná. A proposta é utilizar o modelo WebQuest para 

trabalhar o conteúdo Números Inteiros, tomando-se por base as informações 

provenientes da internet. Por meio desta metodologia, pretende-se construir 

esse conhecimento matemático de forma reflexiva. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA JOSE CACAO RIBEIRO 

ORIENTADOR: Fabiano Manoel de Andrade 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Viagens ao mundo da geometria através do papel. 

Palavras-chave: matemática; geometria; origami; dobradura. 

Resumo: O origami é um recurso importante para o ensino da geometria. Em 

determinada época, o origami foi bastante criticado, pois acreditava que era uma 

arte de imitação, mas o tempo mostrou a valorização desse processo. As 

preocupações dos educadores(as) em relação à falta de interesse e de 

concentração, existente na maioria de nossos(as) educandos(as), nos leva a 

repensar nas práticas didáticas trabalhadas nas aulas de matemática no Ensino 

Fundamental com os conteúdos estruturantes da Geometria. O origami ou 

dobradura representa para o processo de aprendizagem um importante recurso 

metodológico, pois proporciona a exploração e a construção de conceitos 

geométricos de forma simples, diferenciada, descontraída, atrativa e 

participativa. Neste processo os vincos que marcam o papel dão origem à 

construção que afeta a lógica cognitiva de raciocínio, lógica e visão artística. 

Antes de iniciarmos as dobraduras no papel, faremos um breve recorte da 

histórica do origami, tipos de papéis utilizados, elementos e simbologia dos 

diagramas, entre outros. Iniciamos explorando modos operacionais restritos as 

formas básicas bidimensional e posteriormente, com as variações, o que 

possibilitará formar figuras tridimensionais com um simples pedaço de papel, que 

ao ser dobrado e desdobrado permitirá a construção dos conceitos geométricos. 

A priore, o origami trabalha com medidas exatas de quadrados regulares e já 

chegou a ganhar status científico, uma vez que pesquisadores(as) consideram 

o estudo das formas das dobraduras como axiomas, dentro da terminologia 

matemática, ganhando teses e estudos mais aprofundados e técnicos. 

Aprendendo os conteúdos da geometria através do dobrar e do vincar, os(as) 

educandos(as) utilizam os órgãos de sentidos que são os responsáveis pelo 



desenvolvimento da inteligência e assim ocorre o aprimoramento do 

conhecimento e da estimulo à reflexão no modo de pensar e agir. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Viagens ao mundo da geometria através do papel. 

Palavras-chave: matemática; geometria; dobradura; origami 

Resumo: As preocupações dos educadores (as) em relação à falta de interesse 

e de concentração, existente na maioria de nossos educandos (as), nos leva a 

repensar as práticas didáticas trabalhadas nas aulas de matemática no Ensino 

Fundamental. O origami ou dobradura representa para o processo de 

aprendizagem no ensino da geometria um importante recurso metodológico, pois 

proporciona a exploração e a construção de uma grande variedade de conceitos 

geométricos de forma simples e descontraída. Um dos objetivos é utilizar o 

origami como instrumento mediador do ensino/aprendizagem da geometria de 

uma maneira diferenciada, atraente e participativa. Neste processo os vincos 

que marcam o papel dão origem a construção que afeta a lógica cognitiva de 

raciocínio, lógica e visão artística. Antes de se iniciar as dobras no papel, 

fazemos um recorte histórico sobre a origem do origami, dicas para a realização 

de um bom trabalho, elementos do origami, simbologia dos diagramas, entre 

outras curiosidades. Na primeira etapa desenvolvemos um modo operacional 

restrito as formas básicas. Posteriormente, ampliamos as variações, o que 

possibilitará formar figuras tridimensionais com um simples pedaço de papel, que 

ao ser dobrado e desdobrado permitirá a construção dos conceitos geométricos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA KOZECHEN VIDAL PONTES 

ORIENTADOR: Sebastiao Romero Franco 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: As Quatro Operações Fundamentais Através de Jogos 

Palavras-chave: Ensino; jogos; operações fundamentais 

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo buscar novas práticas e 

métodos para o ensino das quatro operações fundamentais, utilizando os jogos 



como ferramenta facilitadora do ensino-aprendizagem de conteúdos 

matemáticos. Tornar a matemática interessante e atrativa é um dos grandes 

desafios para os educadores matemáticos e uma das possíveis alternativas para 

melhorar a defasagem na aprendizagem da matemática. A utilização de 

metodologias auxiliares que possam estimular os alunos no aprendizado através 

de uma mudança na forma de ensinar matemática pode melhorar a assimilação 

dos processos que ocorrem na utilização das quatro operações básicas. A 

introdução de novas experiências, como jogos, no ensino da matemática pode 

auxiliar para que se tenha aulas mais atraentes e assim promover a 

aprendizagem da matemática de forma mais significativa, com atividades menos 

cansativas e mais prazerosas, proporcionando um aprendizado de forma 

dinâmica e natural, com uma mudança na rotina onde o aluno que deixa de ser 

passivo no processo ensino-aprendizagem e passa a ser construtor de seu 

próprio conhecimento As Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o 

Ensino da Matemática propõe um ensino que valorize os processos ensino e 

aprendizagem. O envolvimento dos alunos em atividades lúdicas, por exemplo, 

pode auxiliar nesse processo de forma atraente e natural. Os resultados obtidos 

apontam a utilização de jogos no ensino da matemática desperta o interesse dos 

alunos pela disciplina melhorando a participação no desenvolvimento das 

atividades. Conclui-se que a introdução de diferentes metodologias torna as 

aulas mais atrativas, proporcionando melhor aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As Quatro Operações Fundamentais Através de Jogos 

Palavras-chave: Ensino; jogos; as quatro operações fundamentais 

Resumo: Tornar a matemática mais interessante e atrativa é um dos grandes 

desafios para os educadores matemáticos. Uma das possíveis alternativas que 

poderá melhorar a defasagem na aprendizagem da matemática, em especial das 

quatro operações básicas, é a utilização de metodologias auxiliares que possam 

estimular os alunos no aprendizado. O presente estudo busca encontrar novas 

metodologias ou aperfeiçoar metodologias já existentes, propondo uma 

mudança na forma de ensinar matemática, para que o educando melhore a 

assimilação dos processos que ocorrem na utilização das quatro operações 

básicas. A introdução de novas experiências, como jogos, no ensino da 



matemática pode auxiliar para que se tenha aulas mais atraentes e assim 

promover a aprendizagem da matemática de forma mais significativa, com 

atividades menos cansativas e mais prazerosas, proporcionando um 

aprendizado de forma dinâmica e natural, com uma mudança na rotina onde o 

aluno que deixa de ser passivo no processo ensino-aprendizagem e passa a ser 

construtor de seu próprio conhecimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA LUIZA OLIANI 

ORIENTADOR: Andre Fabiano Steklain Lisboa 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: O uso de um modelo matemático para mostrar a Matemática da Natureza 

na Arquitetura 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Proporção; Arquitetura; Desenho 

Geométrico 

Resumo: O presente trabalho relata atividades desenvolvidas sobre a 

Proporção Áurea utilizando a Modelagem Matemática como estratégia de ensino 

e aprendizagem. A implementação do material didático foi realizada com alunos 

da 1ª série do Ensino Médio. As atividades foram desenvolvidas com o auxilio 

de instrumentos como régua e compasso, com o objetivo de resgatar conceitos 

do Desenho Geométrico. Ateve-se, principalmente, em explorar esta proporção 

no corpo humano e mostrá-la na Arquitetura. As contribuições dos professores 

que participaram do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), que faz parte do 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, também 

serão relatadas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso de um modelo matemático para mostrar a Matemática da Natureza 

na Arquitetura 

Palavras-chave: Modelo matemático; Arquitetura;Conservação 

Resumo: Esta unidade didática baseia-se na utilização da Modelagem 

Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem. Fazendo uso de um 



modelo matemático como padrão de estética e beleza, pretende-se explorar 

conhecimentos da matemática já adquiridos pelo estudante, estimulando-o de 

modo a reforçar a qualidade de seus estudos para que ele aproprie-se do 

conhecimento matemático com prazer. O presente trabalho apresenta atividades 

envolvendo construções elementares com régua e compasso utilizando 

conhecimentos de Desenho Geométrico para apresentar o modelo matemático 

que será utilizado. Através do conhecimento de tal modelo e sua aplicação na 

arquitetura, deseja-se despertar no estudante a sensibilidade de preservar 

construções de obras patrimonias conhecendo sempre o seu valor estético e 

histórico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA MADALENA DE SOUZA 

ORIENTADOR: Mario Segio Benedetti Guilhen 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A MATEMÁTICA NO COTIDIANO DOS ALUNOS POR MEIO DA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Palavras-chave: Ensino; Matemática; Problemas; Cotidiano. 

Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar estudos e experiências 

sobre a Resolução de Problemas e expor seus resultados. O trabalho foi 

realizado no segundo semestre do ano de 2011 com os alunos da 8ª série, da 

Escola Estadual João XXIII – Ensino Fundamental, de São Jerônimo da Serra, 

Estado do Paraná. Aplicaram-se situações/problemas propondo operações 

matemáticas, visando ao desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem. A utilização da Resolução de Problemas 

serviu como estratégia em sala de aula, permitindo ao aluno desenvolver 

métodos e criar situações relacionadas ao seu cotidiano, como estímulo a sua 

criatividade e uma participação mais ativa. Foram propostas atividades e 

pesquisas de campo junto ao comércio, cujos dados serviram de base para a 

construção dos instrumentos para o ensino das quatro operações, porcentagem 

e juros simples para o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades 

matemáticas, com vistas a tornar a sala de aula um ambiente agradável e 



propício à troca de experiências, discussões e interação entre professor e 

alunos. Evidências por nós observadas parecem confirmar a validade da 

proposta. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Unidade Didática com Utilização da Metodologia da Resolução de 

Problemas 

Palavras-chave: problemas; resoluçoes; cotidiano; prática; transformadora 

Resumo: Com a necessidade de um redirecionamento que possa levar o aluno 

a entender a disciplina como instrumento facilitador para interpretar e resolver 

situações de sua vida escolar e cotidiana propõe-se um trabalho voltado a 

unidade didática com a metodologia da Resolução de Problemas. O presente 

material é um conjunto de exercícios seletos de diversas obras de atividades 

direcionadas aos alunos da educação básica. Será desenvolvido com alunos da 

8ª série do ensino fundamental da Escola Estadual João XXIII, durante o 

segundo semestre do ano letivo de 2011. O objetivo da elaboração dessas 

atividades é fazer com que os alunos, por meio da resolução de problemas, 

tomem gosto pela matemática, correlacionando essa disciplina com sua prática 

de vida. Como são sugeridas em diversos momentos que as tarefas sejam feitas 

em grupos, procura-se com que dessa forma, os alunos tenham oportunidades 

de trocar ideias e reflexões acerca dos conteúdos tratados, e possam em 

consequência, construírem seus conhecimentos de forma significativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA MARTINICHEN 

ORIENTADOR: Sebastiao Romero Franco 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Cálculo Mental na Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Cálculo mental; operações básicas; resolução de problemas. 

Resumo: O presente trabalho constituiu uma pesquisa qualitativa referente ao 

uso do cálculo mental na resolução de problemas envolvendo as quatro 

operações básicas da Matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. 



Para o uso dessa ferramenta, o aluno utilizou estratégias já concebidas e outras 

sugeridas pela autora do projeto. Através do presente trabalho, observou-se que 

utilizar o cálculo mental no dia a dia é comum aos alunos, no entanto, a 

aprendizagem matemática para a maioria é considerada problema. A reflexão no 

desenvolvimento do trabalho esteve pautada na possibilidade da aproximação 

dos alunos com a resolução de problemas e uso de estratégias utilizadas para a 

solução. Neste trabalho foram sugeridos problemas para resolução e possíveis 

cálculos dentro das quatro operações, o que favoreceu a resolução de forma 

dinâmica, oralmente ou de forma escrita, possibilitando que trabalhassem em 

duplas e grupos, socializando o conhecimento, e o processo de resolução dos 

problemas. A partir da observação e análise realizada através da aplicação deste 

projeto, chegou-se a considerações de que, o cálculo mental nos problemas 

matemáticos constitui-se num importante aliado e que é uma ferramenta que 

poderia ser mais explorada para auxiliar no desempenho escolar dos alunos, 

independente da faixa etária que se encontrem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Cálculo Mental na Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Cálculo mental; resolução de problemas; ensino fundamental. 

Resumo: Nesta Unidade Didática: Cálculo Mental na resolução de problemas, 

são apresentadas algumas técnicas de cálculo mental envolvendo as quatro 

operações básicas de Matemática. Trabalhar com cálculo mental consiste em 

efetuar operações matemáticas sem a utilização dos procedimentos pré 

estabelecidos do algoritmo. O cálculo mental favorece uma relação positiva com 

a matemática, facilitando o solução de problemas envolvendo cálculos. Essa 

prática auxilia os alunos na compreensão dos conteúdos. Este trabalho tem 

como objetivos específicos: Familiarizar os alunos com técnicas de cálculo 

mental; auxiliar os alunos a elaborar e utilizar estratégias de cálculo mental na 

resolução de problemas; relacionar a Matemática aprendida na sala de aula com 

a Matemática vivenciada no cotidiano. A metodologia utilizada no 

desenvolvimento das atividades será: inicialmente o professor irá expor algumas 

técnicas de cálculo mental nas operações básicas. Depois serão propostas 

atividades em forma de situações-problemas para que os alunos resolvam 

utilizando essas técnicas ou poderão criar suas próprias técnicas. As atividades 



serão resolvidas individualmente, em duplas e em equipes. No desenvolvimento 

das atividades serão utilizados materiais como: cédulas (notas sem valor 

comercial), material dourado e outros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA NEIDE MIKSZA 

ORIENTADOR: Analia Maria Dias de Gois 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Vencendo as dificuldades da Matemática Básica 

Palavras-chave: Matemática básica; resolução de problemas. 

Resumo: Essa unidade temática tem como finalidade auxiliar na implementação 

do projeto na escola, junto aos alunos da 8ª série do período noturno.Apresenta 

como objetivo principal, sanar as dificuldades encontradas em relação aos 

conhecimentos da matemática básica, entendendo ser este um pré-requisito 

essencial para aprendizagem dos conteúdos da série em que se encontram e 

das seguintes. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Vencedo as dificuldades da matemática básica através da resolução de 

problemas 

Palavras-chave: Matemática básica; resolução de problemas 

Resumo: Esta unidade temática tem por finalidade auxiliar na implementação 

do projeto na escola junto aos alunos do 1º ano do ensino médio. Apresenta 

como objetivo principal sanar as dificuldades encontradas em relaçao aos 

conhecimentos da matemática básica, entendendo ser este um pré-requisito 

essencial para a aprendizagem dos conteúdos da série em que se encontram e 

das seguintes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA NOEMI BACKES LONGO 



ORIENTADOR: Sergio Flavio Schimitz 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: INICIAÇÃO À ÁLGEBRA COM SIGNIFICADO – MODELAGEM 

MATEMÁTICA E MATERIAIS MANIPULÁVEIS 

Palavras-chave: Iniciação algébrica. Tendências metodológicas. Modelagem. 

Resumo: O presente artigo relata o trabalho realizado no Projeto de 

Desenvolvimento Educacional do Paraná, onde busca alternativas com 

significados para o encaminhamento do processo ensino-aprendizagem da 

matemática, na iniciação da linguagem algébrica. Além de auxiliar na redução 

de ansiedade dos Educadores Matemáticos em função dos baixos rendimentos 

escolares, bem como apresentar os resultados obtidos na implementação de 

atividades, para o 7º ano do Ensino Fundamental, em 2011, na Escola estadual 

Cândido Portinari- EF, localizada no município de Ampére. Com base nas 

referências teóricas utilizadas, procuramos construir uma proposta que 

contemplasse o ensino da álgebra com maior significado e compreensão para o 

adolescente, num ambiente de aprendizagem cooperativa, fazendo uso de 

modelagem e investigação matemática, manipulação de materiais significativos 

e mídias tecnológicas. Para despertar o pensamento algébrico e noções de 

incógnita ou variável, foram utilizadas atividades de sequência geométrica, 

numérica e de atividades investigativas. A noção de equações algébricas é 

contemplada de forma lúdica, relembrando as brincadeiras de embalar-se em 

gangorras e após, com simulações (gangorra de mesa com pesos variados), 

proporcionar situações de entendimento ao uso das letras. Expressões 

algébricas são contempladas em situações exploratórias com representações 

físicas da álgebra geométrica e comparações para o entendimento, com uso de 

materiais manipuláveis juntamente com programas, softwares, simuladores e 

sites. Assim, objetivamos significar e tornar mais agradável o ensino e a 

aprendizagem da álgebra, bem como propor ao aluno situações que propiciam 

a formação de um cidadão consciente, questionador e empreendedor, 

entendendo a matemática escolar com concordância à matemática da 

convivência social. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: INICIAÇÃO À ÁLGEBRA COM SIGNIFICADO – MODELAGEM 

MATEMÁTICA E MATERIAIS MANIPULÁVEIS 

Palavras-chave: Iniciação algébrica; tendências metodológicas; modelagem. 

Resumo: O presente Material tem como enfoque a utilização dos mais 

adequados encaminhamentos metodológico ao ensino inicial de álgebra de 

forma significativa, tendo como sujeitos de estudo alunos de sétimo ano (sexta 

série), do ensino fundamental. Acreditamos serem necessárias, práticas 

pedagógicas fundamentadas em diferentes tendências metodológicas, as quais 

oportunizam a significação, compreensão e a interiorização do conhecimento. 

Com tais encaminhamentos, favorecer a sensibilização e as mudanças de 

atitudes dos alunos, deixando-os mobilizados para o processo do ensino e 

aprendizagem. Portanto, trabalharemos com maior ênfase a modelagem 

matemática, a manipulação de materiais significativos e mídias tecnológicas. 

Para despertar o pensamento algébrico e noções de incógnita ou variável, serão 

utilizadas atividades investigativas de seqüência geométrica e numérica. As 

equações algébricas aparecerão de forma lúdica numa brincadeira de embalar-

se em gangorras no pátio escolar e após em simulações (gangorra de mesa) na 

sala de aula. Exploraremos situações de convivência emocional, pesquisando, 

analisando e tabulando dados sobre animais de estimação dos aprendizes, 

demonstrando noções de função. Representações físicas da álgebra geométrica 

e situações comparativas de entendimento serão feitas com o uso de materiais 

manipuláveis ou através de programas, softwares, simuladores e sites. Assim, 

objetivamos significar o ensino e a aprendizagem da álgebra. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIANO VERGILIO ZANELATI 

ORIENTADOR: Marcos Andre Verdi 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Facilitando a aprendizagem da tabuada e das quatro operações 

fundamentais 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos; Paródias; Tabuada; Quatro Operações. 



Resumo: O presente artigo apresenta considerações sobre uma experiência 

que utiliza paródias, jogos matemáticos e outras atividades inovadoras, como 

meio de facilitar a aprendizagem da tabuada e das quatro operações 

fundamentais. Muitos alunos que ingressam no 6º ano encontram dificuldades 

na resolução das atividades propostas por não dominar os conteúdos básicos. 

Esta pesquisa de natureza qualitativa teve por objetivo despertar o gosto e o 

interesse pela aprendizagem da Matemática através de atividades atrativas e 

inovadoras como forma de tornar a disciplina mais agradável e próxima da 

realidade do aluno. A coleta de dados foi realizada através de um teste escrito, 

visando obter o conhecimento prévio sobre o domínio que os alunos apresentam 

com relação à tabuada e as quatro operações. Ao final do trabalho, o teste foi 

aplicado novamente para comparar o rendimento apresentado no início e ao 

final. O trabalho foi realizado na Escola Estadual Almirante Barroso – Ensino 

Fundamental, no Município de Rondon, no 2º semestre de 2011, envolvendo 

alunos de 5ª série/ 6º ano – período matutino. O uso das paródias, jogos e outras 

atividades, como recurso de ensino aprendizagem, apresentaram resultados 

satisfatórios, tornando o ensino matemático mais atrativo, promovendo a 

motivação e despertando o interesse pela disciplina. Os resultados apresentados 

no teste final e nas produções dos alunos comprovaram que as estratégias 

utilizadas contribuíram na melhoria da aprendizagem dos alunos, bem como 

oportunizaram ao professor a possibilidade de criar um ambiente escolar de 

respeito às regras estabelecidas, troca de experiências, interação entre 

educando e educador, auxiliando na construção do conhecimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Facilitando a aprendizagem da tabuada e das quatro operações 

Palavras-chave: Educação Matemática; Jogos; Paródias; Tabuada; Quatro 

Operações 

Resumo: A proposta dessa Produção Didático-Pedagógica é uma Unidade 

Didática que utilizará jogos, paródias e outras atividades como alternativas que 

permitam a aprendizagem da tabuada e das quatro operações fundamentais, 

visto que muitos alunos que ingressam na 5ª série encontram dificuldades na 

resolução das atividades propostas por não dominar tais conteúdos básicos. 

Essa observação nos levou a constatar que a compreensão da tabuada e das 



quatro operações é fundamental para a aprendizagem de conteúdos mais 

complexos. Buscando despertar o gosto e o interesse pela aprendizagem da 

Matemática, serão realizadas durante as aulas, diversas atividades, como: jogos 

manipuláveis confeccionados com a participação dos alunos, jogos disponíveis 

na internet, criação e apresentação de paródias, resolução de palavras 

cruzadas, criação de acrósticos, gincana e exercícios. Acredita-se que se 

constituem em importantes estratégias de ensino aprendizagem, incentivando a 

participação ativa do educando na construção do conhecimento. Esta Unidade 

Didática Pedagógica tem por objetivo propiciar ao educando atividades atrativas 

e inovadoras como forma de tornar a disciplina mais agradável e próxima da 

realidade. O trabalho será desenvolvido em uma Escola de Educação Básica na 

cidade de Rondon no ano de 2011, junto aos alunos de 5ª série do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Almirante Barroso. Antes de iniciar as 

atividades da Unidade, a proposta é realizar uma coleta de informações desta 

realidade, através de um teste de verificação. Após o trabalho realizado, espera-

se que os alunos demonstrem maior interesse e melhoria no desempenho na 

resolução de conteúdos matemáticos, permitindo a construção do seu saber e a 

aquisição do conhecimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA REGINA RAMPIN 

ORIENTADOR: Orlando Catarino da Silva 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: ESTATÍSTICA - UMA NOVA MANEIRA DE LER E INTERPRETAR A 

VIDA. 

Palavras-chave: Estatística; Tabelas; Gráficos. 

Resumo: O presente trabalho mostra a importância do estudo da estatística no 

ensino fundamental, visto que essa área do conhecimento se encontra presente 

no dia a dia do educando através dos mais variados meios de comunicação, quer 

seja através do rádio, da televisão, dos jornais, de revistas, da internet e outros. 

Mostra também a importância de relacionar a estatística com o cotidiano do 

aluno, dada a dificuldade encontrada para a sua interpretação no que se refere 



à leitura de gráficos e de tabelas. A estatística é uma poderosa ferramenta que 

pode auxiliar o aluno a resumir as informações e a tomar decisões baseadas em 

dados, tabelas e gráficos, mas para isso é necessário que ele saiba selecionar 

e organizar as informações de forma que favoreça a interpretação dos fatos, 

possibilitando a análise de seus problemas e o desenvolvimento do raciocínio, 

tornando-o capaz de tomar decisões e de fazer previsões com maior rapidez e 

coerência, melhorando assim sua vida e a da sociedade em que está inserido. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ESTATÍSTICA - UMA NOVA MANEIRA DE LER E INTERPRETAR A 

VIDA. 

Palavras-chave: Estatística; Tabelas; Gráficos 

Resumo: O presente trabalho pretende mostrar a importância do estudo da 

estatística no ensino fundamental, visto que essa área do conhecimento se 

encontra presente no dia a dia do educando através dos mais variados meios de 

comunicação, quer seja através do rádio, da televisão, dos jornais, de revistas, 

da internet e outros. Mostra também a importância de relacionar a estatística 

com o cotidiano do aluno, dada a dificuldade encontrada para a sua interpretação 

no que se refere à leitura de gráficos e de tabelas. A estatística é uma poderosa 

ferramenta que pode auxiliar o aluno a resumir as informações e a tomar 

decisões baseadas em dados, tabelas e gráficos, mas para isso é necessário 

que ele saiba selecionar e organizar as informações de forma que favoreça a 

interpretação dos fatos, possibilitando a análise de seus problemas e o 

desenvolvimento do raciocínio, tornando-o capaz de tomar decisões e de fazer 

previsões com maior rapidez e coerência, melhorando assim sua vida e a da 

sociedade em que está inserido. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA ROSA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Tulio Oliveira de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Resolução de Problemas no Estudo das Frações 



Palavras-chave: Resolução de Problemas; Ensino Fundamental; Frações 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma Intervenção Pedagógica 

que teve como tema a Resolução de Problemas no Estudo das Frações, recorte 

escolhido por ser um dos conteúdos mais difíceis no ensino da matemática para 

as 5ªs séries, exigindo que a prática pedagógica tente elevar o baixo índice de 

rendimentos destes alunos, sobre esse assunto. O objetivo da intervenção foi o 

de apresentar as frações por meio de atividades diferenciadas de forma a levar 

os alunos a desenvolverem o raciocínio matemático, lendo, escrevendo, 

comparando, ordenando as representações fracionárias e trabalhando com as 

várias ideias relacionadas às frações, a partir da resolução de problemas. Após 

ter concluído a implementação e obtido resultados, os dados foram 

apresentados neste artigo para que possa ser tomado como sugestão 

metodológica no ensino das frações. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ESTUDO DAS FRAÇÕES 

Palavras-chave: Raciocínio Matemático. Resolução de Problemas. Frações. 

Resumo: O presente projeto apresenta uma proposta de intervenção 

pedagógica que tem a finalidade de promover, aos alunos da 5ª série do ensino 

fundamental, uma base para a construção do raciocínio matemático no estudo 

das frações por meio da metodologia resolução de problemas, pois nota-se que 

é o conteúdo que tem apresentado maior dificuldade de compreensão, 

principalmente nas operações com frações. O projeto será desenvolvido 

mediante apresentação de problemas para que o aluno possa estimular a 

memória, a observação e a concentração adquirindo assim a capacidade de criar 

estratégias na sua resolução. Do estudo teórico resultará a produção de um 

material didático-pedagógico abordando o tema em sua especificidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA SATIN DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Rafael Mestrinheire Hungaro 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  



Título: Avaliação Diagnóstica na Disciplina de Matemática: Um Desafio para a 

EJA. 

Palavras-chave: Avaliação; Relação professor-aluno; Aprendizagem. 

Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa de estudos embasados numa 

metodologia pedagógica de ação-reflexão-ação, que tem como objetivo inserir o 

educando em atividades que o leve a refletir sobre o sentido da avaliação em 

sua prática diária e escolar. O projeto faz parte do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), e foi desenvolvido com alunos do Ensino Fundamental do 

CEEBJA de Paranavaí. Essa proposta foi dividida em etapas para a sua 

aplicabilidade, apresentando atividades sobre o conteúdo “Proporcionalidade”, 

aplicado na vida diária com a mediação do professor durante o processo ensino-

aprendizagem. De acordo com o proposto, a avaliação da aprendizagem foi 

realizada de forma diagnóstica e contínua durante todo o processo de estudo do 

conteúdo abordado. Os resultados obtidos nessa pesquisa foram satisfatórios 

confirmando que a avaliação não pode ser utilizada somente como um 

instrumento para aferir notas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Avaliação diagnóstica na disciplina de Matemática: Um desafio para a 

EJA. 

Palavras-chave: avaliação; relação professor-aluno; aprendizagem. 

Resumo: Esta unidade didática tem o objetivo de vivenciar a aplicabilidade da 

avaliação diagnóstica e contínua no Ensino Fundamental com os alunos do 

CEEBJA de Paranavaí, visando auxiliar no processo de ensino e aprendizagem 

da disciplina de matemática da referida escola. O conteúdo escolhido para essa 

prática é Proporcionalidade, pois ela está presente na vida de qualquer pessoa, 

seja no trabalho, na família, no orçamento doméstico, na natureza e em outras 

ciências. Cabe à escola fazer a ponte entre o saber que o aluno possui e o saber 

científico, para que o mesmo amplie seus conhecimentos matemáticos. O 

material de apoio utilizado pelos alunos será o mesmo adotado pela Educação 

de Jovens e Adultos do Estado do Paraná. A avaliação deverá acontecer durante 

todo o processo de aplicabilidade dessa proposta e permeará toda ação didática 

desenvolvida. Assim, compete ao professor oportunizar condições para o aluno 

se envolver nesse processo de ensino-aprendizagem levantando 



questionamentos, emitindo opiniões, construindo conceitos e adquirindo novos 

conhecimentos para posterior aplicabilidade no contexto social, no qual ele 

estiver inserido. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA TERESA DRUMMOND 

ORIENTADOR: Jose Ricardo Souza 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E AS QUATRO OPERAÇÕES: 

atividades para a superação das defasagens de alunos em salas de apoio à 

aprendizagem 

Palavras-chave:  
Resumo: Este artigo faz parte do Plano de Desenvolvimento Educacional do 

Estado do Paraná PDE/2010, referente aos conteúdos: Sistema de Numeração 

Decimal e as Quatro Operações: atividades para a superação das defasagens 

de alunos em salas de apoio à aprendizagem. Trata-se de alunos que estarão 

cursando a 6ª série/7º ano e que já frequentaram a Sala de Apoio à 

Aprendizagem na 5ª série/6º ano do Colégio Estadual \"Antônio Maximiliano 

Ceretta\"  Ens ino Fund        

de Marechal Cândido Rondon – PR, pertencente ao Núcleo Regional de Ensino 

de Toledo. Pretende-se possibilitar aos alunos alcançar os objetivos propostos, 

através de ações específicas como mostrar a necessidade da linguagem 

numérica; identificar os conhecimentos matemáticos como meios para 

compreender e transformar o mundo; comparando e conceituando o conjunto de 

números naturais,(N) e números pares e ímpares, pretende-se ainda, através de 

atividades lúdicas, despertando o interesse dos alunos para a aplicação desta 

matemática levando-os a utilizar os conhecimentos adquiridos em situações do 

seu cotidiano e com isso, desenvolver o pensamento lógico e abstrato. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E AS QUATRO OPERAÇÕES: 

atividades para a superação das defasagens de alunos em salas de apoio à 

aprendizagem 

Palavras-chave: raciocínio lógico, defasagens, despertar a atenção 

Resumo: Este projeto será desenvolvido no contra turno com um grupo de, no 

máximo, 15 alunos, matriculados na 6ª série que frequentaram a “Sala de Apoio” 

no ano anterior. O assunto de estudo é o sistema de numeração decimal e as 

quatro operações, a metodologia de trabalho, será a continuidade das atividades 

aplicadas na sala de apoio, atividades estas que possam despertar no aluno o 

prazer de se fazer matemática. Através dessa metodologia, procurar levar o 

aluno a alcançar os objetivos propostos, levando em conta que nosso aluno é 

um ser único e que é preciso respeitar as suas limitações, não deixando de 

explorar suas capacidades. Para alcançar esses objetivos, serão realizadas as 

seguintes ações: • mostrar que a linguagem numérica nasceu da necessidade 

de o ser humano representar quantidades de objetos; • identificar o conjunto dos 

números N reconhecendo o sucessor e o antecessor de um número; • comparar 

os números N; • conceituar números pares, ímpares e/ou primos. • resolver 

problemas envolvendo as quatro operações; • calcular o valor de uma expressão 

numérica; • levar o aluno a realizar o algoritmo das operações básicas. Não 

podemos conceber a matemática como algo pronto e acabado. Precisamos 

despertar a atenção dos nossos alunos para a aplicação dessa matemática, 

onde eles tenham oportunidade de utilizar os seus conhecimentos adquiridos em 

situações do seu cotidiano. A matemática deve ser muito bem trabalhada com o 

intuito de desenvolver o pensamento lógico e abstrato, fazendo com que os 

alunos não apresentem grandes dificuldades na aplicação dos conceitos 

aprendidos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA ZENILDA CHMULEK 

ORIENTADOR: iZABEL PASSOS BONETE 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O Ensino de Números Decimais com o uso de Material Dourado 



Palavras-chave: Números Decimais, Material Dourado, Resolução de 

Problemas. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo expor sobre a implementação de 

uma proposta para o ensino de números decimais, utilizando-se o material 

dourado na resolução de situações problemas contextualizados. Tal proposta foi 

idealizada e desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento Educacional 

– PDE, 2010/2011 para ser implementada no decorrer do 2o semestre de 2011, 

em uma turma da 5a série do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Antonio 

Xavier da Silveira - Ensino Fundamental, Médio e Normal, localizado na cidade 

de Irati/Pr. A implementação foi realizada em contra turno, num total de 16 

horas/aula. Para tanto, construiu-se uma unidade didática constituída de 

referencial teórico metodológico que subsidiou a proposta no que diz respeito à 

Matemática e a Educação Matemática, o uso do material dourado no ensino da 

Matemática e à elaboração das atividades contextualizadas para serem 

discutidas em sala de aula. O material dourado, quando bem utilizado é um 

excelente recurso para auxiliar o professor no processo de ensino e 

aprendizagem, facilitando a visualização do concreto para o abstrato e a 

compreensão do conteúdo proposto. A proposta além de contribuir para uma 

aprendizagem significativa dos números decimais promoveu momentos de 

discussão e reflexão sobre a prática pedagógica, ação fundamental e 

indispensável para o autodesenvolvimento profissional e para subsidiar 

mudanças positivas no processo de ensino da Matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Ensino de Números Decimais com o uso de Material Dourado 

Palavras-chave: Números Decimais, Material Dourado, Resolução de 

Problemas 

Resumo: Pretende investigar a utilização do material dourado aliando-se a 

metodologia da resolução de problemas em situações cotidianas dos alunos que 

envolvem números e operações matemáticas, no intuito de tornar um ensino 

atraente, contextualizado e prazeroso. Para tanto buscou-se fundamentar a 

prática pedagógica através de leituras fundamentar sobre Educação 

Matemática, sobre o uso de material concreto na abordagem de conteúdos 

matemáticos e sobre a origem e a importância dos números decimais na vida 



prática das pessoas . Para a implementação do projeto envolvendo números 

decimais para serem exploradas em sala de aula, como forma de incentivar os 

alunos a pensar matematicamente e construírem assim, o seu próprio 

conhecimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARILYN JAYNE MENDES DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Talita Secorun dos Santos 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: ENGENHARIA DIDÁTICA: UMA ALTERNATIVA DIDATICA PARA 

EXPLORAR CONTEUDOS MATEMÁTICOS POR MEIO DE EMBALAGENS 

Palavras-chave: GEOMETRIA ESPACIAL; ENGENHARIA DIDÁTICA; 

EMBALAGENS 

Resumo: Este trabalho teve por objetivos dinamizar e significar o ensino de 

Matemáatica utilizando para isso uma sequência didática envolvendo conteúdos 

de geometria espacial e embalagens recicláveis, bem como contribuir para 

auxiliar professores da rede pública estadual em suas aulas, possibilitando, 

dessa forma, a desmistificação da matemática e, em especial, da geometria. 

Para isso, buscamos uma metodologia diferenciada, nesse caso, a Engenharia 

didática. A sequencia didática de que trata este artigo, foi elaborada para alunos 

do 3° ano do Ensino Médio, envolvendo conteúdos de Geometria Espacial. Neste 

artigo, procuramos retratar a aplicação, o desenvolvimento da sequência e os 

resultados alcançãdos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ENGENHARIA DIDÁTICA: UMA ALTERNATIVA DIDÁTICA PARA 

EXPLORAR CONTEÚDOS MATEMÁTICOS POR MEIO DE EMBALAGENS 

Palavras-chave: GEOMETRIA ESPACIAL; ENGENHARIA DIDÁTICA; 

EMBALAGENS 

Resumo: Tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio existem muitas 

dificuldades não só por parte dos alunos em compreender Geometria como 

também existe uma grande dificuldade por parte dos professores em ensinar, de 



forma satisfatória, o conteúdo Geometria. Este projeto, tem como objetivo 

elaborar, aplicar e avaliar se uma sequência didática que utiliza conteúdos de 

Geometria Espacial e embalagens pode contribuir de forma positiva para o 

ensino aprendizagem do conteúdo Geometria, possibilitando o desenvolvimento 

do raciocínio lógico matemático dos alunos e a desmistificação da Matemática e 

em especial da Geometria. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARINALVA DE ALMEIDA GOMES 

ORIENTADOR: Rafael Mestrinheire Hungaro 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Baixos Rendimentos Nas Avaliações de Matemática 

Palavras-chave: Baixos Rendimentos, Situação Problemas, Avaliação. 

Resumo: Esta pesquisa tem como objeto de estudo discutir e analisar os baixos 

Rendimentos nas Avaliações de Matemática, os quais devem ser superados 

pelos alunos e professores, buscando estudar estratégias para superar 

dificuldades encontradas nesta disciplina, importante para a vida do estudante, 

que vive num mundo competitivo onde é necessário formar cidadãos cônscios 

dos seus direitos e dos seus deveres. Superando assim os baixíssimos índices 

de aprendizagem, constatados no IDEB, na prova Brasil, ressalto que este artigo 

tenha relevada importância em melhorar o processo ensino aprendizagem na 

escola pública, incentivando o professor de matemática a usar instrumentos de 

avaliação planejados contextualizados, coerentes com as expectativas de 

ensino/aprendizagem, onde os alunos percebam que são capazes de solucionar 

qualquer situação matemática, compreendendo os procedimentos envolvidos, 

recuperando a função da escola, que é ensinar. A realização deste projeto 

explicita a concepção matemática como campo de estudos que possibilitam aos 

docentes fundamentarem-se numa ação crítica, onde o aluno contribua para o 

desenvolvimento da sociedade. Usando a Estratégia Metodológica Resolução 

de Problemas incentivará os professores de Matemática do Colégio Estadual 

Olavo Bilac de Amaporã, direcionar um novo olhar nas questões avaliativas, 



melhorando o processo ensino/aprendizagem, inserindo todos em uma formação 

pessoal satisfatória e peculiar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: BAIXOS RENDIMENTOS NAS AVALIAÇÕES DE MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Avaliações de matemática; resolução de problemas; prova 

brasi 

Resumo: Esta pesquisa tem como objeto de estudo discutir e analisar os Baixos 

Rendimentos nas Avaliações de Matemática, os quais devem ser superados 

pelos alunos e professores, buscando estudar estratégias para superar 

dificuldades encontradas nesta disciplina, de altiva importância para a vida do 

estudante que vive num mundo competitivo onde é necessário formar cidadãos 

cônscios dos seus direitos e deveres. A implantação deste projeto faz malograr 

a idéia de que Matemática é complicada, difícil, que assusta o aluno quando este 

é solicitado a resolver situações problemas proposto nas avaliações de 

Matemática, as quais causam no aluno insegurança e medo, acarretando assim 

baixíssimos índices de aprendizagem, também reprovação e evasão escolar, 

constatados no IDEB, na prova Brasil, nas Olimpíadas, etc. ressalto que este 

projeto tenha relevada importância em melhorar o processo ensino 

aprendizagem na escola pública, incentivando o professor de matemática a usar 

instrumentos de avaliação planejados, elaborados, contextualizados e coerentes 

com as expectativas de ensino e aprendizagem, onde os alunos percebam que 

são capazes de solucionar qualquer situação matemática, compreendendo os 

procedimentos envolvidos, recuperando a função da escola, que é ensinar. Este 

projeto explicita a concepção matemática como campo de estudos que 

possibilitam aos docentes fundamentarem-se numa ação critica, onde o aluno 

contribua para o desenvolvimento da sociedade deixando para trás a 

insegurança. Com o uso da estratégia Resolução de Problemas incentivarei os 

professores de Matemática do Colégio Estadual Olavo Bilac de Amaporã, 

direcionar um novo olhar nas questões avaliativas, melhorando o processo 

ensino/aprendizagem, inserindo todos em uma formação pessoal satisfatória e 

peculiar. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARINA SALACHE 

ORIENTADOR: ANTONIO AMILCAR LEVANDOSKI 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: O apoio das Mídias Tecnológicas e Estatísticas 

Palavras-chave: Matemática Financeira; Estatísticas; Mídias Tecnológicas; 

Gráficos. 

Resumo: O presente artigo é o resultado final do estudo, com apoio das mídias 

tecnológicas e estatísticas, sobre o gasto médio semestral de um aluno no 

ensino fundamental. Ressalta a importância de oportunizar ao aluno discussões 

sobre todos os gastos no semestre para mantê-lo como estudante da escola 

pública. Cada aluno realizou a pesquisa de preços sobre uniforme, material 

escolar, transporte escolar e outros, tendo como referencial o salário mínimo 

nacional. Tais propósitos foram vinculados aos conteúdos de Matemática 

Financeira e Estatística e instrumentados pelas mídias tecnológicas disponíveis 

na escola, Internet, calculadora e BrOffice Calc, software do sistema operacional 

Linux. Com este estudo procurou-se identificar as contribuições do uso das 

tecnologias agregadas ao conhecimento financeiro, a fim de proporcionar uma 

aprendizagem mais significativa. Interpretações, cálculos e análises dos preços 

foram realizados para descobrir quantos salários mínimos representam o gasto 

com todos os itens acima relacionados. Nesse intuito o foco era a aprendizagem 

de conteúdos matemáticos por meio de atividades simples e dinâmicas. O 

resultado mostrou que ter proporcionado ao aluno a aprendizagem dos 

conteúdos estatísticos por meio do conhecimento de seus gastos permitiu uma 

revisão, um repensar sobre os conteúdos selecionados, com uma nova 

metodologia, na busca de alternativas e criação de possibilidades de 

desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem de qualidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O apoio das Mídias Tecnológicas e Estatísticas na previsão do gasto 

médio semestral de um aluno no Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Matemática Financeira; Estatísticas; Mídias Tecnológicas; 

Gráficos. 



Resumo: Este estudo propõe-se a fazer a previsão do gasto médio semestral 

de um aluno no ensino fundamental, com apoio de mídias tecnológicas e 

estatísticas, a fim de oportunizar discussões sobre todos os gastos no semestre 

de um aluno para mantê-lo como estudante da escola pública, tais com: 

uniforme, materiais, transporte e outros, tendo como referencial o salário mínimo 

nacional. Para que atinja tais propósitos a intenção é vinculá-los aos conteúdos 

de Matemática Financeira e Estatística instrumentados pelas mídias 

tecnológicas disponíveis na escola. Destaca-se a importância de relacionar com 

o contexto de vida do educando no que se refere à leitura e interpretação de 

gráficos e tabelas utilizando os recursos tecnológicos como um meio inovador 

de assegurar a aprendizagem significativa e, também, como fim de preparar 

indivíduos críticos, conscientes e livres, como forma de melhorar a qualidade de 

vida. Pretende-se que durante a implementação do projeto, os alunos tenham 

contato com a realidade de consumo, por meio de visitas planejadas em locais 

como: lojas, papelarias, e outras fontes de interação para que possam perceber 

a importância de um conhecimento básico de matemática no sentido de atender 

as necessidades do dia a dia sem cair na sedução do consumo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARINES SIMAN 

ORIENTADOR: Veridiana Rezende 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: AS EMBALAGENS COMO ALTERNATIVA PARA O ESTUDO DE 

CONCEITOS DE GEOMETRIA EUCLIDIANA 

Palavras-chave: Educação Matemática; Embalagens; Modelagem Matemática. 

Resumo: Apresentam-se neste artigo os resultados do projeto realizado no 

decorrer do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, desenvolvido 

com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dom Bosco 

de Campo Mourão – Paraná. O objetivo do projeto foi explorar conceitos de 

geometria espacial e geometria plana por meio de embalagens. Para isto, 

elaborou-se uma sequência de atividades, auxiliadas pela manipulação de 

diversas embalagens presentes no cotidiano dos alunos, como: caixas de pasta 



dental, pizza, gelatina, sabão em pó, leite condensado, perfume, papel filme, 

lâmpadas, remédios, bombom, latas de batatas, Nescau, e também as garrafas 

pet e embalagens de shampoo, até um funil foi utilizado para os estudos. A 

elaboração e realização das atividades em sala de aula foram fundamentadas 

na Modelagem Matemática. Assim, explorando algumas embalagens presentes 

no cotidiano dos alunos, cujas formas se associam a sólidos geométricos, foi 

possível estudar alguns conceitos de geometria euclidiana. As atividades foram 

aplicadas em grupo no decorrer do ano de 2011. Uma das principais atividades 

consistiu dos alunos realizarem cálculos e compararem áreas de alguns sólidos 

distintos, tais como paralelepípedo, cubo e cilindro, que comportavam a mesma 

capacidade de volume – 1 litro. Estes cálculos os levaram e refletir sobre quais 

formatos geométricos são mais econômicos em termos de material utilizado para 

a fabricação de embalagens. Após as reflexões sobre esta atividade os alunos 

construíram a embalagem mais econômica, levando em consideração o mesmo 

volume para a menor área. Pode-se concluir que é necessária a prática em uma 

matemática significativa e interessante. Ficou evidente que durante o processo 

de aprendizagem, é importante se trabalhar de forma em que os alunos, possam 

participar em equipes, relacionar, interagir, discutindo e trocando suas ideias, 

para atingir os resultados esperados com satisfação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Modelagem Matemática:As Embalagens como Alternativa para o Estudo 

de Conceitos de Geometria Euclidiana 

Palavras-chave: Educação Matemática. Modelagem Matemática. Embalagens. 

Resumo: Este material didático foi desenvolvido com a intenção de se explorar 

conceitos de Geometria Plana e Espacial, aliados às embalagens, que está 

presente no cotidiano dos alunos, espera-se despertar suas atenções, que eles 

se envolvam nas atividades e aprendam os conteúdos propostos. O professor 

abordará os conteúdos, aliando o manuseio das Embalagens nas aulas de 

matemática, oportunizando ao aluno vivenciar, observar, analisar e discutir suas 

interpretações, se apropriando dos conceitos e formulando suas ideias. 

Propomos como metodologia a Modelagem Matemática e nos fundamentaremos 

principalmente nas concepções de Modelagem de Biembengut e Hein (2005), 

que sugere que a Modelagem Matemática deve acontecer gradualmente em sala 



de aula em três etapas: interação, matematização, e modelo matemático, e nas 

concepções de Barbosa (2004), em particular no caso 2 de Barbosa, no qual ele 

sugere que o professor forneça o tema das atividades e os alunos busquem 

informações para resolvê-las. Com objetivo de explorar alguns conceitos de 

Geometria Espacial e Geometria Plana, por meio de uma sequência de 

atividades, cujo tema é Embalagens, auxiliada pela Modelagem Matemática. 

Comparando, planificando, pesquisando vantagens de diferentes embalagens. 

Estudando diversas formas geométricas, com os alunos em grupos de estudos 

para promover elaboração de atividades e discutir suas pesquisas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIO CEZAR DALDEGAN DE PADUA 

ORIENTADOR: Andre Fabiano Steklain Lisboa 
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Artigo  
Título: Utilizando o software GeoGebra como ferramenta auxiliar no ensino de 

Função Afim e Função Quadrática 

Palavras-chave: Software GeoGebra; Função Afim; Função Quadrática 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar uma experiência sobre o uso 

do software GeoGebra como ferramenta auxiliar no ensino de função afim e 

função quadrática. Abordou-se primeiro o conteúdo de funções na forma 

tradicional, baseado na resolução de exercícios com aulas expositivas, em 

seguida no Laboratório de Informática, desenvolveu-se algumas aulas com 

atividades tendo o apoio do computador e de um data show, utilizando como 

recurso principal o software GeoGebra. Os resultados mostraram que com o 

auxílio do GeoGebra, a interpretação dos gráficos de funções torna-se mais 

clara, objetiva e de forma dinâmica, revelando que o uso de tecnologias de 

informática, como os softwares educativos, pode contribuir significativamente 

para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. O presente artigo 

também relata como ocorreu a socialização do Projeto de Intervenção 

Pedagógica com os professores participantes do Grupo de Trabalho em Rede 

(GTR). 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Utilizando o software GeoGebra como ferramenta auxiliar no ensino de 

Função Afim e Função Quadrática 

Palavras-chave: Software GeoGebra; Função Afim; Função Quadrática 

Resumo: Esta unidade didática baseia-se no ensino da matemática por meio da 

informática, especificamente o software GeoGebra, um programa livre de 

geometria dinâmica disponível nos laboratórios do Paraná Digital. Com este 

software é possível trabalhar geometria, álgebra e cálculo. O presente trabalho 

apresenta algumas sugestões de atividades, tendo os seguintes objetivos 

específicos: usar o software GeoGebra como ferramenta auxiliar a ser inserida 

no ensino de função afim e função quadrática; apresentar ao aluno uma aula 

atrativa e interessante do ponto de vista didático, levando em consideração a 

importância do conteúdo trabalhado; proporcionar uma melhor interação entre o 

objeto de estudo da matemática e o aluno. Desta forma, pretende-se mostrar 

que é possível usar a informática como recurso didático que desperte no aluno 

o interesse pela busca do conhecimento matemático. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIOCIR RONQUI 

ORIENTADOR: Paulo Laerte Natti 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: As tecnologias Educacionais como elemento facilitador do processo 

Ensino Aprendizagem 

Palavras-chave: Prática Pedagógica; Jogos Matemáticos, Sólidos Geométricos. 

Resumo: Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de relacionar teoria e 

prática nas aulas de matemática a partir do uso das Tecnologias. Foi elaborado 

a partir da implementação do Caderno Pedagógico elaborado no Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria de Estado da Educação. As 

atividades foram realizadas com alunos da 4ª série do curso de Formação de 

Docentes no Colégio Estadual Arthur de Azevedo – EFMPN com objetivo de 

dinamizar o ensino da Matemática por meio da introdução das novas tecnologias 

no âmbito escolar e de favorecer e ampliar o conhecimento do aluno nos 



diferentes campos do saber. Como determinado nas Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica, o ensino da matemática prevê a formação de um estudante 

crítico, capaz de agir com autonomia nas suas relações sociais, de modo que é 

necessário que o processo pedagógico em Matemática contribua para que o 

estudante tenha condições de constatar regularidades matemáticas e 

generalizações, e permita que ele aproprie-se de linguagem adequada para 

descrever e interpretar fenômenos matemáticos e de outras áreas do 

conhecimento. Os resultados deste trabalho foram satisfatórios. Por meio da 

prática pedagógica desenvolvida através de Tecnologias os alunos puderam 

visualizar, generalizar e representar os sólidos geométricos, conheceram e 

manusearam jogos matemáticos interativos e publicaram os conhecimentos 

construídos num blog. Dessa forma, houve construção, interação, trabalho 

colaborativo, e processos de descoberta de forma dinâmica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As tecnologias Educacionais como elemento facilitador do processo 

Ensino Aprendizagem 

Palavras-chave: Tecnologia;aluno;aprendizagem;computador 

Resumo: Dinamizar o ensino da Matemática por meio da introdução das novas 

tecnologias no âmbito escolar, a fim de favorecer e ampliar o conhecimento do 

aluno nos diferentes campos do saber. A escolha desse tema deve-se à 

influência que o computador está tendo na área educacional e ao fato da grande 

necessidade de se ter conhecimento dos softwares adequados para o ensino da 

matemática como também a catalogação destes por conteúdo. As 

aprendizagens da matemática em ambientes informatizados apresentam 

recursos em consonância com processo de aprendizagem construtivista, o qual 

tem como princípio básico que o conhecimento se constrói a partir das ações do 

sujeito. Como toda ação Pedagógica visa a melhoria do aprendizado, faz-se 

necessário estabelecer metas de trabalho que venham de encontro com as 

necessidades dos alunos. Este projeto será desenvolvido no Colégio Estadual 

Arthur de Azevedo, para os alunos do 4º Ano do Curso de Formação de 

docentes. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARISA BELINSKI 

ORIENTADOR: Sandro Aparecido dos Santos 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Modelagem matemática aplicada ao ensino de conceitos de área e 

perímetro numa visão integradora. 

Palavras-chave: Modelagem, Aprendizagem significativa, Área, Perímetro; 

Resumo: O artigo tem como base o Ensino da Matemática através de 

abordagens voltadas para a modelagem/modelação matemática, incluindo 

algumas situações reais que facilitam o ensino dos conceitos de área e 

perímetro, pois para alguns alunos o Ensino da Matemática se torna difícil porque 

o que está sendo ensinado não é significativo para sua vida fora da escola. 

Dessa forma, o objetivo geral foi proporcionar ao aluno uma aprendizagem 

significativa sobre os conceitos de área e perímetro, utilizando uma abordagem 

integradora a partir do uso da modelagem matemática. O trabalho foi realizado 

na Escola Estadual Érico Veríssimo, localizada em Laranjeiras do Sul, Paraná. 

O mesmo propõe a análise do modelo da planta baixa da Escola e os conceitos 

foram trabalhados em 02 turmas da 8ª série/9°ano de formas distintas. O estudo 

contribuiu para a superação das dificuldades e defasagem no aprendizado por 

meio da aplicação de atividades significativas e interessantes. E foi possível 

articular aos demais conteúdos estruturantes propostos nas Diretrizes 

Curriculares da Educação através de situações problemas para fixar e melhorar 

o aprendizado dos alunos do Estado do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Modelagem matemática aplicada ao ensino dos conceitos de área e 

perímetro numa visão integradora. 

Palavras-chave: Modelagem; Aprendizagem; Área e Perímetro 

Resumo: Esta unidade didática tem como base o Ensino da Matemática através 

de abordagens voltadas para a modelagem/modelação matemática, incluindo 

algumas situações reais que facilitam o ensino dos conceitos de área e 

perímetro, pois para alguns alunos o Ensino da Matemática se torna difícil porque 

o que está sendo ensinado não é significativo para sua vida fora da escola. 



Dessa forma, o objetivo geral é proporcionar ao aluno uma aprendizagem 

significativa sobre os conceitos de área e perímetro, utilizando uma abordagem 

integradora a partir do uso da modelagem matemática. O mesmo propõe a 

análise do modelo da planta baixa da Escola, os conceitos serão trabalhados em 

02 turmas da 8ª série/9°ano de formas distintas, neste caso, aplica-se a 

modelagem de forma significativa em uma das turmas, enquanto que a outra os 

conceitos serão trabalhados de maneira tradicional para obter um comparativo e 

uma análise qualitativa sobre a metodologia utilizada. Espera-se que o trabalho 

proposto contribua para a superação das dificuldades e defasagem no 

aprendizado através do desenvolvimento de atividades que sejam significativas 

e interessantes, no conteúdo de área e perímetro e dessa forma, articular aos 

demais conteúdos estruturantes por meio de situações problemas para fixar e 

melhorar o aprendizado dos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARISTELA SARDA 

ORIENTADOR: Arilda Maria Passos 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: OS ALIMENTOS E SUAS EMBALAGENS: Uma Metodologia para o 

Ensino da Matemática 

Palavras-chave: Geometria; Interdisciplinaridade; contextualização 

Resumo: O presente artigo faz uma abordagem sobre o ensino da Geometria 

plana e espacial, utilizando como ferramenta, os alimentos e suas embalagens. 

O enfoque metodológico da pesquisa buscou relacionar o conteúdo da 

Geometria com o cotidiano dos alunos, de forma interdisciplinar, considerando a 

dificuldade que os mesmos encontram em contextualizar esses conceitos. Por 

meio de atividades diversificadas, possibilitou-se a reflexão e o encaminhamento 

de metodologias alternativas, buscando solucionar as dificuldades que se 

apresentam. Pretende-se resgatar os conceitos geométricos que os alunos já 

possuem e introduzir outros que são considerados básicos para a formação dos 

discentes. A proposta contribuiu para a aprendizagem da Geometria e 



possibilitou o conhecimento de outros conceitos matemáticos, podendo ser 

aplicado em turmas do ensino fundamental, médio e normal. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os alimentos e suas embalagens: Uma metodologia para o Ensino da 

Matemática. 

Palavras-chave: educação matemática; geometria; embalagens alimentícias; 

interdisciplinaridade; contextualização 

Resumo: Sabe-se que o mundo moderno é sem dúvida, um mundo permeado 

pela ciência e pela tecnologia, pois é um mundo invadido pela Matemática e esta, 

não pode passar despercebida, uma vez que faz parte do nosso cotidiano e se 

relaciona indubitavelmente com tudo o que nos rodeia. Percebe-se a 

necessidade de novas metodologias para o ensino da matemática, visto que esta 

é tida como abstrata e desvinculada da realidade dos alunos. Destaca-se, nesse 

contexto, o ensino da Geometria, nela percebe-se que os alunos construirão 

conceitos geométricos com maiores habilidades e, consequentemente, integrar-

se-ão com outras áreas da Matemática assimilando-as e utilizando-as na prática 

de sua vivência, generalizando a sua aprendizagem matemática. Acredita-se 

então que a Geometria não pode passar despercebida, porque ela é parte de 

nossa vida cotidiana e profissional e, ainda, se observarmos o mundo que nos 

rodeia não podemos fugir de maneira alguma deste ramo da Matemática, pois, 

ela está presente em tudo. Devemos despertar no educando o gosto pela 

Matemática, fazendo-o perceber a relação que há entre esta e o seu cotidiano, 

oportunizando aos discentes atividades diversificadas envolvendo a sua 

realidade, para que o ensino torne-se dinâmico e participativo; Considera-se que 

planejar um conteúdo consiste, não apenas em programar o que ensinar, mas 

também, em selecionar as experiências que deverão ser vivenciadas e as 

metodologias apropriadas para o trabalho proposto, fazendo com que os 

conteúdos matemáticos deixem de ser vistos como abstratos e passem a ter 

significado para a vida do educando. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARISTEL DO NASCIMENTO 



ORIENTADOR: Jose Trobia 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: INVESTIGANDO OS CONCEITOS DE TRIGONOMETRIA UTILIZANDO 

O GEOPLANO E O SOFTWARE GEOGEBRA 

Palavras-chave: Ensino. Trigonometria. Representação semiótica. Geoplano. 

Software Geogebra. 

Resumo: Situações envolvendo a matemática fazem parte da vida das pessoas, 

no entanto, para os alunos no Ensino Médio é uma das causas do insucesso, 

levando-os muitas vezes a abandonarem a escola. Neste contexto insere-se a 

nossa pesquisa, como parte integrante do Programa de Desenvolvimento 

Educacional PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Está 

pesquisa teve como questão norteadora: “A utilização de materiais didáticos, 

pode contribuir para que o aluno do Ensino Médio compreenda melhor os 

conceitos de trigonometria?” Neste sentido, desenvolvemos uma proposta de 

utilizar materiais manipuláveis aliados aos recursos tecnológicos na construção 

dos conceitos trigonométricos. O desenvolvimento abordou situações didáticas 

que utilizam como pressuposto teórico a teoria dos registros de representação 

semiótica de Raymond Duval. A intervenção pedagógica foi desenvolvida em 

uma 1ª série do Ensino Médio de um colégio da rede estadual da cidade de 

Ponta Grossa – Paraná e foi dividida em duas etapas. Na primeira foram 

construídos materiais manipuláveis como o Geoplano e o Teodolito para a 

exploração das razões trigonométricas no triângulo retângulo e o cálculo de 

distâncias inacessíveis. Na segunda etapa, com a utilização do software 

GeoGebra foram realizados estudos do comportamento das funções 

trigonométricas a partir da representação gráfica. Acredita-se que, o conteúdo 

de trigonometria, quando abordado de forma reflexiva e contextualizado contribui 

positivamente para o desenvolvimento integral do aluno e com esta atividade 

seja possível o professor articular um trabalho de forma a levar os alunos a 

construírem conceitos matemáticos e participarem ativamente das aulas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: INVESTIGANDO OS CONCEITOS DE TRIGONOMETRIA UTILIZANDO 

O GEOPLANO E O SOFTWARE GEOGEBRA 



Palavras-chave: Trigonometria; geoplano; softwaregeogebra 

Resumo: Resumo Este material foi elaborado para ser utilizado durante a 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica \"Investigando os 

Conceitos de Trigonometria Utilizando o Geoplano e o Software Geogebra\". 

Este projeto, será desenvolvido no Colégio Estadual Regente Feijó - Ensino 

Médio e Profissional da cidade de Ponta Grossa Paraná, com alunos da 1ª série 

do Ensino Médio. A opção por esta modalidade de material foi pensada, tendo 

em vista que uma Unidade Didática, aponta conteúdos sob um enfoque 

metodológico. Assim as atividades apresentadas têm como objetivos investigar 

o desempenho dos alunos nas conversões das diferentes representações 

utilizando como material didático o Geoplano e o Software Geogebra. Esta 

produção aborda três eixos: o ensino aprendizagem do conteúdo de 

trigonometria, a teoria dos registros de representação Semiótica de Duval e a 

utilização de materiais manipuláveis e as mídias tecnológicas no ensino. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIZA CLEUZA DE ARAUJO THOMAZONI 

ORIENTADOR: ARLENI ELISE SELLA 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O USO DE PANFLETOS PARA O ENSINO DA PORCENTAGEM NO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES: uma abordagem da divisão 

Palavras-chave: Formação de Docentes; Porcentagem; Divisão; Resolução de 

Problemas 

Resumo: O acesso à escola aumentou e, com isto a necessidade de constantes 

discussões sobre a melhor maneira de encaminhar o processo educativo. Diante 

da heterogeneidade dos alunos que buscam o Curso de Formação de Docentes 

e à especificidade do mesmo, que é preparar alunos para serem professores, é 

preciso considerar que, em função do segmento em que atuarão, precisam de 

domínio dos conteúdos a ensinar. A realização deste projeto justifica-se pela 

necessidade de explorar neste curso, diferentes abordagens metodológicas para 

esses conteúdos. A relevância do trabalho com múltiplas abordagens não 

objetiva apenas facilitar a esses alunos a compreensão, mas o fato de que 



muitas vezes essas alternativas podem facilitar uma espécie de simetria 

invertida, delas os futuros docentes consigam estabelecer relações de sua 

aprendizagem com o processo de ensino que poderão, no futuro, encaminhar. 

Dotar-lhes de um acervo de alternativas que enriqueçam sua prática pedagógica 

pode lhes dar autonomia em uma escolha consciente e intencional visando 

atingir os objetivos pretendidos. Como uma das sugestões para organizar 

atividades contextualizadas e tratar o conteúdo de porcentagem, ensinando o 

processo de divisão, se propõe a utilização de panfletos, pois esses são 

materiais simples, acessíveis e práticos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O USO DE PANFLETOS PARA O ENSINO DA PORCENTAGEM NO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES: uma abordagem da divisão 

Palavras-chave: Formação de Docentes; Porcentagem; Divisão; Resolução de 

Problemas. 

Resumo: O acesso à escola aumentou e, com isto a necessidade de constantes 

discussões sobre a melhor maneira de encaminhar o processo educativo. Diante 

da heterogeneidade dos alunos que buscam o Curso de Formação de Docentes 

e à especificidade do mesmo, que é preparar alunos para serem professores, é 

preciso considerar que, em função do segmento em que atuarão, precisam de 

domínio dos conteúdos a ensinar. A realização deste projeto justifica-se pela 

necessidade de explorar neste curso, diferentes abordagens metodológicas para 

esses conteúdos. A relevância do trabalho com múltiplas abordagens não 

objetiva apenas facilitar a esses alunos a compreensão, mas o fato de que 

muitas vezes essas alternativas podem facilitar uma espécie de simetria 

invertida, delas os futuros docentes consigam estabelecer relações de sua 

aprendizagem com o processo de ensino que poderão, no futuro, encaminhar. 

Dotar-lhes de um acervo de alternativas que enriqueçam sua prática pedagógica 

pode lhes dar autonomia em uma escolha consciente e intencional visando 

atingir os objetivos pretendidos. Como uma das sugestões para organizar 

atividades contextualizadas e tratar o conteúdo de porcentagem, ensinando o 

processo de divisão, se propõe a utilização de panfletos, pois esses são 

materiais simples, acessíveis e práticos. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIZA GIONGO COMPARIM 

ORIENTADOR: Andreia Buttner Ciani 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: UM ESTUDO PARA O ENSINO DOS NÚMEROS INTEIROS NA 6ª 

SÉRIE 

Palavras-chave: resolução de problemas; números inteiros; atividades lúdicas; 

avaliação da aprendizagem. 

Resumo: A ideia inicial deste trabalho ocorreu a partir dos problemas advindos 

das dificuldades encontradas com o ensinar e em aprender tópicos do 

conhecimento matemático relacionados ao conjunto dos números inteiros (z), 

nos quase 25 anos de atuação docente em sala de aula. Estas dificuldades 

parecia potencializarem-se diante da atividade de interpretação na resolução de 

problemas, e na interelação entre a teoria matemática e as supostas situações 

“reais” apresentadas nos enunciados dos problemas escolares. Para lidar com 

esta problemática fez-se um breve estudo sobre a metodologia da resolução de 

problemas, e sobre avaliação da aprendizagem como prática de investigação. 

Elaborou-se uma forma de trabalho pautada nestes estudos para um semestre, 

com estudantes de uma 6ª série do Ensino Fundamental. O trabalho com a sala 

de aula foi baseado na resolução, por parte dos alunos, de situações problemas 

e atividades lúdicas, utilizando o jogo como um problema em movimento. A 

conclusão foi de que houve algum avanço, mas que estudos devem continuar a 

serem realizados para que mudanças efetivas se tornem viáveis em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A avaliação da aprendizagem dos Números Inteiros na perspectiva da 

Resolução de Problemas em Sextas Séries. 

Palavras-chave: Números Inteiros; Resolução de Problemas; Avaliação da 

Aprendizagem. 

Resumo: A grande dificuldade que os estudantes têm ou encontram na 

aprendizagem de Matemática, mais especificamente no que diz respeito à 

aprendizagem dos Números Inteiros, é que despertou em nós o anseio de 



abordar neste projeto o ensino desse conteúdo. Para isso, fomos buscar um 

aprimoramento teórico e encontramos respaldo na teoria da resolução de 

problemas e da avaliação da aprendizagem. A forma mecânica de se ensinar e 

se conceber a Matemática e a avaliação nos preocupava e angustiava. Na busca 

de reverter este quadro, resolvemos estudar sobre a metodologia da resolução 

de problemas e a avaliação da aprendizagem para desenvolver este projeto 

sobre Números Positivos e Números Negativos no conjunto dos números 

inteiros. A avaliação será repensada e tomada como processo condutor do 

ensino e aprendizagem, por meio de estratégias de investigação da 

aprendizagem dos estudantes no desenvolvimento de atividades didáticas 

diferenciadas, tais como desafios e jogos, desenvolvidos na perspectiva da 

Resolução de Problemas. Nas atividades propostas, tomamos o cuidado de 

partir do contexto dos estudantes, criando ou resgatando situações-problemas 

inerentes a esses contextos. A idéia também é propiciar aulas mais dinâmicas 

num ambiente prazeroso, com atividades lúdicas para que as crianças aprendam 

de forma mais solta, o que pode favorecer a criatividade e o interesse pelo 

conteúdo. Dentro desta perspectiva da avaliação da aprendizagem e da 

resolução de problemas, adotaremos três jogos: Jogos de Dados, Jogo do Pega 

Varetas e o Jogo do Bingo de Números Inteiros, todos com o objetivo de abordar 

os números inteiros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARLENE DOS SANTOS SHIMABUKU 

ORIENTADOR: Paulo Laerte Natti 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O Jogo como Recurso Pedagógico, Articulador do Processo de Ensino 

da Matemática. 

Palavras-chave: Jogos; multiplicação; blog 

Resumo: Diversas ferramentas metodológicas podem ser utilizadas no Ensino 

de Matemática, dentre as quais se destacam os jogos. Estudos revelam que a 

utilização dos jogos em sala de aula contribui para o aprendizado dos alunos. 

Este trabalho foi desenvolvido com a intenção de relacionar os jogos lúdicos e o 



uso das tecnologias, através de um blog nas aulas de matemática como 

alternativa no ensino da Multiplicação de Números Naturais. O trabalho foi 

elaborado a partir da implementação da Unidade Didática Pedagógica elaborada 

no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria de Estado 

da Educação. As atividades (jogos) foram realizadas com alunos do 6º ano, do 

Colégio Estadual Anita Garibaldi, na cidade de Jardim Alegre – PR, durante o 2º 

semestre de 2011, visando proporcionar um contato mais prático com a 

matemática, por meio de jogos e brincadeiras, com o objetivo de despertar o 

conhecimento lógico, o raciocínio crítico e argumentativo, como determina as 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica.O trabalho com mídias tecnológicas 

insere diversas formas de ensinar, aprender e valorizar o processo de produção 

de conhecimentos. Os resultados do trabalho de intervenção mostraram que os 

usos das tecnologias contribuíram de forma satisfatória para o desenvolvimento 

e aprendizado dos alunos. Através desta prática pedagógica e com o uso do 

blog, os alunos puderam ver a matemática como uma disciplina interessante, útil 

e moderna o que permitiu um aprendizado significativo e prazeroso. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Jogo como Recurso Pedagógico, Articulador do Processo de Ensino 

da Matemática. 

Palavras-chave: Jogos; Blog; Multiplicação; Alunos. 

Resumo: Este projeto de ensino-aprendizagem de Matemática possibilitará aos 

alunos uma maneira mais prazerosa, dinâmica e criativa de aprender a 

multiplicação de números naturais utilizando o raciocínio através de atividades 

lúdicas (jogos) e da linguagem virtual através de um blog, ferramentas essenciais 

ao aprendizado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 
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Artigo  



Título: O USO DE JOGOS ONLINE COMO RECURSO NO ENSINO DA 

MATEMÁTICA 

Palavras-chave: : Ensino de Matemática; Recursos Tecnológicos; Jogos online. 

Resumo: A Matemática é hoje um desafio aos estudantes que chegam às séries 

finais do ensino fundamental. São poucos os estudantes que conseguem 

apropriar-se significativamente deste saber. As dificuldades começam ainda nas 

séries iniciais e os altos índices de repetência e o baixo desempenho dos 

estudantes comprovam isso. Uma das alternativas para minimizar essa situação 

é o uso de jogos online, os quais podem tornar o processo ensino-aprendizagem 

mais prazeroso, com desafios que proporcionem divertimento e que, ao mesmo 

tempo, facilitem o processo de construção do conhecimento. Os jogos 

promovem a valorização pessoal e a percepção das potencialidades individuais 

e do grupo, pois ao jogar, o estudante é levado a exercitar suas habilidades e a 

buscar melhores resultados para a sua equipe. O objetivo deste estudo foi 

desenvolver práticas pedagógicas que, mediadas pelas tecnologias da 

comunicação e informação (jogos online), facilitem o processo de ensino da 

Matemática no Ensino Fundamental. Este trabalho foi desenvolvido por meio de 

diálogo; atividades de pesquisa; integração de tecnologias, mídias e 

conhecimentos; contatos com diversos tipos de jogos e resolução de problemas. 

Com este trabalho verificou-se a aprendizagem dos estudantes a respeito dos 

conteúdos trabalhados e, ao mesmo tempo avaliou-se a eficiência da 

metodologia aplicada na melhoria do processo ensino-aprendizagem. A 

aceitação deste trabalho por parte dos estudantes foi gratificante. Apesar das 

dificuldades encontradas quanto ao uso do computador, os estudantes 

apresentaram um ótimo aproveitamento diante dos jogos trabalhados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O USO DE JOGOS ELETRÔNICOS COMO RECURSO NO ENSINO DA 

MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Recursos Tecnológicos; Jogos Online 

Resumo: O ensino da Matemática vem se tornando uma atividade cada vez 

menos produtiva. São poucos os alunos que conseguem apropriar-se 

significativamente deste saber. As dificuldades começam ainda nas séries 

iniciais e os altos índices de reprovação e o baixo desempenho dos alunos 



comprovam isso. Uma das propostas para melhorar esta situação é o uso de 

jogos eletrônicos, os quais podem tornar o processo de ensino e aprendizagem 

mais prazeroso, com desafios que proporcionem divertimento e que, ao mesmo 

tempo, facilitem o processo de construção do conhecimento. Os jogos 

promovem a valorização pessoal e a percepção das potencialidades individuais 

e do grupo, pois ao jogar, o aluno é levado a exercitar suas habilidades e a 

buscar melhores resultados para a sua equipe. O objetivo deste trabalho é 

desenvolver práticas pedagógicas que, mediadas pelas tecnologias da 

comunicação e informação, por meio de jogos eletrônicos, facilitem o processo 

de ensino da Matemática no Ensino Fundamental. Este trabalho desenvolverá 

por meio de diálogo; atividades de pesquisa; integração de tecnologias, mídias 

e conhecimentos; contatos com diversos tipos de jogos e resolução de 

problemas. Com a aplicação deste material espera-se verificar o nível de 

conhecimento dos alunos a respeito dos conteúdos trabalhados e, ao mesmo 

tempo avaliar a eficiência da metodologia aplicada na melhoria do ensino e 

aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARLI CARNEIRO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS 
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Artigo  
Título: A APRENDIZAGEM DO ESTUDO DAS FRAÇÕES NO 6º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS. 

Palavras-chave: Currículo; frações; ludicidade; ensino; matemática. 

Resumo: O presente artigo teve como tema de estudo “O currículo de 

matemática: O uso do lúdico no ensino de fração”. O público alvo de intervenção 

foi um 6° ano do Ensino Fundamental. Há um discurso relevante sobre novas 

formas e metodologias de ensino, propostas a partir dos PCN’S , onde se propõe 

conteúdos básicos para cada série e encaminhamentos metodológicos que 

orientam o trabalho docente, como parâmetros e diretrizes sobre o que é 

essencial para cada série do ensino fundamental. Entre estas orientações, 

destaca-se sobre a inclusão do lúdico no currículo de matemática. Diante dessa 



indagação referente a essa prática de ensino de matemática e os desafios 

atrelados com a disciplina, focou-se o seguinte: A inserção de uma metodologia 

diferenciada com atividades lúdicas no ensino de fração contribuirá para o 

reconhecimento por parte do aluno de que as frações fazem parte do seu 

cotidiano? A partir destas considerações os objetivos foram proporcionar um 

aprendizado partindo do concreto para o abstrato, através de práticas de ensino 

lúdicas na disciplina de matemática. Como fundamentação teórica, buscou-se 

autores que evidenciassem a ludicidade associada ao brincar, ao jogo, aos 

esportes e outras atividades humanas bastante discutidas entre os teóricos, 

como Piaget, Vygotsky, Kishimoto, Huizinga, entre outros. Neste contexto, a 

modalidade de pesquisa seguida, foi a pesquisa-ação visando pesquisar e atuar 

por meio da intervenção e implementação de atividades lúdicas, observando 

como estas favoreceram as práticas de ensino e aprendizagem. A Unidade 

Didática teve como objetivo elaborar uma proposta de atividades lúdicas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A APRENDIZAGEM DO ESTUDO DAS FRAÇÕES NO 6º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS. 

Palavras-chave: Fração, lúdico e conceito matemático. 

Resumo: A Unidade Didática tem como objetivo elaborar uma proposta de 

atividades lúdicas, buscando assim uma alternativa metodológica de motivação 

e melhor assimilação do conteúdo, e que sirvam de embasamento teórico e 

prático, para os docentes de matemática que buscam em sua ação didática, 

novas práticas metodológicas. As atividades buscam levar o educando a 

compreensão dos conceitos a partir da relação entre o conteúdo matemático 

escolar e a experiência matemática vivenciada em seu cotidiano. A Unidade 

apresenta atividades para no 6º ano do Ensino Fundamental, com objetivos, 

materiais e os recursos que são necessários para que ela se desenvolva e 

também algumas sugestões para o professor explorar em sala de aula. 

Pensamos que o ensino de frações seja necessário, não só para o 

desenvolvimento matemático, mas também porque os esquemas de 

pensamentos utilizados na aprendizagem dos números fracionários são 

diferentes dos necessários para o trabalho com os números naturais, devido à 

própria natureza desses números. Assim, seu estudo pode proporcionar um 



desenvolvimento cognitivo mais amplo, possibilitando novos recursos para 

resoluções de outros tipos de situações. A importância de se trabalhar o Lúdico 

na Matemática, é uma maneira que encontramos de proporcionar a interação 

entre alunos e a disciplina de matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARLI FATIMA FIORENTIN 
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IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: O USO 

RACIONAL DA ÁGUA 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino e Aprendizagem; Uso racional 

da água. 

Resumo: O presente artigo apresenta contribuições para amenizar o atual 

quadro de ensino e aprendizagem de matemática na educação básica. O 

objetivo é apresentar a Modelagem Matemática como uma alternativa que 

contribua para melhorar a prática do professor e por consequência a 

aprendizagem por parte dos estudantes. A concepção adotada para o 

desenvolvimento do projeto foi a de Dionísio Burak, a escolha desta concepção 

dá-se por manter relações com os objetivos propostos e pelo fato de que nela a 

Modelagem Matemática vem ao encontro das expectativas do educando, por 

conferir sentido ao que ele estuda, por satisfazer suas necessidades de 

aprendizagem e partindo dos seus interesses. A experiência foi realizada numa 

turma de 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Castelo Branco de 

Itapejara D’Oeste – PR e o tema escolhido pelos alunos foi a água. Através da 

coleta de dados obtiveram-se várias informações referentes ao tema, 

propiciando a elaboração de vários problemas e a exploração de diversos 

conteúdos matemáticos para encontrar as soluções. Desenvolvendo esse 

trabalho percebeu-se a motivação do aluno no desenvolvimento das atividades, 

participando ativamente de todas as etapas, o interesse pela matemática, a 

aprendizagem significativa e a importância na sua formação como cidadão 



consciente sobre práticas relacionadas ao meio ambiente, principalmente a 

água, conhecendo e compreendendo o meio onde vive. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Modelagem Matemática: Uma Experiência no Ensino Médio 

Palavras-chave: Modelagem Matématica; tendências; ensino/aprendizagem 

Resumo: O presente projeto tem como tema de estudo a “Modelagem 

Matemática”. Nesta unidade didática pretende-se fazer com que a matemática 

torne-se mais interessante de ser trabalhada, fazendo com que os alunos 

apreendam com mais facilidade conceitos matemáticos, o que contribuirá para 

que os mesmos possam perceber que a realidade vivenciada fora da escola 

pode ser vivida dentro dela, e isso se dará através da Modelagem Matemática. 

A preferência por modelagem matemática para a realização desta Unidade 

Didática justifica-se porque nas últimas décadas a preocupação com o ensino e 

aprendizagem matemática ocasionou o surgimento de várias tendências 

metodológicas para o ensino de Matemática entre elas a Modelagem 

Matemática. Objetivamos Utilizar a Modelagem Matemática como estratégia de 

ensino para tornar o ensino mais dinâmico e mais significativo para o aluno. 

Objetivamos proporcionar aos alunos uma maneira diferenciada para estudar e 

compreender os conteúdos matemáticos, contextualizando e utilizando a 

Modelagem Matemática. Neste estudo estamos assumindo a proposta por 

BURAK (1998 e 2004), a escolha desta concepção dá-se pelo fato de que nela 

a Modelagem Matemática vem ao encontro das expectativas do educando, dá 

sentido ao que ele estuda, satisfaz suas necessidades de aprendizagem partindo 

de seus interesses o que lhe possibilitará realizar alguns de seus objetivos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARLI LOURDES DE VARGAS TERRES 

ORIENTADOR: ANTONIO AMILCAR LEVANDOSKI 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Modelagem matemática através da construção de maquetes no 7º ano. 

Palavras-chave: Modelagem matemática. Maquete. Geometria. 



Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto 

“Modelagem matemática através da construção de maquetes no 7º ano”, na área 

de tendências matemáticas. A atividade foi desenvolvida com alunos do 7º ano 

do Colégio Estadual Senador Manoel Alencar Guimarães no Bairro Mercês, na 

cidade de Curitiba, Paraná. A modelagem foi utilizada como estratégia de ensino. 

Situações diversas da sala de aula como formas geométricas, perímetro, área, 

razão, proporção, escala, planta baixa foram desenvolvidas com os educandos. 

Conceitos diferenciados foram aplicados na modelagem através de alguns 

recursos utilizados na sociedade, que auxiliaram na construção das maquetes, 

como: folder de divulgação de empreendimentos imobiliários que contém a 

planta baixa do imóvel anunciado. Esse material permite selecionar os 

elementos matemáticos como base da produção da planta baixa da sala de aula, 

desenvolver o conceito de dimensão, proporção e escala matemática, 

formalizados na construção da maquete da sala de aula. Tudo isso foi feito para 

que se atingissem os objetivos propostos. As atividades desenvolvidas 

permitiram aos estudantes uma maior compreensão dos conteúdos trabalhados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Modelagem matemática através da construção de maquetes no 7º ano ( 

6ª série) 

Palavras-chave: Modelagem matemática; Maquete: Geometria 

Resumo: Resumo O Presente estudo tem propósito de focar na área de 

tendências matemáticas, mais especificamente modelagem matemática. Para 

tanto pretende-se investigar situações diversas envolvendo tais conceitos, como 

formas geométricas, perímetro, área, , razão, porcentagem e outros para que 

sejam valorizados pelos alunos. Para que se a tinja todos os propósitos prevê-

se as transposições dos conceitos da modelagem matemática em conceitos 

diferenciados. Sugere-se a aplicabilidade a partir dos recursos fornecidos na 

sociedade, tais como: o uso do folder de divulgação de empreendimentos 

imobiliários que contém planta baixa do imóvel anunciado. Como material de 

apoio o folder permite selecionar os elementos matemáticos como base da 

produção da planta baixa da sala de aula. Também desenvolver o conceito de 

dimensão, proporção e escala matemática, formalizados na construção de uma 



maquete. Assim, espera-se como resultado que a modelagem matemática seja 

incorporada em atividade de elaboração construtiva. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARLI MARIA FINGER CONTE 

ORIENTADOR: Carlos Roberto Ferreira 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO 

- INVESTIMENTO EM AÇÕES 

Palavras-chave: “Modelagem Matemática” “Ensino e aprendizagem” “Mercado 

de ações” 

Resumo: Este artigo apresenta um estudo que possibilita aos professores uma 

oportunidade de repensar de sua prática e de refletir sobre a possibilidade de 

adotar a Modelagem Matemática como metodologia de ensino considerando o 

baixo rendimento de nossos alunos, o desinteresse, a evasão e a repetência e 

as avaliações sobre o ensino e aprendizagem como o PISA que classifica o 

Brasil entre os últimos, temos diversas tendências em educação matemática 

procurando reverter este quadro crítico entre elas a Modelagem Matemática. O 

trabalho apresentado foi desenvolvido em uma turma de 3ª série do ensino 

médio na Escola Estadual Hercília França do Nascimento com o objetivo é 

utilizar a Modelagem Matemática como estratégia de ensino para tornar o ensino 

mais dinâmico e significativo para o aluno. O tema escolhido em conjunto com 

os alunos foi: Investimento em Ações, buscou-se conhecer as possibilidades de 

investimento e como funciona o mercado de ações, levando o aluno a investigar 

e posteriormente sob a orientação do professor elaboraram as questões 

pertinentes ao tema, coletaram dados, resolveram as situações levantadas, 

entenderam os conceitos do mercado de ações de forma simples e dinâmica, 

interpretaram e analisaram dados através de cálculos matemáticos da leitura 

crítica dos mesmos, aplicaram conhecimentos e métodos matemáticos em 

situações reais, especialmente nas questões financeiras e analisaram 

criticamente as respostas encontradas, sendo perceptível a motivação no 



desenvolvimento das atividades, o interesse pela matemática em face de sua 

aplicabilidade tornou o ensino dinâmico e com significado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MODELAGEM MATEMATICA: UMA ESTRATÉGIA DE ENSINO 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino e aprendizagem; Mercado de 

ações 

Resumo: A presente Unidade Didática tem como tema de estudo a Modelagem 

Matemática vinculada ao título “Modelagem Matemática: Uma Estratégia de 

Ensino”, justifica-se esse pelo fato de acreditarmos que esta metodologia oferece 

condições favoráveis para reverter o atual quadro crítico que se encontra o 

ensino e aprendizagem da matemática, tendo em vista o baixo rendimento de 

nossos alunos, desinteresse, evasão e a repetência, bem como as avaliações 

sobre o ensino e aprendizagem de matemática, que coloca o Brasil entre os 

últimos das listas. Nos últimos anos diversas tendências em educação 

matemática tem-se apresentado para tentar reverter este quadro crítico e entre 

essas a Modelagem Matemática. Neste estudo estamos assumindo a concepção 

de modelagem proposta por Dionísio Burak, pois além de ser voltada para a 

educação básica, vem ao encontro das expectativas do educando, dá sentido ao 

que ele estuda, satisfaz suas necessidades de aprendizagem partindo de seus 

interesses. O objetivo é utilizar a Modelagem Matemática como estratégia de 

ensino para tornar o ensino mais dinâmico e mais significativo para o aluno. O 

tema escolhido em conjunto com os alunos foi: Investimento em Ações. Com o 

tema definido irão coletar dados e informações sobre o tema; levantar questões 

relacionadas ao tema, contextualizando-as com o conteúdo matemático; 

buscarão as respostas para as questões levantadas procurando resolvê-las a 

partir da matemática formal e farão uma análise crítica dos resultados obtidos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARTA IVELINA CORADINI CORREA 

ORIENTADOR: JOAO CANDIDO BRACARENSE COSTA 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  



Título: Metodologia com Ênfase Computacional para a disciplina de Matemática 

no Ensino Básico Frações em Planilhas Eletrônicas de Cálculo. 

Palavras-chave: Construtivismo, Ensino em Matemática Básica, Planilha 

Eletrônica de Cálculo. 

Resumo: O Brasil vive um momento ímpar em sua história nas últimas décadas 

e a população brasileira tem conhecido níveis de conforto significativos. No 

entanto, no que diz respeito à educação, percebe-se que há necessidades de 

mudanças comportamentais em todos os níveis. Isso possibilita considerar que 

os resultados de avaliações na aprendizagem da disciplina de Matemática têm 

apresentado índices preocupantes para o seu pleno desenvolvimento. Nesse 

sentido, este trabalho contribui com a construção de uma metodologia de apoio 

ao processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos básicos da Matemática, 

considerando as Diretrizes Curriculares do Ensino Básico do Estado do Paraná, 

calcado principalmente no eixo estruturante História da Matemática. Os 

resultados alcançados foram muito bons com a utilização de Planilha Eletrônica 

de Cálculo como elemento facilitador para a construção de uma aula modelo, 

oportunizando aos estudantes uma nova visão sobre o estudo de Frações e 

como compreendê-las de uma forma prazerosa, com mais entusiasmo, 

participação e clareza sobre o assunto estudado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: NOÇÕES BÁSICAS SOBRE FRAÇÕES COM APOIO 

COMPUTACIONAL 

Palavras-chave: Aprendizagem de Matemática ; informática na educação; 

noções básicas de fração. 

Resumo: A utilização da informática em diversos setores da sociedade atual 

sugere que os profissionais da educação se adaptem a esta realidade, inserindo 

e fazendo uso da mesma em sua prática, fortalecendo o processo de ensino-

aprendizagem. Diante disso, nesta Unidade Didática apresenta-se uma 

estratégia diversificada e prazerosa de resolver atividades relacionadas ao 

conteúdo de Fração, envolvendo apoio computacional através das Planilhas 

Eletrônicas de Cálculo do BrOffice, como uma ferramenta pedagógica útil no 

trabalho do professor na resolução de diferentes conteúdos escolares, 

envolvendo a Matemática. Trata-se de um software livre e está disponível nos 



laboratórios de informática das Escolas Estaduais Paranaenses. As atividades 

desta unidade serão aplicadas para alunos da 5ª série do ensino fundamental do 

período vespertino, no laboratório de informática do Colégio Estadual Marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco, Cascavel - PR, com intuito de possibilitar 

a aprendizagem do estudo em pauta com maior participação estudantil. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARTA MARIA CAVA 

ORIENTADOR: LOURDES MARIA WERLE DE ALMEIDA 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA: ATIVIDADES DOS ALUNOS COM O 

ENSINO DE FUNÇÕES 

Palavras-chave: : Modelagem Matemática, registros de representação, funções. 

Resumo: Este trabalho apresenta atividades de Modelagem Matemática 

desenvolvidas na sala de aula com alunas do primeiro ano do Curso de 

Formação de Docentes visando à aplicação da modelagem como metodologia 

de ensino-aprendizagem da matemática, para oferecer às alunas oportunidades 

de trabalhar com situações-problema da vida fora da escola e de fazer 

associações destas atividades com a produção de registros de representação do 

conteúdo de funções. O tema inicial proposto “Matemática da cultura do tomate 

em estufas” visou promover uma integração entre os problemas trabalhados em 

sala de aula envolvendo funções e a realidade regional. A ênfase deste trabalho 

está na identificação de diferentes tipos de representação (tabular, gráfica, 

algébrica, de língua natural) associados a funções utilizados pelas alunas e na 

investigação de como estas realizam a coordenação destes registros em 

atividades de Modelagem Matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Modelagem Matemática e os Registros de Representação de Funções 

Palavras-chave: modelagem matemática, registros de representação, funções 

e geogebra 



Resumo: Este projeto tem por objetivo a aplicação da modelagem matemática 

como metodologia de ensino-aprendizagem da matemática, de modo a oferecer 

aos alunos do 1º ano do Ensino Profissionalizante do Curso de Formação de 

Docentes, oportunidades de trabalhar com situações-problema da vida fora da 

escola e de fazer associações destas atividades com a produção de registros de 

representação do conteúdo de funções. As funções têm grande peculiaridade 

com a modelagem, sendo um importante instrumento de explicação da realidade 

e muitas dificuldades dos alunos a respeito deste conteúdo estão concentradas 

na incompreensão de suas diferentes formas de representação (tabular, gráfica, 

algébrica ou de língua natural) e nas conversões que podem ser realizadas com 

essas representações. Faz-se necessário, então, identificar que diferentes 

registros associados às funções são utilizados pelos alunos e também investigar 

como eles realizam a coordenação entre estes registros. Ao possibilitar o 

trabalho com situações do cotidiano, a modelagem matemática propicia ao aluno 

o contato com uma diversidade de informações, as quais exigem registro e 

tratamento adequados para que se possa obter e validar modelos. É justamente 

isto que pode levar à compreensão de um conceito matemático. Para a 

implementação deste projeto na escola, será feito o uso da modelagem 

matemática na perspectiva dos registros de representação semiótica e será 

utilizado o software Geogebra no decorrer dos trabalhos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARY CARMEN SEOLIN 

ORIENTADOR: Lucineide Keime Nakayama de Andrade 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A Utilização do Geogebra como Recurso Facilitador para o Ensino 

Palavras-chave: Geogebra. Geometria plana. Professores. 

Resumo: Este artigo procura mostrar os resultados da implementação do projeto 

“A utilização do Geogebra como recurso facilitador para o ensino da geometria 

plana”, desenvolvido em forma de um minicurso, com duração de 32 horas, para 

professores da Educação Básica, da rede pública de ensino, realizado no 

Colégio Estadual Leonel Franca - EFM, na cidade de Paranavaí – PR, no período 



de outubro e novembro de 2011, com o objetivo apresentar o software 

educacional Geogebra e suas ferramentas, para a execução de atividades 

matemáticas, possibilitando condições de diminuir a distância do professor com 

o computador de modo que se sinta à vontade no manuseio e não ameaçado 

por esta tecnologia. A utilização dos computadores na prática docente para 

enriquecer ambientes de aprendizagem, se bem planejado se torna um 

facilitador no processo de construção do conhecimento, tanto para o professor 

como para o aluno e ao promover a aprendizagem através de software 

educacional, o professor se aproxima do mundo real onde hoje o aluno está 

inserido, esse recurso pode motivá-lo e desafiá-lo para a exploração, a reflexão, 

a depuração de ideias e a descoberta de uma nova forma de aprender e ensinar 

matemática. O software GeoGebra é gratuito e está disponível nos laboratórios 

de informática de todos os estabelecimentos de ensino da rede pública do 

Estado do Paraná. O minicurso propôs: o reconhecimento do histórico e das 

funções do software GeoGebra, a resolução de questões matemáticas 

referentes à geometria e a elaboração de material pedagógico contendo 

atividades geométricas construídas por meio das ferramentas do software. Os 

estudos sobre o software e o material produzido pelos professores participantes 

do minicurso, poderão aliar a tecnologia à realidade escolar, motivando e 

instrumentalizando o processo de construção do conhecimento matemático. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Utilização do Geogebra como Recurso Facilitador para o Ensino de 

Geometria Plana. 

Palavras-chave: geogebra;geometria plana;professores 

Resumo: A utilização dos computadores na prática docente se bem planejado 

se torna um facilitador no processo de construção do conhecimento, tanto para 

o professor como para o aluno. Essa Unidade Didática utilizará o geogebra, para 

propor atividades orientadas que auxiliará o professor de Matemática e áreas 

afins. O objetivo principal é apresentar o geogebra e as vantagens de utilizá-lo 

como instrumento facilitador no ensino da geometria plana, mas 

especificamente, pretende-se formular material didático de apoio ao professor 

de matemática e áreas afins, apresentando instruções de utilização do programa 

geogebra na abordagem dos conteúdos matemáticos com enfoque na geometria 



plana. A metodologia de natureza descritiva, assumindo formas explicativas por 

propor aos professores de matemática subsídios para desenvolver atividades 

que possam facilitar o entendimento dos conceitos matemáticos utilizando o 

software. Será dividido em três momentos: No primeiro momento com 

orientações básicas quanto ao uso do geogebra, utilizando um pequeno tutorial. 

Em segundo, sugestões de material didático de apoio ao professor, com 

atividades relacionadas ao estudo das figuras planas e para finalizar, cada 

professor deverá elaborar uma atividade utilizando o software. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARYSEZI SIQUEIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: LEONI MALINOSKI FILLOS 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E SUAS TENDÊNCIAS: reflexões sobre a 

prática docente em um grupo de estudos 

Palavras-chave: Grupo de Estudos; Educação Matemática; Metodologias de 

Ensino; Prática Reflexiva 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da aplicação do projeto de 

Implementação Pedagógica, inserido no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE/2010, da Secretaria do Estado da Educação do Paraná. O 

projeto teve por objetivo potencializar a formação de um grupo de estudos de 

professores para reflexões coletivas sobre os fundamentos teórico-

metodológicos da Educação Matemática, com o estabelecimento de espaço na 

escola para leitura, discussões, pesquisas, relatos de experiências e propostas 

de atividades práticas para serem desenvolvidas em sala de aula. Participaram 

das ações vinte professores, a maioria da disciplina de Matemática, do município 

de Quedas do Iguaçu (PR). A carga horária foi de quarenta horas, sendo doze 

horas não presenciais, destinadas à leitura de textos científicos e avaliação. Os 

professores reuniram-se aos sábados e coletivamente refletiram sobre suas 

práticas, buscando subsídios teóricos, práticos e metodológicos para aprofundar 

seus conhecimentos. O material de análise é constituído de registros escritos 

dos professores e das observações diretas das reflexões do grupo, que foram 



anotadas pela professora PDE em um diário de bordo. Os resultados apontam 

que o projeto possibilitou aos professores a melhor compreensão do processo 

histórico da Matemática e do seu ensino e o entendimento da Educação 

Matemática como área de estudo que oportuniza ao professor dinamizar sua 

prática, o que contribui para uma formação mais integral e crítica do estudante. 

Permitiu ao grupo compartilhar conhecimentos, realizar tarefas matemáticas 

inovadoras, esclarecer dúvidas e, sobretudo, refletir coletivamente sobre o fazer 

cotidiano em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 

POSSIBILIDADES DE REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA EDUCATIVA 

Palavras-chave: Grupo de Estudos; Educação Matemática; Metodologias de 

Ensino. 

Resumo: O presente Caderno Temático faz parte de um projeto de pesquisa 

mais amplo, cujo objetivo é compreender os saberes que emergem e são 

partilhados em um grupo de estudos, a partir de discussões e reflexões coletivas 

sobre os fundamentos teórico-metodológicos da Educação Matemática. A 

proposta será desenvolvida e efetivada a partir de cinco encontros, realizados 

aos sábados, com um grupo de professores de Matemática do referido município 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MEIRE FRANCE ZUNTA 

ORIENTADOR: Edson Antonio Alves da Silva 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE OS MÉTODOS 

ANTICONCEPCIONAIS ENTRE OS ADOLESCENTES DO COLÉGIO 

ESTADUAL SÃO CRISTOVÃO DE CASCAVEL - PR 

Palavras-chave: Tratamento da informação; Sexualidade na Adolescência; 

Métodos Anticoncepcionais. 

Resumo: Este trabalho foi realizado com base na importância do ensino da 

Matemática na formação do adolescente no que se refere à compreensão e 



interpretação de pesquisas de opinião, pois a falta de formação e informação faz 

com que os jovens deixem de participar e ter (tomar) decisões próprias em 

relação aos problemas sociais e dados informados pela mídia. O estudo 

objetivou proporcionar aos alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio 

Estadual São Cristóvão ferramentas para organizar, interpretar e concluir o nível 

de conhecimento dos adolescentes sobre os métodos contraceptivos. Foram 

demonstrados através de critérios estatísticos por meio de questionário com o 

tema central Métodos anticoncepcionais, identificando se os mesmos têm ou 

procuram informações sobre métodos de contracepção. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Nível de conhecimento dos adolescentes do ensino médio do Colégio 

Estadual São Cristovão de Cascavel,sobre os métodos anticoncepcionais 

Palavras-chave: Tratamento da informação;sexualidade na 

adolescência;métodos anticoncepcionais 

Resumo: A necessidade de se fazer uma reflexão a respeito da Matemática na 

formação do adolescente, no que se refere à contribuição para a compreensão 

e interpretação de tantas informações numéricas como índices, gráficos, médias, 

pesquisas de opiniões, situações estas que muitas vezes faz com o adolescente 

deixem de participar ou tomar decisões próprias em relação aos problemas 

sociais e analisando os conteúdos tratados no bloco “tratamento da informação” 

que fornecem instrumentos necessários para obter, organizar, fazer cálculos, 

interpretar e produzir argumentos para fundamentar conclusões, me levou a 

procurar um assunto que trouxesse uma contextualização do seu dia a dia. 

Percebendo a incidência de gravidez prematura entre jovens e adolescentes e o 

índice de jovens contaminados com AIDS e as doenças sexualmente 

transmissíveis surge uma inevitável interrogação de como está o conhecimento 

dos adolescentes sobre a prevenção através dos métodos contraceptivos. Tal 

questionamento é uma forma de propor uma investigação junto aos alunos do 

ensino médio do Colégio Estadual São Cristóvão, de Cascavel, aplicando um 

questionário, onde se analisará se o entrevistado tem conhecimento dos 

métodos contraceptivos e o grau de conhecimento, fornecendo subsídios através 

do tratamento da informação na qual possibilitará uma análise por meio da 

linguagem estatística, podendo fazer considerações e emitir sua opinião diante 



de certas atitudes, e assim, despertar o interesse dos alunos pelas questões 

sociais e mostrar a importância do contexto diante da aprendizagem e 

procedimentos matemáticos neles envolvidos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MICHIKO MAEDA CASSIANO 

ORIENTADOR: VALDIR ALVES 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Educação Financira, uma proposta de ensino em busca da cidadania. 

Palavras-chave: Resolução de problemas; Educação financeira; Cidadania. 

Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido com os alunos da 3ª série, do 

Colégio Estadual João XXIII, Ensino Médio da cidade de Janiópolis, PR, nos 

conteúdos de Matemática Financeira, por meio da metodologia de resolução de 

problemas com a utilização de recursos práticos como panfletos de propagandas 

de lojas, empréstimos e financiamentos de instituições bancárias, com o uso de 

tecnologias e da discussão da importância de se fazer planejamento financeiro 

e orçamento doméstico. Pretendeu-se, com este trabalho, melhorar a qualidade 

do ensino aprendizagem dos alunos e da professora, na contextualização dos 

conceitos matemáticos e desenvolver, nos alunos, a capacidade de organizar e 

planejar as suas finanças. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: EDUCAÇÃO FINANCEIRA, UMA PROPOSTA DE ENSINO EM BUSCA 

DA CIDADANIA. 

Palavras-chave: Educação Financeira; Cidadania; Resolução de problemas 

Resumo: Este trabalho pretende desenvolver a educação financeira por meio 

de resolução de problemas, nos conteúdos da matemática financeira, na 

aplicação de vários conceitos matemáticos, envolvendo situação real do 

cotidiano. Para tanto, utiliza-se dos recursos práticos como as propagandas de 

folhetos de lojas, empréstimos e financiamentos ou dos investimentos das 

instituições bancárias. A metodologia de resolução de problemas como suporte 

para a construção dos conceitos matemáticos, levantando questionamentos, 



estratégias, análises, conjecturas entre colegas e o professor e verificando os 

resultados, os alunos serão provavelmente capazes de construir conceitos 

matemáticos e saber posicionar qual é a melhor opção da sua compra, do seu 

investimento, do seu empréstimo a curto e longo prazo, além de planejar bem as 

suas finanças e aprender na escola o exercício de sua cidadania. Com a 

possibilidade de implementação em sala de 3ª série do ensino médio do colégio 

Estadual João XXIII, de Janiópolis, Pr, espera-se contribuir muito para o 

aprendizados dos alunos e Professor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MONICA ZORNITA ALBERTON 

ORIENTADOR: marcia cristina de costa trindade cyrino 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Tópicos de Matemática Financeira por meio da Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Tendências em Educação Matemática; Resolução de 

Problemas; Matemática Financeira 

Resumo: O presente artigo relata experiência de ensino envolvendo Tópicos de 

Matemática Financeira por meio da Resolução de Problemas, desenvolvida com 

uma turma do 1º ano de Ensino Médio, do Colégio Estadual Dr. Cândido de 

Abreu – Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná. Nessa experiência 

procurou-se oportunizar aos alunos o estudo de conceitos como juro, desconto 

e acréscimo, mediante um trabalho com problemas que envolviam situações 

cotidianas, oportunizando aos alunos também perceber que esses conceitos 

estudados na escola podem ser aplicados na sua vida. Durante o 

desenvolvimento dessa experiência foi possível observar mudanças ocorridas 

nos grupos de trabalho, pois houve grande interação, melhorando a capacidade 

de trabalhar em grupo, os alunos perderam o medo de expor suas ideias, e isso 

proporcionou uma análise mais detalhada do problema, desencadeando, assim, 

a elaboração de novas estratégias, possibilitando o comprometimento dos 

alunos com as tarefas propostas e a participação dos mesmos na construção de 

conceitos matemáticos. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: TÓPICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA POR MEIO DA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Palavras-chave: Tendências em Educação Matemática; Resolução de 

Problemas; Matemática Financeira 

Resumo: A presente Produção Didático-pedagógica propicia o desenvolvimento 

da Metodologia de Resolução de Problemas. Serão abordados Tópicos de 

Matemática Financeira, como juros, descontos e acréscimos. Nessa perspectiva, 

a proposta de trabalho desenvolver-se-á através de grupos de alunos reunidos 

para resolver determinado problema permitindo a construção e discussão de 

conceitos que o professor pretende sistematizar. O professor realiza o papel de 

mediador e incentivador, uma vez que observa as ideias dos alunos e conduz o 

trabalho possibilitando-lhes pensar nas mais variadas formas de resolução e a 

partir disso produzir seu conhecimento matemático. Com a implementação 

dessa produção pretende- se possibilitar aos alunos a compreensão da 

matemática através do trabalho coletivo e problemas que envolvam situações 

cotidianas, oportunizando a eles perceber que a matemática estudada na escola 

pode ser aplicada na sua vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: NADIR RAIMUNDO DE FREITAS 

ORIENTADOR: Paulo Laerte Natti 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O lúdico conectado a Matemática 

Palavras-chave: Jogos; computador; lúdico; aprendizagem 

Resumo: O artigo corresponde à finalização da formação continuada realizada 

no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/SEED. Este trabalho veio 

da necessidade existente no contexto escolar de diversificar, diferenciar, criar 

novas situações e conduzir novos ensinamentos da Matemática, através da 

tecnologia como recurso, usando a internet, blogs e entre outros meios. 

Objetivou-se mostrar a matemática de forma interessante, próxima da realidade 

de todos, por meio de atividades lúdicas, associadas aos recursos tecnológicos, 



visando um aprendizado útil, real e significativo. Assim a Matemática foi vista de 

forma diferenciada, através de jogos pedagógicos na sala e na internet. O projeto 

visou, por meio dos jogos, proporcionar aos alunos algumas práticas 

diferenciadas, as quais foram aplicadas em situações específicas. Os resultados 

foram satisfatórios, pois os alunos participaram com muito interesse e vontade. 

Enfim, o objetivo de mostrar a Matemática como uma disciplina mais agradável 

foi atingido. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O lúdico conectado a Matemática 

Palavras-chave: Educação matemática; raciocínio matemático; operações 

fundamentais; jogos; internet. 

Resumo: Esta Produção Didática é um material elaborado com a intenção de 

contribuir para o desenvolvimento e incentivo ao aprendizado matemático. Nela 

a Matemática será apresentada de forma diferenciada, através de jogos 

pedagógicos em sala de aula e por meio da internet, tornando-se assim mais 

prazerosa a aprendizagem. Esta produção temática vem da necessidade de 

diversificar, diferenciar, criar novas situações, de conduzir novos ensinamentos 

da Matemática, através da tecnologia como recurso, usando a internet, blog e 

outros recursos. O projeto visa, por meio dos jogos, proporcionar aos alunos 

algumas práticas diferenciadas, as quais serão aplicadas em situações 

específicas como um desafio inovador, sabendo da importância de um 

aprendizado real e significativo. Dessa forma, a intenção é que este material 

possa trazer mudanças positivas na conduta dos alunos, e também 

consequentemente, mudanças na prática pedagógica dos docentes, onde a 

matemática seja vista de forma atraente na escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: NAIR KIYOMI NISHIMURA 

ORIENTADOR: Simone Luccas 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  



Título: SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E AS OPERAÇÕES 

ELEMENTARES: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SALA DE AULA POR 

MEIO DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Sistema de Numeração Decimal; 

Operações; Ensino; Aprendizagem. 

Resumo: O artigo relata uma experiência na qual foram utilizadas as 

metodologias da Resolução de Problemas e Investigação Matemática. O 

trabalho foi realizado em uma turma do 6º ano em um Colégio Estadual, com o 

objetivo de enfocar o Sistema de Numeração Decimal de forma contextualizada 

em situações que fossem significativas para os alunos. Para isso, alternativas de 

trabalho foram utilizadas, como jogos, desafios matemáticos, textos e 

problemas, com a intenção de construir os significados de número e suas 

múltiplas representações e utilidades presentes no cotidiano. O relato da 

experiência foi a partir das observações feitas no desenvolvimento do trabalho 

dos alunos em pequenos grupos, refletindo-se e discutindo-se sobre as 

resoluções dos problemas apresentadas por eles. As situações apresentadas 

aos alunos foram no sentido de mediar a apropriação de conceitos desse 

assunto para ajudá-los por meio da matemática, a compreender, explicar ou 

organizar a sua realidade. Utilizando-se as avaliações: diagnóstica, somativa e 

formativa, observou-se toda a trajetória percorrida pelos alunos no processo 

ensino e aprendizagem, analisando até que ponto eles se apropriaram do 

conhecimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E SUAS OPERAÇÕES 

ELEMENTARES: ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO 

Palavras-chave: Resolução de Problemas, Sistema de Numeração Decimal, 

Operações 

Resumo: Muitos avanços ocorreram em pesquisas relacionadas ao ensino e 

aprendizagem da Matemática, porém, no cotidiano escolar, ainda se observa 

uma sequência de regras prontas e acabadas, exigindo do aluno apenas uma 

grande capacidade de memorização para armazenar dados, regras e definições, 

em detrimento da compreensão de conceitos e dos procedimentos utilizados. Ao 

chegar à 5ª série da Educação Básica nota-se que os alunos apresentam 



inúmeras dificuldades, especialmente com relação ao sistema de numeração 

decimal e às operações elementares de adição, subtração, multiplicação e 

divisão. Assim se faz necessário mediar a apropriação de conceitos desses 

conhecimentos para ajudar esses alunos a compreender, explicar ou organizar 

a sua realidade, seguindo as orientações curriculares do ensino de Matemática, 

apresentadas nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná. A intenção, em princípio, visará o enfoque do 

sistema de numeração decimal e as operações elementares de forma 

contextualizada em situações reais do cotidiano, que sejam relevantes para os 

alunos. Para isso serão realizadas várias atividades por meio da Resolução de 

Problemas com o objetivo de construir a compreensão de número, suas múltiplas 

representações e utilidades presentes no cotidiano, desenvolvendo o sentido 

numérico e o sentido das operações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: NAIR MARQUES DE SOUZA LITERONI 

ORIENTADOR: VALDETE DOS SANTOS COQUEIRO 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Jogos matemáticos: uma proposta de formação continuada para 

professores do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Jogos; Formação continuada; Situações-problema. 

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados obtidos na Implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica vinculado ao Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, o qual tinha por objetivo realizar uma formação continuada, 

utilizando os jogos como metodologia de ensino de Matemática, com os 

professores de um Colégio Estadual – Ensino Fundamental e Médio do Município 

de Corumbataí do Sul-PR. Durante o curso, utilizamos alguns referenciais 

teóricos como, entre outros, (BORIN, 1995; BRENELLI, 2005; KISHIMOTO, 

2005; SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2007) com o objetivo de refletir sobre as 

concepções que alguns autores têm sobre os jogos no ensino de Matemática. 

Os professores puderam ainda analisar a aplicabilidade, bem como regras dos 

jogos contempladas na unidade didática, bem como elaborar algumas situações-



problema para cada jogo. Ao final do curso, os professores aplicaram os jogos 

Nunca Dez, Jogo da Velha e Matix. O objetivo da aplicação foi o de refletir sobre 

suas possíveis contribuições para o ensino e aprendizagem de Matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos matemáticos: uma proposta de formação continuada para 

professores do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Avaliação; Jogos Matemáticos; Formação Continuada. 

Resumo: O objetivo desta Unidade Didática é desenvolver um trabalho de 

formação continuada para os professores de Matemática do Colégio Estadual 

Corumbataí do Sul PR, no qual se propõe uma ação pedagógica voltada para a 

utilização de jogos matemáticos, visando auxiliar os alunos com dificuldades na 

aprendizagem. São propostos estudos teóricos sobre os jogos no ensino de 

Matemática. Além disso, oportuniza-se aos professores adaptarem ou criarem 

os jogos de acordo com as necessidades de suas turmas. Analisaremos as 

possibilidades do uso dessa metodologia como mais uma alternativa para 

retomar, fixar ou introduzir conteúdos matemáticos de forma mais interativa e 

significativa, contribuindo assim, para o desenvolvimento do pensamento lógico 

dos alunos. A avaliação de todo o processo deste Material Didático dar-se-á de 

forma contínua, a partir da observação direta do professor sobre a participação 

e interesse demonstrado pelos alunos no momento em que estes estiverem 

jogando. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: NEIDE MARTINS GARCIA 

ORIENTADOR: Joao Cesar Guirado 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: JOGOS MATEMÁTICOS COMO MOTIVAÇÃO EM SALAS DE APOIO 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Jogos Matemáticos; Sala de Apoio; 

Lúdico. 

Resumo: Este trabalho apresenta os métodos e procedimentos pedagógicos 

relativos aos estudos desenvolvidos no Programa de Desenvolvimento 



Educacional – PDE/2010. Trata-se de um relato de experiência desenvolvida 

junto aos alunos de Sala de Apoio à Aprendizagem, do Colégio Estadual Olavo 

Bilac, no município de Sarandi- PR. O trabalho se constitui em um importante 

mecanismo na ação docente, pois a partir de escolhas adequadas vimos que é 

possível mudar o quadro atual da Educação Básica, tendo em vista que a maioria 

dos alunos apresentava elevado grau de desmotivação em aprender matemática 

e, a partir da adoção da metodologia de jogos matemáticos como recurso 

pedagógico, constatou-se uma importante mudança no comportamento dos 

alunos, os quais demonstraram interesse em aprender matemática, o que lhes 

possibilitou o desenvolvimento do raciocínio lógico, o estímulo ao pensamento 

independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas, sempre 

tendo em mente outros aspectos inerentes a essa metodologia: a autoconfiança 

e a socialização. Nesse relato, serão apresentadas as observações, as reflexões 

e as conclusões advindas da aplicação dos jogos selecionados e que fazem 

parte da Produção Didático-Pedagógica “O lúdico como motivação nas aulas de 

matemática”. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O LÚDICO COMO MOTIVAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Ensino de matemática; jogos matemáticos; atividades lúdicas. 

Resumo: Os métodos e procedimentos pedagógicos constituem-se em 

importante mecanismo no trabalho docente, pois a partir de escolhas adequadas 

é possível mudar o quadro atual da Educação Básica, tendo em vista que a 

maioria dos alunos apresenta elevado grau de desmotivação em aprender 

matemática. Nesse sentido, a presente Unidade Didática abordará a 

metodologia de jogos matemáticos como recurso pedagógico visando 

desenvolver nos alunos o raciocínio lógico, estimular o pensamento 

independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas, levando-se 

em consideração outros importantes aspectos inerentes a essa metodologia: a 

autoconfiança e a socialização. Esta Unidade Didática abordará diversos jogos 

específicos para alunos de Sala de Apoio à Aprendizagem, os quais serão 

praticados em grupos, mantendo o interesse dos alunos para que percebam que 

é possível aprender matemática de forma prazerosa e divertida. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: NEUCELY GONCALVES VICENTE 

ORIENTADOR: marcia cristina de costa trindade cyrino 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A Metodologia Resolução de Problemas no Ensino de Área e Perímetro 

de Figuras Retangulares 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Medidas; Perímetro; Área. 

Resumo: Este artigo visa relatar uma experiência de ensino e aprendizagem de 

Matemática, desenvolvida com alunos de 5ª série/6º ano do Ensino 

Fundamental, em que se teve como objetivo, oportunizar a construção ou 

mobilização de alguns conceitos geométricos, noções de medidas com cálculos 

de área e perímetro de formas retangulares, por meio da Resolução de 

Problemas. O trabalho com a Metodologia Resolução de Problemas 

proporcionou aos alunos, o encorajamento de atitudes, a confiança e o respeito 

ao modo de pensar dos colegas. A experiência também possibilitou 

desenvolverem e compreenderem conhecimentos matemáticos, atribuindo 

significados aos conteúdos trabalhados, devido ao contato com problemas que 

apresentavam situações cotidianas e a capacidade de criarem estratégias 

considerando seus conhecimentos prévios. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A METODOLOGIA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE 

ÁREA E PERÍMETRO DE FIGURAS RETANGULARES 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; área; perímetro; figuras 

retangulares; 

Resumo: Essa produção didático-pedagógica apresenta possibilidades de 

trabalhar os conteúdos de área e perímetro de figuras retangulares planas, por 

meio da Metodologia Resolução de Problemas, onde o problema, será o ponto 

de partida para a construção do comhecimento. E também oferecer a 

oportunidade a outros professores de ter acesso a essa produção. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: NEUZA APARECIDA DE ABREU 

ORIENTADOR: Mario Segio Benedetti Guilhen 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Mapas Conceituais e suas Aplicações 

Palavras-chave: Aprendizagem; Estratégias. Habilidades;Mapas Conceituais. 

Resumo: A aprendizagem da Matemática consiste em criar estratégias que 

possibilitam ao aluno atribuir sentido e construir significado às idéias 

matemáticas de modo a tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, 

analisar, discutir e criar. Desse modo, supera o ensino baseado apenas em 

desenvolver habilidades, como calcular e resolver problemas ou fixar conceitos 

pela memorização ou listas de exercícios. A ação do professor é articular o 

processo pedagógico, a visão de mundo do aluno, suas opções diante da vida, 

da história e do cotidiano. (DCE-SEED, 2009, p. 45). Para que isto se efetive, 

faz-se necessário um professor com vontade de se desenvolver intelectualmente 

e profissionalmente para que haja reflexo em sua prática pedagógica. O 

professor deve ter conhecimento real da concepção de matemática e que este 

conhecimento sirva de base para que haja transformação de suas práticas 

avaliativas. Qual a concepção de matemática adotada pelos professores? Será 

que a concepção que os professores têm do saber matemático se reflete em 

suas avaliações? Qual a concepção de avaliação do professor de matemática? 

Este artigo aborda um tema atual e instigante: mapas conceituais. Também traz 

perspectivas e propostas a educadores, limitando-se a área de matemática, tem 

como enfoque apresentar à concepção mapas conceituais de matemática e as 

práticas avaliativas dos professores da rede público do ensino médio do Estado 

do Paraná Especificar a concepção de matemática, citar metodologias de ensino 

utilizadas em matemática, investigar e demonstrar através de análise de dados 

a concepção de matemática adotada pelos professores da rede pública, bem 

como suas práticas avaliativas. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: NILTON ROBERTO CREMASCO 



ORIENTADOR: Joao Coelho Neto 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O USO DA ESTATÍSTICA COMO MEIO AUXILIADOR AO PROCESSO 

DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA: ANÁLISE DE 

DOCUMENTOS PARA O USO DO CALC 

Palavras-chave: Planilha; Calc; Estatística 

Resumo: O presente artigo relata os resultados obtidos na implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado “O Uso do Software Livre Broffice 

Calc no processo Ensino e Aprendizagem da Matemática” desenvolvido no ano 

de 2010, como exigência do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). 

O processo metodológico foi o de pesquisa-ação, no qual buscou-se 

instrumentalizar os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Paulo Mozart Machado, na cidade de Uraí – PR, a utilizar o software 

livre Broffice Calc, tendo por meta, além de despertar a consciência crítica a 

respeito das tecnologias, inovar no processo de ensino e de aprendizagem de 

Matemática, em especial a Estatística, o método de avaliação foi feito pelos 

resultados de um diagnóstico feito com conteúdos matemáticos, e com isso, o 

uso de conceitos estatísticos, como por exemplo, soma, média, moda além da 

utilização desses resultados na planilha eletrônica, com isso facilitando a 

aprendizagem desses conceitos, podendo ainda fazer as observações pelos 

gráficos construídos. Nesse sentido a aplicabilidade dos recursos do software 

utilizou-se a planilha eletrônica BrOffice Calc nas aulas de Introdução a 

Estatística, processo que mostrou-se bastante eficiente para a atividade de 

tratamento da informação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso da Estatística como meio auxiliador ao processo de ensino e de 

aprendizagem da Matemática: uma análise de documentos para o uso do Calc. 

Palavras-chave: Calc; Recurso Midiático; Matemática; Educação 

Resumo: Este material tem como objetivo o uso da ferramenta Calc, como 

recurso midiático ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática, o 

método de avaliação será a inserção da ferramenta Calc como apoio didático 

pedagógico, será usado os resultados da Prova Brasil e SAEB como apoio de 



resultados para montar as planilhas e gráficos como suporte, pretende-se com a 

utilização desse material a disseminação do conhecimento do uso dos recursos 

midiáticos como apoio ao processo educativo da Matemática, tendo em vista que 

o uso da tecnologia na educação como proposta pedagógica utilizada a uma 

formação crítica, tem sido uma das propostas das Diretrizes para o ensino da 

Matemática nas escolas públicas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: NILVA FATIMA SOTORIVA WITECK 

ORIENTADOR: Amarildo de Vicente 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O Ensino da Geometria com ênfase na História e na Pesquisa de Campo 

Palavras-chave: Geometria; História; Modelagem Matemática; Permanência no 

Campo. 

Resumo: Este artigo relata uma experiência na qual se propôs uma metodologia 

de trabalho que emprega a história da geometria e a pesquisa de campo como 

aliadas para o ensino de geometria. Foi desenvolvido em 3 atividades: Na 

atividade 1, “História da Geometria”, O texto relata a História da Matemática. Na 

atividade 2, “Pesquisa de campo”, através da Modelagem Matemática os alunos 

escolheram os temas: Agricultor com criação de gado leiteiro, propriedade rural 

com lavoura, propriedade rural com aviário e família assalariada no perímetro 

urbano. Na atividade 3, “atividades diversas envolvendo polígonos e 

gráficos”,onde baseados nos mapeamentos das propriedades realizados na 

atividade 2, foi desenvolvidas atividades envolvendo diversos conteúdos 

matemáticos. Representação de tabela e gráficos dos resultados das pesquisas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Ensino da Geometria com ênfase na História e na Pesquisa de Campo 

Palavras-chave: Geometria, História, Modelagem Matemática, Permanência no 

Campo 

Resumo: Neste trabalho será desenvolvido um pouco da História da Geometria 

vinculada a Modelagem Matemática, onde os alunos da sétima série do Colégio 



Estadual Doutor Arnaldo Busato farão uma pesquisa para levantar dados e fazer 

um comparativo com o intuito de verificar a viabilidade da permanência do jovem 

no campo, constatando os ganhos e gastos de diferentes atividades agrícolas, 

bem como as benfeitorias de diferentes propriedades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: NOELI APARECIDA DE AGUIAR 

ORIENTADOR: ANTONIO AMILCAR LEVANDOSKI 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: O uso de blogs como estratégia pedagógica facilitadora no processo de 

aprendizagem da matemática 

Palavras-chave: Blogs Educacionais; Mídias Tecnológicas; Tendências em 

Educação Matemática 

Resumo: Este artigo descreve a implementação da Proposta de Intervenção 

Pedagógica desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE, 

no ano de 2011. A proposta centrou-se nas Tendências em Educação 

Matemática- Mídias Tecnológicas e objetivou verificar as contribuições que o uso 

e criação de Blogs Educacionais podem trazer para a melhoria do desempenho 

dos alunos nas aulas de matemática. Este ambiente virtual que permite a 

inserção de imagens, vídeos e links para diversas páginas e jogos educacionais 

e também facilita a interação e intercâmbio entre os alunos foi utilizado como 

mais uma estratégia pedagógica a ser explorada nos laboratórios digitais. 

Constituiu-se num espaço de promoção da construção colaborativa do 

conhecimento e que permitiu explorar, experimentar e pesquisar 

simultaneamente. As atividades propostas exploraram situações-problemas 

convencionais e não convencionais envolvendo as operações matemáticas 

básicas, jogos, webquests e matemática do cotidiano, visando proporcionar uma 

aprendizagem significativa, e permitindo ao aluno a contextualização do 

conteúdo matemático em seu âmbito social real. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Uso de blogs como estratégia pedagógica facilitadora no processo 

aprendizagem de matemática no 6º ano. 

Palavras-chave: Blogs, Tendências em Educação Matemática, Mídias 

Tecnológicas 

Resumo: Esta produção relaciona-se à tendências em Educação Matemática- 

Mídias Tecnológicas, e tem como tema: O uso de Blogs como estratégia 

pedagógica facilitadora no processo aprendizagem de matemática no 6º ano. 

Seu objetivo visa verificar as contribuições que o uso e criação de Blogs 

Educacionais podem trazer para a melhoria do desempenho dos alunos nas 

aulas de matemática. Este ambiente virtual permite a inserção de imagens, 

vídeos e links para diversas páginas e jogos educacionais e também facilita a 

interação entre os alunos por meio dos “Posts” de comentários. Pretende-se 

explorá-lo através de jogos e situações-problemas convencionais e não 

convencionais envolvendo as operações básicas. Por ser uma construção 

colaborativa do conhecimento e espaço de intercâmbio espera-se como 

resultado uma aprendizagem significativa, ou seja, com a ampliação e 

compreensão das situações-problemas, e que permitam ao aluno a 

contextualização do conteúdo matemático em seu âmbito social real. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: OCIMAR BISSI 

ORIENTADOR: Vanderly Janeiro 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O IPTU e sua contribuição para o ensino da matemática e o exercício da 

cidadania 

Palavras-chave: Porcentagem; Gráficos; Regra de três; Educação Fiscal; 

Imposto Predial Territorial Urbano 

Resumo: Este artigo tem como principal objetivo apresentar um estudo sobre 

proporcionalidade, regra de três, porcentagem, construção e interpretação de 

tabelas e gráficos, utilizando como base o Imposto Predial e Territorial 

Urbano(IPTU) lançado e arrecadado no município de Cianorte nos últimos anos, 

bem como a aplicação destes recursos pelo governo municipal em prol do bem 



estar dos seus munícipes vivenciando desta maneira a prática do ensino da 

matemática com os(as) educandos(as) da Educação de Jovens e Adultos(as) do 

Ensino Fundamental – Fase II, no CEEBJA SAADA MITRE ABOU NABHAN, do 

município de Cianorte, estado do Paraná. A escolha do tema para a elaboração 

deste artigo científico é a importância do IPTU na receita auferida pelo município, 

bem como a facilidade do(a) cidadão(ã) em poder interferir, auxiliar e fiscalizar a 

aplicação destes recursos de maneira correta e eficiente no seu bairro e no seu 

município. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O IPTU E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA E 

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FISCAL; CIDADANIA; IMPOSTO PREDIAL 

TERRITORIAL URBANO; PORCENTAGEM; GRÁFICOS. 

Resumo: O ensino da matemática deve estar centrado em investigações a partir 

de resolução de problemas reais, de situações vivenciadas pelos(as)1 

educandos(as), onde estes(as) possam formar opinião a respeito do que está 

sendo ensinado. Em decorrência do grande número de loteamentos novos na 

cidade de Cianorte, Estado do Paraná, houve um aumento considerável na 

arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano pelo Governo Municipal. 

Relacionando a Educação Fiscal e este tributo com a prática matemática na 

Educação de Jovens, Adultos(as) e Idosos(as), este projeto se baseará nos 

valores cobrados e arrecadados pela Prefeitura Municipal e o seu destino em 

benefício de todos os cidadãos. Será desenvolvido no CEEBJA Saada Mitre 

Abou Nabhan pertencente a este município. Para a coleta dos dados serão feitas 

entrevistas com as autoridades dos órgãos competentes, bem como com 

familiares e amigos(as) dos educandos(as), que após tabulados e interpretados 

serão expostos para a comunidade escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: OLGA DO NASCIMENTO CALDAS 

ORIENTADOR: Doherty Andrade 

IES:  UEM 



Artigo  
Título: CÁLCULO MENTAL: Mantendo as habilidades em trabalhar as 

operações fundamentais. 

Palavras-chave: cálculomental; operações; aprendizagem. 

Resumo: Neste trabalho, apresentamos uma discussão sobre as atividades de 

cálculo mental desenvolvidas com os alunos do oitavo ano de uma escola 

pública. Fazemos também uma discussão como o cálculo mental pode ser 

utilizado como ferramenta para desenvolvimento da capacidade de realizar 

cálculos sem o uso de instrumentos com o objetivo de melhorar o desempenho 

dos alunos na aprendizagem dos conteúdos matemáticos que requerem 

habilidade e agilidade na solução de operações envolvendo as operações 

fundamentais. Visamos também colaborar com a prática docente para que possa 

tornar o ensino dos conteúdos básicos da matemática mais acessível aos 

estudantes, para uma aprendizagem mais evidente e duradora, tornando-os 

mais independentes nas suas práticas que exijam a realização de cálculos de 

sua vida cotidiana. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CÁLCULO MENTAL: MANTENDO AS HABILIDADES EM TRABALHAR 

AS OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS 

Palavras-chave: CÁLCULO MENTAL; OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS; 

PROPRIEDADES 

Resumo: A dificuldade em trabalhar as operações fundamentais envolve a 

maioria dos aluno. O projeto consiste na aplicação de exercícios para os alunos, 

principalmente os da sétima série, para trabalharem com as operações 

fundamentais ajudando a manter suas habilidades de realização de cálculos 

simples, mentalmente. Inicialmente, será feito uma avaliação diagnóstica com a 

finalidade de mostrar o grau de dificuldade de cada aluno. Os exercícios serão 

elaborados aumentando o grau de dificuldade de acordo com a capacidade 

individual de cada aluno, até que adquira habilidades de resolver mentalmente 

as operações. Será feito uma avaliação comparativa para verificar o grau de 

desenvolvimento da cada aluno após a aplicação do projeto. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: OLGA MARQUES DIAS 

ORIENTADOR: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Um estudo de caso dos erros cometidos pelos alunos do Ensino Médio 

na disciplina de Matemática 

Palavras-chave: reflexão; erro; avaliação; aprendizagem 

Resumo: O presente artigo tem o intuito de contribuir para a melhoria e prática 

das aulas de Matemática. Devemos enquanto professores, repensar o processo 

de avaliação a fim de construir um mecanismo capaz de nos levar à reflexão de 

nossa prática pedagógica. Temos que observar as concepções sobre a 

avaliação da aprendizagem através da Teoria dos Erros. Percebendo que o erro 

na prática escolar está ligado a avaliação e precisa ser repensado. A avaliação 

é o momento de efetivar oportunidades de ação-reflexão e só será possível na 

medida que estiver a serviço da aprendizagem do educando. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Um estudo de caso dos cometidos pelos alunos do Ensino Médio na 

disciplina de Matemática 

Palavras-chave: Avaliação; Erro; Conceitos Básicos; Ensino e Aprendizagem. 

Resumo: Um dos desafios impostos a escola hoje é habilitar cidadãos a 

compreender conceitos básicos da Matemática. A Matemática apresenta 

diversos conceitos básicos, os quais muitas vezes estão esquecidos e/ou não 

foram aprendidos, o que dificulta a absorção dos conhecimentos necessários ao 

Ensino Médio. Dentre esses desafios temos a avaliação da aprendizagem e o 

erro. Avaliação é um trabalho coletivo no qual instigamos os alunos a procurar 

respostas percebendo que é possível fazer retomadas sem apontar os erros, 

mais sim aproveitá-los para que se construam conceitos matemáticos. Ao 

transformarmos o erro em ponto de partida para uma nova resposta, 

conseguiremos fazer com que os alunos continuem a pensar buscando soluções 

para as questões apresentadas. Temos como prática pedagógica ao processo 

ensino e aprendizagem a avaliação, ela precisa diagnosticar o que o aluno já 

aprendeu e o que ainda é possível aprender. Examinar através do erro é um 



meio de fazer avaliação, indo além de contabilizar quantos acertos e quantos 

erros, possibilitando uma postura mais crítica sobre o que se sabe e o que falta 

aprender. Através desses conceitos buscar-se-á a potencialização do 

desempenho desses alunos, tornando o processo ensino e aprendizagem mais 

produtivo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: OLGA ROZENTALSKI 

ORIENTADOR: JJOYCE JAQUELINNE CAETANO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: PROBLEMATIZANDO E APRENDENDO MATEMÁTICA ATRAVÉS DA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Palavras-chave: Resolução; problemas; contexto; história em quadrinhos. 

Resumo: Este trabalho é resultado da participação no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) oferecido pela Secretaria Estadual de 

Educação do Paraná aos professores da rede estadual de educação e foi 

realizado no período de agosto de 2010 a agosto de 2012 e, teve como objetivo 

investigar a metodologia de Resolução de Problemas através do uso de 

Historinhas em Quadrinho. A Resolução de Problemas merece atenção especial 

por parte de todos os professores, pois é a partir dela que se pode apresentar a 

Matemática de forma desafiadora, instigante e, envolver o aluno em situações 

mais cotidianas. O tema escolhido Problematizando e Aprendendo Matemática 

através da metodologia de Resolução de Problemas a ser aplicado nas 3ª séries 

da Formação de Docentes do Colégio Estadual Padre Sigismundo Ensino 

Fundamental, Médio e Profissionalizante, justifica-se pelos desafios enfrentados 

pelos futuros professores das séries iniciais do ensino fundamental. A proposta 

foi apresentada em forma de oficina, partindo-se de história em quadrinhos e 

problemas dela instigados, para os alunos da formação docente e como 

intervenção pedagógica para os professores participantes do Grupo de Trabalho 

em Rede (GTRs). Verificou-se que a forma de apresentação dos problemas 

motivou e despertou curiosidade em aprender Matemática dos alunos implicando 

em excelentes resultados. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Problematizando e Aprendendo Matemática através da Resolução de 

Problemas 

Palavras-chave: Metodologia, resolução, problemas 

Resumo: A Resolução de Problemas é uma metodologia que deve merecer 

atenção especial por parte de todos os professores, pois é a partir dela que se 

pode apresentar a Matemática de forma desafiadora, instigante e, envolver o 

aluno em situações mais cotidianas. Nessa perspectiva, os desafios enfrentados 

pelos futuros professores das séries iniciais do ensino fundamental são muitos, 

mas em especial, é despertar nos alunos o gosto pela Matemática e equipá-los 

com estratégias e procedimentos para solucionar os problemas propostos. Para 

tanto, o objetivo deste trabalho é desenvolver com os futuros professores das 

séries iniciais uma proposta de trabalho utilizando como estratégia a Resolução 

de Problemas, fazendo uso da Historinha em Quadrinhos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: OLIVIA GENOZILDA DE QUADROS 

ORIENTADOR: LEONI MALINOSKI FILLOS 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: TRÊS MOMENTOS DE LEITURA NAS AULAS DE MATEMÁTICA: uma 

experiência em uma turma de sexto ano do Ensino Fundamental 

Palavras-chave:  
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação da unidade 

didática, produzida como parte das atividades do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, turma 2010, promovido pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná. O estudo teve por objetivo investigar os limites e as 

potencialidades da utilização de textos literários no ensino da Matemática e 

verificar se tais textos despertam o interesse para a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos. Buscou-se a ampliação dos conceitos referentes às operações 

básicas, sistema de numeração decimal e sistema de medidas a partir de 

atividades relacionadas a textos clássicos da literatura infantil, respectivamente 



envolvendo a fábula “A Formiga e a Pomba”, a lenda “O Negrinho do Pastoreio” 

e o conto “O Gigante Egoísta”. Os alunos envolvidos no processo de 

implementação são de uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola estadual da região Sul do Paraná. O material de análise é constituído 

pelos registros escritos dos alunos e das observações diretas da pesquisadora: 

situações, comentários, atitudes, questionamentos, facilidades e dificuldades 

apresentadas, que foram anotadas em um diário de bordo. O estudo aponta que 

a Literatura possibilita maior dinamismo às aulas de Matemática, a 

contextualização dos conteúdos da disciplina, a comunicação de ideias, o 

registro textual e pictórico de diferentes estratégias para a resolução de 

problemas, a sistematização de conceitos, bem como a atribuição de 

significados e sentidos ao “fazer matemático”. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ensinando Matemática na 5ª série por meio da Literatura 

Palavras-chave: Educação Matemática, Leitura, Literatura Infantil 

Resumo: Diante dos diversos problemas relacionados ao ensino e à 

aprendizagem da Matemática, na atualidade, especialmente na 5ª série, é 

função do professor buscar e desenvolver diversificadas abordagens 

pedagógicas que proporcionem aos alunos uma aprendizagem efetiva dos 

conteúdos relativos a essa disciplina. Esse material didático tem por objetivos 

subsidiar reflexões teóricas acerca da importância da inserção de textos literários 

nas aulas de Matemática, oferecer sugestões de atividades didáticas aos 

professores e auxiliar as ações da professora/autora no processo de 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica. Para tanto, é realizada 

neste texto primeiramente uma discussão teórica a respeito dos fundamentos da 

Educação Matemática e da importância da leitura e da literatura nas aulas de 

Matemática, especialmente da literatura infantil e, em seguida, são apresentadas 

atividades relacionadas à literatura infantil, respectivamente, envolvendo a 

fábula “A Formiga e a Pomba”, a lenda “O Negrinho do Pastoreio” e o conto “O 

Gigante Egoísta”. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 



PROFESSOR PDE: OSNILDA DA PAZ COSTA 

ORIENTADOR: AltemirJose Borges 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS PARA MOTIVAR O ENSINO DE 

MATEMÁTICA COM ALUNOS DE 6ª E 8ª SÉRIE 

Palavras-chave: matemática; reciclagem; alumínio; aprendizagem; PDE. 

Resumo: A matemática é uma ciência que estuda formas e quantidades, está 

diretamente ligada na forma de agir e pensar das pessoas, sendo também a 

base de elaboração de muitos equipamentos e instrumentos. Aprender 

matemática requer algumas estratégias, assim como ensiná-la. Ao professor 

cabe aprimorar seus conceitos e metodologias no sentido de propiciar a 

assimilação adequada daquilo que lhe é ensinado, pois o ensino só tem sentido 

quando implica na aprendizagem; e esta é um fenômeno complexo resultante do 

desenvolvimento de aptidões e de conhecimentos. Neste processo é muito 

importante a assimilação de novos conteúdos por meio de assuntos do cotitidano 

pois são estes conhecimentos que o aluno já possui que influenciam seu 

comportamento, disponibilizando os recursos para a aptidão. Assim acontece 

com o tema reciclagem, evidenciando o alumínio, que é um metal durável, não 

ferroso, muito utilizado pelas indústrias para fins diversos e que apresenta 

grande potencial de reciclagem e de reutilização. A reciclagem de alumínio cria 

uma cultura de combate ao desperdício com reflexos positivos na formação da 

cidadania e no interesse pela melhoria da qualidade de vida da população. Sem 

a interação dos conteúdos com a realidade, o conhecimento matemático acaba 

por se restringir em códigos e regras que sozinhos se fragmentam. Este trabalho, 

fruto do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE,apresenta como 

estratégias educacionais para motivar alunos, a aprendizagem da matemática 

através de assuntos temáticos como a reciclagem do alumínio, pois a 

matemática é a parte da ciência e substrato de todos os avanços tecnológicos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Título: Estratégias educacionais para motivar o ensino de matemática 

com alunos de 6ª e 8ª séries. 

Palavras-chave: Matemática; Reciclagem; Alumínio; Aprendizagem. 



Resumo: Esta unidade didática baseia-se no ensino de matemática por meio de 

assuntos do cotidiano como a reciclagem do alumínio. Faz-se como estratégia 

educacional para motivar os alunos e familiarizar a construção de conhecimentos 

matemáticos. Apresenta algumas atividades envolvendo a reciclagem do 

alumínio e assuntos de matemática de 6ª e 8ª séries no sentido de auxiliar 

professores destas séries escolares a motivar seus alunos e desperta-los para o 

aprendizado. Desta forma, desenvolver o projeto de reciclagem de alumínio, 

buscando a matemática que existe nessa atividade social, pode possibilitar aos 

alunos a compreensão de que a matemática não se caracteriza simplesmente 

em cálculos descontextualizados (por ex: a resolução de uma equação e 

sistemas lineares para se chegar aos valores de x e y sem um contexto, isto é, 

cálculo pelo cálculo) e sim, em uma ciência que estuda a natureza como um todo 

e que pode ser prazerosa e motivadora. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: OSNIR TRENTIM 

ORIENTADOR: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Avaliação da Aprendizagem Escolar em Matemática na Perspectiva 

Formativa 

Palavras-chave: Avaliação Escolar; Matemática; Concepção Formativa. 

Resumo: A avaliação da aprendizagem em Matemática, não pode se constituir 

em um instrumento para a aprovação ou reprovação dos alunos, como 

comumente se observa na maioria das escolas, mas em um instrumento de 

diagnóstico de sua situação. É preciso um esforço coletivo para apontar os 

caminhos da avaliação educacional, na direção do seu significado ético de 

contribuição à evolução da sociedade. A presente proposta de intervenção teve 

como objetivo refletir sobre a prática avaliativa na concepção formativa de modo 

a contribuir com o processo de apropriação do conhecimento científico na 

disciplina de Matemática. A proposta foi realizada na Escola Rural Estadual Casa 

Branca – Ensino Fundamental envolvendo um total de 05 (cinco) professores. 

Como estratégias de ação foram realizadas oficinas pedagógicas para 



aprofundamento teórico-prático a respeito da temática, envolvendo situações 

como: apresentação da proposta aos professores; discussão coletiva sobre a 

perspectiva de avaliação formativa elencada pela LDBEN, DCEs - Paraná e a 

Proposta Pedagógica da Escola; discussão sobre o papel do professor na 

avaliação escolar; apresentação de vídeos sobre a prática da avaliação escolar 

na perspectiva transformadora. Em última instância, a avaliação consiste na 

articulação da teoria à realidade, numa atividade de reflexão sobre o ensino, que 

tem como base o recolhimento de dados sobre as manifestações dessa mesma 

realidade, proporcionando informações básicas e necessárias a todos aqueles 

implicados no processo educativo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR EM MATEMÁTICA NA 

PERSPECTIVA FORMATIVA 

Palavras-chave: avaliação escolar, matemática, concepção formativa. 

Resumo: A avaliação da aprendizagem em Matemática, não pode se constituir 

em um instrumento para a aprovação ou reprovação dos alunos, como 

comumente se observa na maioria das escolas, mas em um instrumento de 

diagnóstico de sua situação. É preciso um esforço coletivo para apontar os 

caminhos da avaliação educacional, na direção do seu significado ético de 

contribuição à evolução da sociedade. A presente proposta de intervenção tem 

como objetivo refletir sobre a prática avaliativa na concepção formativa de modo 

a contribuir com o processo de apropriação do conhecimento científico na 

disciplina de Matemática. A proposta será realizada na Escola Rural Estadual 

Casa Branca – Ensino Fundamental envolvendo um total de 05 (cinco) 

professores. Como estratégias de ação serão realizadas oficinas pedagógicas 

para aprofundamento teórico-prático a respeito da temática, envolvendo 

situações como: apresentação da proposta aos professores; discussão coletiva 

sobre a perspectiva de avaliação formativa elencada pela LDBEN, DCEs - 

Paraná e a Proposta Pedagógica da Escola; discussão sobre o papel do 

professor na avaliação escolar; apresentação de vídeos sobre a prática da 

avaliação escolar na perspectiva transformadora. A compreensão dos novos 

rumos exige a reflexão conjunta por parte dos docentes envolvidos porque lhes 

determina retomar concepções de democracia, de cidadania de direito à 



educação. Essa compreensão é um compromisso a ser assumindo 

coletivamente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: OTONE JOEL CORSO 

ORIENTADOR: Dulcyene Maria Ribeiro 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Nós e Etnomatemática: O estudo de área e volume por meio de uma 

comparação entre os sistemas de unidades de medida oficial e não oficial 

Palavras-chave: etnomatemática; educação; cultura; matemática; ensino da 

matemática 

Resumo: Estudos realizados por pesquisadores em educação Matemática 

indicam que devemos valorizar o conhecimento que o aluno traz da família, da 

sociedade e da sua cultura, isso o tornará capaz de estabelecer relações, 

justificar, analisar, discutir e apropriar-se de conceitos. Para isso, é necessário 

proporcionar ao aluno a interação com a realidade da qual ele é parte integrante. 

Buscou-se por meio deste estudo tratar dos conteúdos de área e volume por 

meio da compreensão dos diversos sistemas de unidades de medida usados na 

região sudoeste do Estado do Paraná, comparados com o sistema de unidades 

de medida oficial. Com o desenvolvimento do trabalho foi possível resgatar as 

tradições esquecidas referentes a pesos e medidas utilizadas pelos nossos 

antepassados e desbravadores das terras onde hoje se constroem o 

crescimento e riquezas de nosso país. O importante é que os descendentes 

destas gerações não desconsiderem estas culturas tão características e 

valorosas, cultivando-se as tradições, sem perder as noções de modernidade, 

pois, quando esquecemos nossas raízes corremos o risco de perder nossa 

identidade, nossas origens.Como docentes temos a obrigação de sermos 

divulgadores das culturas e riquezas históricas de nosso povo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O estudo de área e volume por meio de uma comparação entre os 

sistemas de unidades de medida oficial e não oficial 



Palavras-chave: etnomatemática, tradição, modernidade, área e volume. 

Resumo: Estudos realizados por pesquisadores em Educação Matemática 

indicam que devemos valorizar o conhecimento que o aluno traz da família, da 

sociedade e da sua cultura, isso o tornará capaz de estabelecer relações, 

justificar, analisar, discutir e apropriar-se de conceitos. Para isso, é necessário 

proporcionar ao aluno a interação com a realidade da qual ele é parte integrante. 

Esta unidade didática tem por objetivo tratar dos conteúdos de área e volume 

por meio da compreensão dos diversos sistemas de unidades de medida usados 

na região comparados com o sistema de unidades de medida oficial. As 

atividades propostas neste trabalho envolvem conceitos de Geometria plana e 

espacial relacionadas com situações reais da vida do aluno, da escola, da 

cidade, para que se perceba que a matemática não algo isolado, mas presente 

em nosso meio 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: PATRICIA FICK 

ORIENTADOR: Luiz Claudio Pereira 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Redescobrindo a Geometria 

Palavras-chave: Geometria; Aprendizagem; Figuras planas; Área; Perímetro. 

Resumo: O presente artigo tem como finalidade divulgar a Implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica DESMISTIFICANDO A GEOMETRIA 

ATRAVÉS DE DIFERENTES CONTEXTOS em uma escola pública do Estado 

do Paraná: Colégio Estadual Professor Olavo Del Claro, feita com alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental a partir de várias atividades envolvendo a geometria 

de uma maneira lúdica. O presente projeto teve como apoio o Material Didático 

REDESCOBRINDO A GEOMETRIA, o qual foi elaborado para subsidiar o projeto 

de implementação. O objetivo desse projeto – mostrar aos alunos que a 

geometria faz parte, naturalmente, do nosso dia-a-dia – foi alcançado e pode-se 

concluir que houve, de fato, a desmistificação de que ela – A Geometria – é um 

bicho de sete cabeças. Partindo-se do lúdico foi possível despertar o interesse 

do aluno, pois o mesmo passou a identificar-se como parte do processo. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Desmistificando a Geometria 

Palavras-chave: Defasagem em geométria; Geometria para 6º Ano 

Resumo: A presente produção or objetivo desmistificar a geometria através de 

diferentes contextos. Pretende-se partir do concreto - utilizando as vivências 

trazidas pelos alunos - e, a partir dessas vivências, depois de familiarizado com 

as figuras, partir para a sua abstração. Essa produção objetiva trabalhar com 

linhas, figuras planas (áreas e perímetros), figuras planas e não planas e alguns 

sólidos geométricos. O público alvo será alunos do 6º ano/5ª série do Ensino 

Fundamental, visto a grande defasagem existente nesse campo no Ensino 

Infantil. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: PAULO MIGUEL GRIEBELER 

ORIENTADOR: Emerson Lazzarotto 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Educação Financeira 

Palavras-chave: Educação financeira; juros; porcentagem; controlar os gastos 

Resumo: O objetivo principal foi mostrar que aquilo que o aluno aprende na 

escola tem muito a ver com o dia a dia e pode ser aplicado no seu cotidiano por 

meio dos conteúdos específicos: porcentagem, juros simples e compostos, 

dentro de um projeto chamado EDUCAÇÃO FINANCEIRA. Procurou-se mostrar 

através de uma pesquisa realizada com os alunos e seus familiares, sobre 

hábitos de consumo que: muitas pessoas compram e gastam além do 

necessário, não fazem controle dos gastos, passando a ter sérios problemas 

financeiros, pagando altos juros e levando muitos destes consumidores ao 

endividamento. As pessoas conseguirão mudar estes hábitos, fazer um controle 

mensal dos gastos, sendo assim um consumidor consciente e equilibrado? A 

metodologia desenvolvida foi de investigação, levando o aluno a pesquisar, 

questionar, calcular, comparar e solucionar as mais diferentes situações 

problemas dentro da sua realidade, visando à construção do conhecimento. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação financeira 

Palavras-chave: Investigar, calcular, comparar e controlar os gastos 

Resumo: Com o objetivo maior de mostrar que aquilo que o aluno aprende na 

escola tem muito a ver com a sua realidade, podendo ser aplicado no seu dia a 

dia, levando o aluno a ser um cidadão pensante, crítico, capaz de agir conforme 

suas necessidades, refletir sobre seus hábitos de compra e de sua família. 

Compra por necessidade, por impulso ou por interferência da propaganda e da 

moda? Investigar, observar, analisar, calcular e fazer comparações entre 

compras à vista e a prazo, calcular o percentual que se paga a mais nas compras 

a prazo. Calcular juros simples, compostos, observar a diferença entre eles e 

fazer comparações para verificar qual proporciona maior rendimento. Comparar 

os juros que se paga nas compras a prazo com os que se ganha na poupança. 

Os alunos em conjunto com seus familiares devem controlar os gastos e ter uma 

educação financeira controlada, evitando financiamentos com altos juros. Nas 

aulas os alunos devem investigar, pesquisar em panfletos, propagandas, lojas e 

comércio em geral, para em seguida calcular, comparar, analisar as alternativas 

mais econômicas e viáveis. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: PAULO SERGIO RUFINO 

ORIENTADOR: Joseli Almeida Camargo 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: ESTUDANDO A GEOMETRIA ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE PIPAS 

Palavras-chave: Geometria; Pipas; Ensino de Matemática; Confecção de 

material didático. 

Resumo: O presente trabalho refere- se ao Projeto Estudando a Geometria 

Através da Construção de Pipas, desenvolvido e implementado dentro da 

proposta de trabalho do PDE Programa de Desenvolvimento Educacional do 

Governo do Estado do Paraná. As atividades foram organizadas e 

desenvolvidas, entre o período de elaboração do projeto e sua implementação 



no Colégio Estadual Frei Doroteu de Pádua na cidade de Ponta Grossa, durante 

o ano letivo de 2011. Neste artigo relatamos desde as primeiras ideias, passando 

pela elaboração do material didático e chegando ao desenvolvimento do mesmo 

através da participação dos alunos das oitavas séries (9º ano) que participaram 

no contra turno de suas aulas, na construção dos artefatos propostos enquanto 

material didático, discutindo e relacionando-os aos conteúdos matemáticos 

desenvolvidos durante todo o processo. O projeto também foi discutido no GTR 

( Grupo de Trabalho em Rede), sendo que os professores participantes acataram 

a proposta, e também desenvolveram algumas atividade com seus alunos. Ao 

final da implementação notamos que ao trabalharmos dessa forma, com certeza 

despertou nos alunos envolvidos maior interesse pelo estudo de conteúdos 

matemáticos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ESTUDANDO A GEOMETRIA ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE PIPAS 

Palavras-chave: Geometria, pipas e Educação matemática 

Resumo: A unidade didática tem como estudo a Geometria das séries finais do 

ensino fundamental, que muitas vezes é colocada em segundo plano ou deixada 

para o último bimestre ou nem trabalhada, não só nas séries finais mais também 

nas iniciais, contudo se nota a falta que faz para os alunos a relação entre os 

conteúdos da Geometria e a Geometria que ele encontra no seu cotidiano, por 

esses motivos é que escrevi este projeto e agora estou implementando, visando 

com que os alunos venham a perceber que a Geometria que eles aprendem na 

escola está relacionada àquela que eles têm ao seu redor, onde quer que 

estejam: na rua, na sua casa, no seu quarto, e isso passa despercebido por ele 

e pelo professor que deixa de explorá-la neste contexto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: REGINA NERY NOVAIS LUZ TROMBETTA 

ORIENTADOR: Fabiana Magda Garcia Papani 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  



Título: A MATEMÁTICA ESCOLAR E A BUSCA PELA RACIONALIDADE NA 

ECONOMIA FAMILIAR: UMA ABORDAGEM INVESTIGATIVA 

Palavras-chave: Números; Economia Familiar; Investigação Matemática em 

sala de aula. 

Resumo: Um dos problemas mais comuns enfrentados nas aulas de Matemática 

diz respeito à falta de interesse dos educandos em investigar uma situação que 

necessite de alguma investigação e estudo para ser resolvida, contrapondo-se à 

ideia de exercícios, os quais, na sua resolução, obedecem um modelo, 

previamente resolvido pelo professor. O objetivo deste artigo, é relatar uma 

experiência de ensino e aprendizagem a respeito da prática pedagógica, 

implementada a partir do programa de Desenvolvimento Educacional do 

PDE/2010 com uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental. Os princípios 

teóricos que embasaram esta atividade estão pautados na proposta de uma 

pedagogia histórico-crítica, se utilizando da história da Matemática e das 

investigações matemáticas em sala de aula. Foram abordados, como conteúdos 

específicos, os números do cotidiano. A ideia é que o educando investigue a 

partir de uma situação aberta de seu cotidiano, portanto, ainda não totalmente 

definida, se valendo de fruição e conhecimento científico, se utilize da 

matemática como uma ferramenta e retorne à sua prática social, com uma nova 

maneira de agir, adquirida a partir do conteúdo aprendido. Como atividade final 

prevista no projeto, os alunos produziram um texto teatral, no qual abordaram 

questões relativas ao surgimento do dinheiro, sua evolução, o consumo e as 

consequências do consumismo no contexto econômico familiar. Esta atividade 

culminou com a apresentação do teatro para a comunidade escolar. Os 

resultados obtidos foram favoráveis para a aprendizagem de Matemática, tendo 

como uma das inferências também, maior planejamento de gastos, 

administração do dinheiro e colaboração na organização do orçamento familiar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: COQUETEL DE NÚMEROS NO DIA A DIA - a matemática escolar e a 

busca pela recionalidade na economia familiar. 

Palavras-chave: Números; Economia Familiar; Investigação. 

Resumo: Atualmente, a maioria das crianças e dos jovens lida com diferenças, 

conflitos, recursos escassos, vivendo muitas vezes de forma desafiadora e 



estimulante. Pretende-se que os educandos tenham informações sobre 

educação financeira, de como planejar seus gastos, como administrar o seu 

dinheiro, como organizar um orçamento familiar que seja adequado, permitindo 

atender às prioridades da sua família e, quiçá, também economizar. Utilizando-

se das Tendências em Educação Matemática, propõe-se uma abordagem 

investigativa que contemple, na Matemática escolar, a Economia familiar. 

Acredita-se que é de grande valia utilizar-se da teoria do conhecimento do 

materialismo histórico-dialético (prática – teoria – prática), para desenvolver os 

conteúdos relacionados à ARITMÉTICA (arte dos números) que são propostos 

nos conteúdos estruturantes Números e Álgebra - DCE de Matemática do 

Paraná (2008). Neste mundo capitalista, onde o ter prevalece, há uma 

necessidade de planejamento constante. Para que isso se possa concretizar, 

busca-se oferecer aos alunos uma maior compreensão entre a teoria e prática, 

utilizando seus saberes assistemáticos referentes ao conteúdo número e 

educação financeira de forma sistematizada, relacionando-os com situações-

problema que envolvem questões referentes ao orçamento familiar. As ações 

que serão desenvolvidas com os alunos que constituem o público alvo dessa 

intervenção pedagógica relacionam-se com atividades lúdicas, prazerosas na 

construção do conhecimento, possibilitando uma leitura do mundo que o cerca, 

já que a Matemática é uma das disciplinas que propicia o desenvolvimento do 

pensamento lógico, contribuindo na formação de um cidadão conhecedor e 

crítico, numa perspectiva de transformação social, por meio do processo ensino 

e aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: REJANA MARA RIBEIRO 

ORIENTADOR: Sandra Malta Barbosa 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O Ensino de Geometria Plana no Ensino Fundamental: tarefas 

investigativas utilizando o software Geogebra 

Palavras-chave: tecnologia da informação e comunicação; investigação 

matemática; resolução de problemas. 



Resumo: Este artigo tem como objetivo descrever o resultado das experiências 

vivenciadas na implementação do projeto PDE na escola. Tal experiência 

apresentou uma abordagem sobre o uso das Mídias Tecnológicas e da 

Investigação Matemática como estratégias de ensino e a experiência da 

utilização do software Geogebra como uma possível alternativa na 

aprendizagem da geometria plana e suas aplicações. O software Geogebra é 

livre e gratuito está disponível nos laboratórios de informática das escolas da 

rede pública do estado do Paraná e fornece condições que permitem a 

elaboração de situações que favorecem a construção do conhecimento. A 

implementação do projeto foi estruturada sob a forma de oficina em laboratório 

de informática (com 40 horas), para professores do Ensino Fundamental da rede 

pública de ensino. Essa oficina foi realizada no Colégio Estadual Marechal 

Floriano Peixoto, no município de Grandes Rios (PR), no período de agosto a 

dezembro de 2011. A oficina propôs algumas reflexões históricas e conceituais 

acerca da geometria plana junto aos professores. Na sequência foi apresentada 

a fundamentação teórica das tendências utilizadas. Para exploração do software 

Geogebra foram utilizados vídeos, tutoriais e materiais impressos para 

auxiliarem os professores na integração com o software. Nas atividades 

propostas foram utilizados problemas retirados de provas e dos bancos de 

questões das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP). Como resultado verificou-se que a utilização das Mídias Tecnológicas 

e da Investigação Matemática na mediação do ensino de geometria plana pode 

ser um importante aliado em proporcionar aos estudantes situações de 

aprendizagem e construção de conceitos com maior significado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Ensino de Geometria Plana no Ensino Fundamental: tarefas 

investigativas utilizando o software Geogebra 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação; Investigação Matemática; 

Geometria Plana; OBMEP; Geogebra. 

Resumo: Com base nas Tendências em Educação Matemática – Mídias 

Tecnológicas e Investigação, esta proposta tem como objetivo desenvolver com 

os professores do ensino fundamental do Colégio Estadual Marechal Floriano 

Peixoto do município de Grandes Rios, uma oficina,utilizando o software 



geogeba, por meio de tarefas investigativas, como possível alternativa para 

promover a aprendizagem da geometria plana e suas aplicações, pois percebe-

se que em geral os professores trabalham muito pouco esse conteúdo e fazem 

a abordagem do mesmo de acordo com os livros didáticos, resultando em pouco 

conhecimento por parte dos alunos. Esta proposta é estruturada sob a forma de 

oficina em laboratório de informática, dividido em cinco encontros de oito horas 

cada, num total de quarenta horas, na qual os participantes desenvolverão as 

atividades propostas individualmente e em grupos. Para encadear os 

conhecimentos dos conteúdos da geometria plana imersos no GeoGebra, com 

suas propriedades matemáticas usaremos uma sequência didática que são 

resultado de participações nos cursos específicos oferecidos pelo programa PDE 

e pesquisas bibliográficas. Será utilizado problemas retirados de provas e dos 

Bancos de Questões das olímpiadas Brasileiras de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP), utilizando o software geogebra, visando uma investigação 

matemática com este software. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSA MARIA ALVES DIAS 

ORIENTADOR: Regina Celia Guapo Pasquini 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Um tratamento para porcentagem na EJA via resolução de problema. 

Palavras-chave: Porcentagem; Resolução de problemas; Educação de Jovens 

e Adultos 

Resumo: O presente artigo expõe os resultados do projeto de intervenção 

pedagógica intitulado ”Porcentagem via Resolução de Problemas na Educação 

de Jovens e Adultos”, realizado junto aos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) do Ensino Fundamental, anos letivos 2010/2012, desenvolvido a 

partir de questionamentos, reflexões; compartilhar de circunstâncias cotidianas 

acerca de resoluções de possíveis situações-problemas, mais 

especificamente,envolvendo cálculos de porcentagem. Também a realização de 

atividades constantes da “Unidade Didática”; sendo esta planejada e preparada 

com base em situações problemas relacionadas a vida desses 



estudantes.Dessa forma, todas as ações arroladas no decorrer dos trabalhos 

didático-pedagógicos, objetivaram a aprendizagem do conteúdo ”Porcentagem”, 

sua aplicabilidade na resolução de situações-problemas as quais estão 

presentes no cotidiano dos alunos da EJA. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Porcentagem via Resolução de problemas na Educação de Jovens e 

Adultos 

Palavras-chave: Porcentagem; Resolução de problemas; Educação de Jovens 

e Adultos 

Resumo: Esta produção didático – pedagógica refere-se a uma Unidade 

Didática prevista no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola intitulado 

Porcentagem Via Resolução de Problemas na Educação de Jovens e Adultos. 

São apresentadas atividades sobre o tema: “Porcentagem e Resolução de 

Problemas”. As atividades serão trabalhadas junto aos alunos do Ensino 

Fundamental – Fase II - da EJA na cidade de Ivaiporã - Paraná. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANA MARIA FERRO 

ORIENTADOR: Angela Sacamoto 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: OS CONCEITOS DE ÁREA E VOLUME PRESENTES NA FABRICAÇÃO 

DE UM ROUPEIRO, POR MEIO DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; área; volume; produção de 

rouperios. 

Resumo: Este artigo relata uma implementação realizada durante a participação 

no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), proposto pela Secretaria 

Estadual de Educação (SEED), como parte integrante da formação continuada 

aos professores da rede estadual de ensino, que se propõe integrar o 

pensamento encontrado na formação acadêmica e as xperiências dos 

professores em sala de aula. As atividades elaboradas foram implementadas no 

Colégio Estadual “Antonio Garcez Novaes” da cidade de Arapongas no segundo 



semestre do ano de 2011. A Resolução de Problemas foi a estratégia 

metodológica utilizada para o estudo de conceitos presentes na realidade 

socioeconômica do município e que trazidas para sala de aula foram 

fundamentadas a partir dos conceitos de área e volume. Utilizar esta estratégia 

metodológica implica no trabalho de forma diferenciada do que estamos 

habitualmente costumados. Aos alunos foram oportunizadas situações de 

trabalho em grupo, elaboração de estratégias de resolução, formulação de 

conjecturas possibilitando a construção de suas próprias conclusões. Esta 

estratégia proporcionou, também, a reflexão, o envolvimento e a participação 

dos alunos e ontribuiu para que os conceitos de área e volume fossem 

construídos de forma gradativa e envolvente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: OS CONCEITOS DE ÁREA E VOLUME PRESENTES NA FABRICAÇÃO 

DE UM ROUPEIRO, POR MEIO DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Palavras-chave: Matemática; Geometria; Resolução de Problemas; Produção 

de Roupeiros 

Resumo: Este Material Didático é parte integrante do Programa de 

Dsenvolvimento Educacional (PDE), e propõe o aprofundamento de estudos dos 

conceitos de área e volume, com alunos da primeira série do Ensino Médio, 

embasado na estratégia metodológica da Educação Matemática denominada 

Resolução de Problemas. As tarefas, elaboradas para esta implementação, 

estão embasadas na situação sócio-economica do município de Arapongas, 

maior polo moveleiro do Paraná e onde esta proposta será implementada. A 

partir das estapas de produção de um roupeiro, pretende-se que os conteúdos 

sejam formalizados de maneira contextualizada e consistente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANA SOUZA SOARES 

ORIENTADOR: SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: Jogos matemáticos aplicados no 6º ano do Ensino Fundamental 



Palavras-chave: jogos matemáticos; educação matemática; prática docente 

Resumo: As mudanças que vêm acontecendo no contexto educacional trazem 

consigo metodologias inovadoras incluindo os jogos como instrumento 

metodológico usado na disciplina de matemática. Para desenvolver uma 

aprendizagem eficaz, os jogos não podem ser utilizados esporadicamente e sim 

planejados, para que o conhecimento lógico-matemático seja desenvolvido para 

facilitar a apreensão e transformação de outros conhecimentos. O presente 

trabalho vem mostrar como os jogos podem ser utilizados para trabalhar 

conteúdos matemáticos, auxiliando na interação social entre os alunos e 

buscando constantemente o crescimento integral do aluno. Foram envolvidos 

nesta pesquisa os alunos do 6ª ano do Ensino Fundamental da rede pública de 

ensino. Dentro da abordagem metodológica foi elaborado um caderno 

pedagógico com objetivo de incentivar os professores a trabalhar com jogos no 

ensino da matemática. Para tanto utilizou-se a observação direta em ambiente 

de aprendizagem com posterior aplicação de jogos. Os resultados obtidos 

durante a implementação na escola foram positivos, pois foi verificado o 

interesse dos educandos durante as atividades lúdicas. Houve por parte dos 

alunos um interesse maior na aprendizagem matemática. Outro resultado 

importante foi à participação dos professores da escola em querer trabalhar os 

jogos confeccionados. Espera-se que através deste trabalho todos os envolvidos 

com a educação possam compreender a importância da aplicação coerente dos 

jogos em sala de aula, sendo estes ferramentas importantes que auxiliam o 

professor na sua prática docente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos matemáticos aplicados no 6º ano do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos, ludicidade, contextualização 

Resumo: Este Caderno Pedagógico visa desenvolver uma intervenção com 

alunos do 6º ano do ensino Fundamental, período Matutino, na Escola Estadual 

“Profª Maria Arminda”- Ensino Fundamental em Antonina. Tendo em vista que 

as aulas de matemática meramente expositivas, em diversos momentos 

dificultam a aprendizagem dos alunos, o uso de jogos implica uma mudança 

significativa, despertando nos alunos o interesse pelo contexto matemático, 



possibilitando uma situação de prazer e aprendizagem nas aulas para que se 

efetive o conhecimento aliando prática e teoria. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA CACHOEIRA JAVORSKI 

ORIENTADOR: Neila Tonin Agranionih 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Construção de um Blog de Matemática no Colégio Estadual João Turin 

Palavras-chave: Blog de Matemática. TIC’s. Ensino e aprendizagem de 

Matemática. 

Resumo: O objetivo do artigo é relatar e analisar o processo de construção e 

implementação de um Blog de Matemática no Colégio Estadual Jõao Turin, bem 

como apresentar as expectativas, angústias e dificuldades sentidas pelos 

professores no decorrer do processo. O trabalho contou com a participação de 

quatro professores de Matemática, sendo desenvolvido nas dependências do 

Laboratório de Informática. O trabalho teve início a partir da sondagem da 

receptividade quanto ao interesse da utilização de um blog no ensino e 

aprendizagem da Matemática e da aplicação de uma pesquisa diagnóstica de 

análise qualitativa, através de um questionário, com o objetivo de investigar o 

que os professores conheciam com relação às TIC´s e como utilizavam esses 

saberes e meios tecnológicos no desenvolvimento dos conteúdos matemáticos. 

O processo de construção do blog envolveu todos os docentes que 

reconheceram a importância das TIC´s no ensino, embora muitos deles tenham 

apontado dificuldades em agregar essa nova metodologia nas aulas, 

argumentando que além da ausência de tempo para preparar aulas envolvendo 

o uso das novas tecnologias, ainda há necessidade de cursos de capacitação 

continuada. A capacitação é ponto importante do processo pois direciona os 

diferentes níveis de conhecimentos tecnológicos dos professores e apoio 

pedagógico no laboratório de informática, tendo em vista a necessidade de 

otimizar o tempo e dirimir dúvidas que envolvam tanto o uso dos computadores 

como sugestões de softwares, sites e metodologias educativas direcionadas ao 

uso das TIC´s. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: CONSTRUÇÃO DE UM BLOG DE MATEMÁTICA NO COLÉGIO 

ESTADUAL JOÃO TURIN - EFM 

Palavras-chave: TIC´s; Blog de Matemática. 

Resumo: O tema do trabalho é a construção de um blog de matemática no 

Colégio Estadual João Turin. A escolha desse tema tem como justificativa a 

utilização das Tecnologias de Informação na Educação (TIC´s) que se faz 

necessária para inserção do aluno na inclusão digital, levando-o a perceber que 

as mídias auxiliam no desenvolvimento 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA LEONARDI 

ORIENTADOR: VANIA GRYCZAK 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O uso do software Geogebra nas aulas de geometria plana da 7ª série 

do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Matemática, Geometria Plana, Software Geogebra 

Resumo: Esta pesquisa fez-se importante no auxílio para mudanças nas 

metodologias e práticas necessárias no ensino da Matemática. O uso do 

software Geogebra nas aulas incrementou e auxiliou as aulas de Geometria 

Plana. Os recursos tecnológicos como softwares no ensino, potencializaram e 

contribuíram para a construção e a exploração dos conceitos matemáticos, 

enfrentando desafios, ampliando possibilidades de observações, investigações, 

experimentações, onde os alunos buscaram soluções, valorizando o processo 

de produção de conhecimento que representou o fazer matemático. A introdução 

das tecnologias na escola veio colaborar provocando a curiosidade e a atenção 

do aluno quando iniciado o conteúdo Geometria, os alunos sentiram-se 

motivados a criar processos de descoberta, promoveram trocas e ganhos na 

aprendizagem e não somente uma mera reprodução de atividades, minimizando 

as dificuldades. A ferramenta computador e o uso do software Geogebra, 

apareceu como uma solução para o problema, por que, quando e como utilizar 



recursos tecnológicos. Com conteúdos específicos e elaborados previamente, 

foi possível conseguir a concentração dos alunos buscando a fixação de 

conteúdos trabalhados. A interface do programa fez com que o aluno interagisse 

com os objetos, manipulando suas representações, visualizando as operações 

realizadas e despertando o interesse do aluno. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso do software Geogebra nas aulas de geometria plana da 7ª série 

do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Software Geogebra, Geometria Plana 

Resumo: O desafio de provocar a curiosidade e a atenção do aluno ao iniciar 

um conteúdo, mostrando apenas uma visão explicativa e demonstrativa, torna-

se confusa para ele, que não tem muita leitura interpretativa. Fica mais fácil, 

desenvolver a capacidade de fazer Matemática nas aulas de geometria plana 

utilizando o software Geogebra, pois a introdução das novas tecnologias no 

cotidiano escolar vem potencializar e contribuir para a construção e a exploração 

dos conceitos matemáticos enfrentando os desafios, ampliando as 

possibilidades de observação, investigação, experimentação, onde os alunos 

buscam soluções. A ferramenta computador e mais precisamente, o uso do 

software Geogebra, aparece como uma alternativa/solução, os conteúdos 

específicos e elaborados previamente, são possíveis conseguir a concentração 

dos alunos e buscar a fixação de conteúdos trabalhados. A interface do 

programa faz o aluno interagir com os objetos, manipulando suas 

representações, visualizando as operações realizadas e despertando o interesse 

do aluno em aprender, valorizando o processo de produção de conhecimento 

que representam o fazer matemático. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANI EDIR BOGONI 

ORIENTADOR: CARLOS ROPELATTO FERNANDES 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  



Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 

PARA O ENSINO DE GEOMETRIA PLANA 

Palavras-chave: Resolução de problemas; geometria plana; tendências; 

estratégia. 

Resumo: Este artigo procura mostrar os resultados da implementação do projeto 

“Resolução de Problemas: uma proposta metodológica para o ensino de 

geometria plana”, desenvolvido junto aos alunos do 9º ano, do período da 

manhã, do Colégio Estadual Enira Moraes Ribeiro - EFM. Teve como objetivo 

utilizar a resolução de problemas como recurso facilitador para o ensino da 

Geometria Plana. Dentre distintas tendências se optou pela resolução de 

problemas como alternativa pedagógica, já que trabalhar o pensamento 

geométrico desta forma favorece significativamente a aprendizagem do 

conteúdo, e da ênfase ao processo de construção de um conceito, além de 

desenvolver a capacidade de resolver problemas do aluno, tanto na matemática 

quanto em sua vida. Para tanto, recorreu-se a uma literatura produzida nesta 

área, numa abordagem crítica, já que a geometria está presente em diversas 

situações da vida cotidiana e o ensino da mesma no ensino fundamental, se bem 

direcionado, através da resolução de problemas se torna formadora do 

pensamento, facilitando sua representação. O desenvolvimento das atividades 

ocorreu em cinco encontros semanais, no período da tarde. A metodologia foi à 

proposta por Polya (1977), onde se procurou fazer com que os alunos, frente a 

uma situação problema, pudessem analisar e compreender a situação por 

inteiro, decidindo qual a melhor estratégia para resolvê-lo, tomar decisões, 

argumentar, expressar, fazer registro, mobilizar as informações adquiridas, os 

procedimentos aprendidos e os combinar na busca de uma resolução 

satisfatória. Enfim, através de um problema matemático, os alunos foram 

encorajados a se comunicar matematicamente, assim, tiveram a oportunidade 

para explorar, organizar, relatar seus pensamentos, seus novos conhecimentos 

e os diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Resolução de Problemas: Uma Proposta Metodológica para o Ensino de 

Geometria Plana 

Palavras-chave: Resolução de problemas;geometria plana;comunicação 



Resumo: Trabalhar o pensamento geométrico através da resolução de 

problemas favorece significativamente a aprendizagem do conteúdo, e da ênfase 

ao processo de construção de um conceito, além de desenvolver  a capacidade 

de resolver problemas do aluno, tanto na Matemática quanto em sua vida. O 

objetivo  desse projeto é utilizar a resolução de problemas como recurso 

facilitador para o ensino da Geometria Plana, nas 8ª séries do período matutino, 

mais especificamente,  área e perímetro. O que se espera e fazer com que os 

alunos, frente a uma situação problema, possam analisar e compreender a 

situação por inteiro, decidindo qual a melhor estratégia para resolvê-lo, 

argumentar, expressar, fazer registro, mobilizar as informações adquiridas, os 

procedimentos aprendidos e os combinar na busca de uma resolução 

satisfatória. A metodologia, será às etapas propostas por Polya (1977), que é 

compreender o problema; elaborar um plano, executar o plano e verificar se a 

resolução satisfaz as condições do problema. O enfoque abordado será a 

comunicação, onde os alunos serão encorajados a se comunicar 

matematicamente, assim terão a oportunidade para explorar, organizar e relatar 

seus pensamentos, seus novos conhecimentos e os diferentes pontos de vista 

sobre um mesmo assunto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSELI APARECIDA BARLATI 

ORIENTADOR: Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Demonstração em matemática:uso do raciocínio lógico. 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Demonstração; Lógica Matemática 

Resumo: A Resolução de Problemas é uma das tendências em Educação 

Matemática que propicia ao aluno a oportunidade de pensar. A demonstração 

formal em matemática garante se um determinado resultado é válido, 

proporcionando desta maneira a veracidade em matemática e também 

permitindo a construção de novos conceitos. Aliadas, resolução de problemas e 

demonstração, constituem uma alternativa para apresentar ao aluno a 

aplicabilidade dos conteúdos matemáticos nos diversos campos do 



conhecimento. Este trabalho objetivou investigar o uso da metodologia de 

resolução de problemas focando algumas demonstrações formais em 

matemática, identificando que tipo de demonstrações alunos da segunda série 

do Ensino Médio de uma escola pública do interior do Paraná são capazes de 

desenvolver e aplicar. Percebeu-se algumas dificuldades dos alunos durante o 

processo, como a escrita formal, pois os mesmos não tinham o hábito de 

demonstrar resultados em matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Demonstrações em Matemática: uso do raciocínio lógico. 

Palavras-chave: Resolução de problemas; demonstração; prova; lógica 

matemática. 

Resumo: A Resolução de Problemas é uma das tendências em Educação 

Matemática que propicia o aluno a pensar por si. A demonstração tem por 

objetivo provar fatos proporcionando desta maneira a construção de novos 

conceitos. Aliadas, resolução de problemas e demonstração, podem ser uma 

alternativa para mostrar ao aluno a aplicabilidade dos conteúdos matemáticos 

nos diversos campos do conhecimento. Este trabalho tem por objetivo investigar 

o uso da metodologia de resolução de problemas focando demonstração, 

identificando que tipo de demonstrações os alunos do ensino médio são capazes 

de desenvolver. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSELI APARECIDA PATUZZO 

ORIENTADOR: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO NOS PROCESSOS DE ENSINO 

E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Recursos didáticos; Jogos; Matemática; Aprendizagem. 

Resumo: O presente artigo apresenta um relato das ações desenvolvidas 

durante a implementação do projeto “O jogo como recurso didático nos 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática” junto aos alunos do 6º ano 



do Ensino Fundamental da Escola Estadual Princesa Izabel em Cianorte – 

Paraná. O objetivo do mesmo foi de proporcionar a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos, utilizando como estratégia didática uma prática pedagógica 

embasada na Teoria de Jogos. Destacamos a metodologia da resolução de 

problemas, por ser a mais adequada para a aplicação dos jogos. Pretendemos 

com essa metodologia de ensino propiciar estratégias de resolução de 

problemas e também colaborar para o aumento do interesse dos alunos pela 

aprendizagem da Matemática. O mesmo tornou as aulas mais dinâmicas, 

interessantes e desafiadoras, e ainda, oportunizou para os alunos aquisição de 

conceitos matemáticos, muitos deles considerados como obstáculos 

epistemológicos. Contribuiu ainda, na superação de bloqueios e preconceitos 

que alguns alunos tinham pela disciplina e promoveu o desenvolvimento 

intelectual, cognitivo e social do aluno, contribuindo para uma aprendizagem 

significativa e compreensão dos conteúdos em substituição à aprendizagem 

mecânica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O jogo como recurso didático no processo ensino e aprendizagem da 

Matemática 

Palavras-chave: Recursos didáticos; Jogos; Aprendizagem; Construção do 

conhecimento. 

Resumo: O presente material foi elaborado para ser aplicado junto aos alunos 

da 5ª série do Ensino Fundamental e surgiu da necessidade de estar utilizando 

metodologias diferenciadas nas aulas de Matemática. Pretende-se com essa 

metodologia de ensino, propiciar habilidades de desenvolvimento de estratégias 

de resolução de problema e colaborar para aumentar o interesse dos alunos pela 

aprendizagem da Matemática com aulas mais dinâmicas, interessantes e 

desafiadoras, procurando ajudar na superação de bloqueios e preconceitos que 

alguns alunos desenvolvem pela disciplina e, promover o desenvolvimento 

intelectual, cognitivo e social do aluno, contribuindo para uma aprendizagem 

significativa e com compreensão dos conteúdos em substituição a aprendizagem 

mecânica. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSICLER APARECIDA GUEREZ 

ORIENTADOR: JJOYCE JAQUELINNE CAETANO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Alunos motivados garantia de aprendizagem? Em busca de novas 

práticas avaliativas na disciplina de Matemática. 

Palavras-chave: alunos; avaliação; decisão; jogos; qualitativa. 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo a busca por novas práticas de 

avaliação que instiguem o aluno a modificar seu comportamento frente às 

avaliações escolares, como também a verificação se o modelo usualmente 

praticado nas instituições de ensino implica ou não na desmotivação dos 

mesmos. Para tanto, buscou-se a utilização de jogos como uma metodologia de 

avaliação qualitativa, com a finalidade de proporcionar ao discente a verificação 

dos erros cometidos e a assimilação de forma correta do conhecimento do 

conteúdo trabalhado em sala de aula. Os alunos, por meio da utilização dos 

jogos como metodologia de avaliação qualitativa, obtiveram grande avanço no 

desempenho nas operações de adição, subtração e expressão de números 

inteiros, além de grande motivação, visto que houve a participação até o final da 

intervenção de 94,44% dos mesmos, os quais demonstraram interesse de 

participar no contra turno de sua classe regular de ensino. Ambas as formas de 

avaliação, isto é, a tradicional e a por jogos, são aplicáveis e obtiveram resultado 

na intervenção, de modo que o docente é o responsável pela tomada de decisão 

pela melhor técnica a ser adotada, devido ao seu tempo disponível para a criação 

de material e controle da turma na aplicação de técnicas avaliativas qualitativas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Alunos motivados garantia de aprendizagem? Em busca de novas 

práticas avaliativas na disciplina de Matemática 

Palavras-chave: Alunos; avaliação; jogos; motivação; mudança 

Resumo: A sociedade atual está em constante transformação, refletindo-se em 

todos os campos da vida humana, desta forma, a escola não pode estar 

desvinculada desse processo. Muitas mudanças vêm sendo realizadas no 

campo educacional, no entanto o objetivo de avaliar tem permanecido o mesmo, 



isto é, a avaliação é realizada na maioria das vezes, apenas para a obtenção de 

uma nota, sendo que esta deveria analisar as possibilidades de aprendizagem 

individual ou grupal dos alunos. Diante disto, este trabalho busca investigar 

novas práticas de avaliação, bem como verificar se o modelo usualmente 

praticado de avaliação nas escolas implica ou não na desmotivação dos alunos. 

Para tanto, buscar-se-á a utilização de jogos como uma metodologia de 

avaliação qualitativa, a fim de proporcionar ao discente verificar os erros 

cometidos e assimilar de forma correta o conhecimento repassado em sala de 

aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSILEI TRINDADE 

ORIENTADOR: Jonis Jecks Nervis 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O USO DAS TECNOLOGIAS NA ESCOLA: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS PARA A UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Tecnologia, Software Geogebra, Laboratório de Informática, 

Representação Geométrica e Algébrica, Funções Matemáticas 

Resumo: Este artigo aborda a utilização de recursos tecnológicos na educação, 

bem como sua contribuição na aprendizagem de conteúdos, refletindo também 

sobre as preocupações quanto às transformações pelas quais o cotidiano vem 

passando e, em específico, o cotidiano dos professores, visto que a escola hoje 

é palco de transformações inovadoras, sejam de caráter pedagógico ou de 

utilização de novas tecnologias no ensino-aprendizagem. Apresentando um 

tutorial de uso do software Geogebra, orientações básicas quanto ao seu uso e 

um ligeiro histórico do conceito de função com atividades que podem ser 

exploradas com a utilização de mídias tecnológicas. Buscando tornar o conteúdo 

de funções mais prazeroso, possibilitando a superação de possíveis desafios e 

incentivando o uso do laboratório de informática e práticas de discussões. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: O USO DAS TECNOLOGIAS NA ESCOLA: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS PARA A UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Matemática, Software Geogebra, Laboratório de Informática 

Resumo: Este projeto tem como objetivo trabalhar o uso das (TIC) no processo 

de ensino e aprendizagem da matemática no Ensino Fundamental. O método 

utilizado será o de Pesquisa-ação, com a inserção do software educativo 

geogebra no conteúdo de Função Afim. A vantagem didática será apresentar, ao 

mesmo tempo, duas representações diferentes de um mesmo objeto que 

interagem entre si: sua representação geométrica e sua representação 

algébrica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSILENE BOTINI 

ORIENTADOR: Tulio Oliveira de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Aprendizagem da álgebra Utilizando as Figuras Planas 

Palavras-chave: Álgebra; materiais manipuláveis; Geogébra 

Resumo: Este projeto de ensino aprendizagem da matemática possibilita aos 

alunos uma dinâmica mais prazerosa e criativa de compreender a resolução de 

problemas envolvendo a álgebra através de uma linguagem virtual com a 

utilização do sofware geogébra , ferramentas essenciais ao aprendizado . Esta 

produção didática é um material com a intenção de contribuir para o 

desenvolvimento e incentivo ao aprendizado matemático. A matemática é 

apresentada de forma diferenciada através de resolução problemas envolvendo 

o LEM (Laboratório de Ensino da Matemática)e o sofware geogébra, tornando 

assim mais prazerosa a aula. Com produção temática tem a necessidade de 

diversificar, diferenciar criar novas situações de conduzir novos ensinamentos 

de matemática com isso possa proporcionar aos alunos algumas práticas 

diferenciadas as quais serão aplicadas como um desafio inovador dessa forma 

a intenção que este material possa trazer mudança na prática pedagógica dos 

docentes onde a matemática seja vista de forma atraente na escola. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aprendendo com a Álgebra 

Palavras-chave: Álgebra; materiais manipuláveis; Geogébra 

Resumo: O presente projeto procura analisar e propõe uma sequência de 

ensino-aprendizagem para os conceitos algébricos, visa integrar a geometria 

com a álgebra. Portanto percebe a necessidade de um local com objetivos reais 

e pedagógicos no LEM, (Laboratório de Ensino da Matemática), apresentamos 

atividades de conhecimento computacionais do software geogébra, pois estas 

conjecturas desenvolvem a organização, a concentração e o raciocínio lógico. 

Oferecer aos alunos, condições de compreender, reelaborar e aprofundar os 

saberes matemáticos da álgebra, de maneira significativa, mediante a 

construção e utilização de recursos didáticos diversificados, como a resolução 

de problemas e atividades computacionais e a prática com materiais 

manipuláveis. A proposta para os alunos será estabelecida junto com o professor 

o mesmo propõe a construção da resolução de problemas a construção de 

figuras planas no (LEM, com o recorte, colagem, manipulação e construção das 

figuras planas. Após esse processo os alunos serão levados ao laboratório de 

informática para conhecer o Software Geogébra, por meio destas estratégias 

espera-se que os alunos tenham maior interação com a matemática e consigam 

resolver problemas com mais segurança e autonomia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSNI TROYNER 

ORIENTADOR: Mary Angela Teixeira Brandalise 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO NO 

ESTUDO DE FUNÇÕES NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Funções, Modelagem Matemática, Educação Matemática. 

Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da aplicação do projeto de 

intervenção pedagógica, que faz parte Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, do Paraná. O trabalho desenvolvido na escola, optou pela 



modelagem matemática como metodologia para o ensino e aprendizagem dos 

conceitos matemáticos. Objetivou: a) identificar situações cotidianas que 

poderiam ser modeladas aplicando o conceito matemático de funções; b) utilizar 

a modelagem matemática no estudo das funções, afim e quadrática; c) criar 

seqüências de ensino para o estudo de funções a partir de situações reais; d) 

relacionar os resultados das situações de ensino estudadas com outros 

conteúdos da matemática ou outras áreas do conhecimento. O desenvolvimento 

do projeto se deu a partir da construção de uma unidade didática, com diversas 

situações de ensino. O trabalho desenvolvido está fundamentado nas Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná, nos Parâmetros Curriculares Nacionais e 

estudiosos brasileiros de modelagem matemática. A implantação da intervenção 

pedagógica foi realizada na Escola Estadual Medalha Milagrosa- situada no 

município de Ponta Grossa – PR. O uso da modelagem matemática como 

metodologia para o ensino e aprendizagem de Matemática no desenvolvimento 

do projeto permitiu aos alunos vivenciarem as situações problemas descritas nas 

sequências de ensino da unidade didática e relacionar com situações do seu 

cotidiano. Os conteúdos matemáticos estudados na pesquisa permitiram 

interpretar os dados coletados e criar um modelo matemático para expressá-los. 

Fez com que os alunos se familiarizassem com o significado de função e 

comprendessem os conceitos matemáticos de função do primeiro e segundo 

graus, e suas aplicações. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aplicação da Modelagem matemática como estratégia de ensino no 

estudo de funções. 

Palavras-chave: Funções, Modelagem matemática, ensino aprendizagem 

Resumo: O presente trabalho refere à produção didático - pedagógico 

apresentado como unidade didática, onde optou-se em apresentar situações de 

ensino com diferentes atividades relacionadas ao estudo de funções no 9º ano 

do Ensino Fundamental, complementando com definições. Este material 

apresenta sugestões para os professores trabalharem em sala de aula de um 

modo diferenciado, buscando situações que possam ser modeladas aplicando o 

conteúdo estruturante funções. A opção em trabalhar o conteúdo estruturante 

funções por meio da modelagem matemática como estratégia metodológica, visa 



o desenvolvimento dos conteúdos com condições de inovação e criação, 

investigando situações observadas pelo aluno em sua realidade sócio-cultural, 

tornando o processo de ensino aprendizagem mais significativo e efetivo. A 

APRESENTAÇÃO FORMAL DO CONTEÚDO FUNÇÕES NO ENSINO 

FUNDAMENTAL O conteúdo estruturante funções para o ensino de matemática 

no Ensino Fundamental pressupõe a compreensão da relação de dependência 

entre duas grandezas. O estudo específico de funções tem início apenas no 9º 

Ano do Ensino Fundamental e muitos livros dirigidos para estudantes dessa série 

apresentam um grau elevado de formalização, incluindo definições gerais e o 

estudo de tipos particulares de funções e formas de representações. Tais 

formalizações geralmente utilizadas pelos professores dificultam a 

aprendizagem dos alunos e a compreensão dos conceitos matemáticos. Uma 

abordagem informal para a introdução do conceito, utilizando exemplos de 

variações de grandezas relacionadas, retirados de situações do cotidiano ou de 

outras áreas de conhecimento pode tornar o ensino de funções mais significativo 

para os alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROZELAIDE APARECIDA BARBOSA 

ORIENTADOR: Magna Natalia Marin Pires 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O ENSINO DA ÁLGEBRA – UMA ABORDAGEM UTILIZANDO 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM TRAJETÓRIAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

Palavras-chave: Educação Matemática; Trajetória de Ensino e aprendizagem; 

Álgebra; Resolução de Problemas; Educação Matemática Realística. 

Resumo: O presente artigo é resultado de estudos realizados pela primeira 

autora como parte da participação no Programa de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), do governo do estado do Paraná. Neste estudo buscou-se 

caracterizar um encaminhamento metodológico considerando a Trajetória de 

Ensino e Aprendizagem, proposta pela RME - Educação Matemática Realística, 

o conteúdo de matemática abordado foi a Álgebra e a estratégia utilizada foi a 



Resolução de Problemas. O relato aqui descrito foi desenvolvido com uma turma 

de alunos de 8ª série (9º ano) do Ensino Fundamental, em período contra turno. 

Constatou-se que utilizando essa estratégia metodológica os alunos se 

envolveram mais, com esses direcionamentos os alunos se sentiam mais 

confiantes em suas construções, valorizando não só o seu trabalho, mas os dos 

colegas e desenvolveram atitudes consideradas importantes para a 

aprendizagem; entre outras: ouvir, falar, explicar para outro seu pensamento, 

respeitar a opinião do outro, socializar o aprendizado, escolher um líder, ser 

critico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O ENSINO DA ÁLGEBRA - UMA ABORDAGEM UTILIZANDO 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM TRAJETÓRIAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

Palavras-chave: Educação Matemática; Trajetória de Ensino e aprendizagem; 

Álgebra; Resolução de Problemas; Educação Matemática Realística. 

Resumo: O projeto tem por objetivo caracterizar um encaminhamento 

metodológico, para a álgebra por meio da resolução de problemas, considerando 

a proposta de Trajetória de Ensino e Aprendizagem, na abordagem da Educação 

Matemática Realística. Será desenvolvido com alunos da 8ª série do Ensino 

Fundamental. Considerando a importância de um trabalho que possa favorecer 

o desenvolvimento do pensamento matemático e a posterior compreensão da 

manipulação das ferramentas da álgebra e, levando em conta que a Resolução 

de Problemas pode ser um caminho que favorece o envolvimento do aluno com 

as tarefas matemáticas, serão construídas trajetórias de ensino e aprendizagem 

a partir de problemas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: RUBENS SCARPARO 

ORIENTADOR: Valdeni Soliani Franco 

IES:  UEM 

Artigo  



Título: GEOGEBRA COMO FERRAMENTA NO ENSINO DA MATEMÁTICA: 

FUNÇÕES LOGARÍTMICAS. 

Palavras-chave: Educação Matemática; GeoGebra; Logaritmos; Área. 

Resumo: Este artigo descreve os resultados obtidos, durante a implementação 

de um projeto que foi realizado com alunos da 2ª série do Ensino Médio em uma 

cidade do Paraná, por meio de aulas teóricas e práticas desenvolvidas 

diretamente no laboratório de informática, abordando assuntos referentes às 

funções logarítmicas, com atividades orientadas utilizando o software GeoGebra 

como ferramenta de interação entre os vários conceitos dessa função. Como a 

definição usual dessa função dada no Ensino Médio é feita de uma maneira um 

tanto “forçada”, onde requer que se estudem preliminarmente as propriedades 

da função exponencial e também não permite apresentar espontaneamente o 

número e como uma base especial que se distinga naturalmente das demais. 

Com a implementação, tivemos a oportunidades de mostrar que existe uma 

maneira geométrica de definição bem mais natural, a qual depende apenas do 

conceito de área de uma figura plana. Nas atividades com professores após a 

leitura das ações de implementação alguns perceberam que poderia ser 

extremamente interessante ao longo do período letivo trabalhar logaritmos com 

o uso do GeoGebra. Na realização das atividades o principal ponto positivo está 

no fato de que as tecnologias de certa forma tornaram as aulas mais 

interessantes, atrativa e dinâmica, despertando a curiosidade, realizando 

descobertas, confirmando resultados, fazendo simulações e levantando 

questões relacionadas às propriedades e aplicações práticas de cada uma das 

respectivas áreas referentes aos logaritmos, tornando cada uma delas mais 

agradáveis, pois, a prática estava produzindo uma melhor aprendizagem do que 

no sistema tradicional de ensino. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O GEOGEBRA E AS FUNÇÕES LOGARÍTMICAS 

Palavras-chave: Educação Matemática; geogebra; logarítmos; exponenciais; 

área. 

Resumo: O projeto irá contribuir para o uso da tecnologia no ensino de 

matemática, utilizando o software Geogebra como ferramenta de interação entre 

os conceitos de função logarítmica. Como a definição usual dessa função dada 



no Ensino Médio, aparece de uma maneira um tanto “forçada”, onde requer que 

se estudem preliminarmente as propriedades da função exponencial, também 

não permite apresentar espontaneamente o número e como uma base especial 

que se distinga naturalmente das demais, e ainda apresenta a dificuldade de se 

estabelecerem certas desigualdades fundamentais, válida para logaritmos de 

base e, temos a proposta de mostrar que existe uma maneira geométrica de 

definição bem mais natural, onde depende apenas do conceito de área de uma 

figura plana. a produção tem o objetivo de proporcionar uma melhor interação 

entre a matemática e o educando, promover estudos para uma melhor utilização 

do software GeoGebra, facilitar a aprendizagem e uma melhor compreensão do 

conhecimento de função e logarítmica. Será desenvolvido num colégio de 

educação básica, na cidade de Tapira no ano de 2011, com os alunos da 2ª série 

do ensino médio, por meio de aulas teóricas e práticas desenvolvidas 

diretamente no laboratório de informáticado Paraná Digital, permitindo assim que 

os participantes possam interagir com o Geogebra. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SALETE VANILDA TUSI 

ORIENTADOR: CARLOS ROPELATTO FERNANDES 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Função do 1º grau no mundo que nos rodeia 

Palavras-chave: Função do 1º grau; Aplicações de funções; Tendência 

metodológica; Resolução de Problemas. 

Resumo: O presente artigo é o resultado da aplicação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica na Escola, como parte conclusiva das atividades do Programa de 

Desenvolvimento Educacional-PDE. Este se justifica pela necessidade de 

buscar significado para o conteúdo Função Polinomial do 1º grau, visando 

amenizar as dificuldades e até mesmo a aversão que os alunos do Ensino Médio 

têm em relação a este conteúdo. Em geral os livros didáticos de Matemática, nos 

quais os Professores se orientam, por ser muitas vezes, o recurso de que se 

dispõe, trazem o conteúdo “Funções” de um modo muito abstrato tornando-o 

desinteressante para o aluno e consequentemente causando um baixo 



rendimento escolar. Com base neste problema, foi realizado um curso no Colégio 

Estadual Paraíso do Norte – E.F.M.P, em que foi proposto aos Professores que 

aplicassem durante as atividades inerentes ao conteúdo Função do 1º grau, o 

material didático fundamentado na tendência metodológica Resolução de 

Problemas. Esse material também foi apresentado aos Cursistas do GTR (Grupo 

de Trabalho em Rede). De acordo com os relatos dos professores que aplicaram 

o material, por meio da Resolução de Problemas, o conteúdo passa a ter sentido 

para os estudantes, que se comprometem muito mais, participam ativamente das 

questões surgidas durante a aula, apresentam contribuições, além de adquirirem 

o hábito de defender suas opiniões. O conteúdo de Função aplicado dessa 

maneira possibilita ao aluno mais clareza na compreensão e melhor 

incorporação do conceito e sua aplicabilidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Função do 1º grau no mundo que nos rodeia 

Palavras-chave: Função do 1º grau; Aplicações de funções; Tendência 

metodológica; Resolução de Problemas. 

Resumo: O presente Material Didático será proposto aos professores durante a 

realização do curso e aplicado durante as atividades inerentes ao conteúdo de 

Função do 1º grau para que o professor possa tornar suas aulas mais atrativas, 

significativas e propiciar o desenvolvimento de conceitos relacionados a 

situações do cotidiano dos alunos que estão iniciando ou dando continuidade no 

estudo da Função do 1º grau. Dessa maneira justifica-se a proposta de contribuir 

com a formação dos professores preocupados com as questões de ensino e 

aprendizagem da Matemática, muitos dos quais visam superar os desafios que 

se apresentam na Educação integrando a tendência metodológica Resolução de 

Problemas e novas mídias às práticas pedagógicas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SANDRA APARECIDA RABELO CASTILHO 

ORIENTADOR: Joao Coelho Neto 
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Artigo  



Título: ETNOMATEMÁTICA: REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

Palavras-chave: tendência em Educação Matemática; Etnomatemática; 

Pesquisa- ação; Formação de Docentes 

Resumo: Este artigo tem como objetivo a inserção de Tendências em Educação 

Matemática, em especial, a Etnomatemática, como fundamentação teórica nas 

atividades de ensino na formação de professores. O método utilizado foi o de 

pesquisa-ação, o qual foi desenvolvido na última série, do curso de Formação 

de Docentes do Colégio Estadual Cecília Meireles - Ensino Médio e Normal, no 

município de Sertaneja – PR. A análise foi feita a partir da inclusão desses 

conteúdos em oficinas oferecidas para esta capacitação, para tentar auxiliar 

esses professores no processo de ensino de Matemática, por uma prática ainda 

não utilizada nessa escola. Durante as oficinas notaram-se também mudanças 

nas posturas e práticas dos professores, que se envolveram na busca de uma 

matemática significativa e relacionada aos problemas sociais e culturais dos 

alunos, e assim, preocupando-se com a dimensão política e pedagógica na 

abordagem etnomatemática dos conteúdos, também foi observado no período, 

que os alunos compreenderam com maior facilidade os conteúdos estudados e 

estes a relacionar-se com o seu dia-a-dia. Conclui-se que a Etnomatemática, 

como auxiliador no ensino da Matemática, utilizada de forma a favorecer ao 

ensino, reflete de forma positiva na teoria e prática, tornando mais significativa e 

presente a matemática na sala de aula, valorizando os saberes prévios e a 

cultura dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ETNOMATEMÁTICA: REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

NO ENSINO DA MATEMÁTICA. 

Palavras-chave: Etnomatemática; matemática; Ensino Médio; Ensino Normal; 

pesquisa-a-ação 

Resumo: Este projeto tem como justificativa a preocupação na descoberta de 

um caminho para estimular os professores a refletir a sua prática pedagógica e 

a buscar uma postura de pesquisador a respeito das Tendências Matemáticas, 

em especial, a Etnomatemática. Tem como objetivo analisar o estudo da 

Etnomatemática e sua inserção em sala de aula, como meio de tornar a 



aprendizagem matemática mais significativa e contextualizada, valorizando a 

cultura e a vivência dos alunos, procurando associá-los aos conteúdos 

programáticos, envolvendo temas políticos sociais e culturais em sala de aula. O 

método será o de pesquisa que resultará uma produção didática-pedagógica 

formada por uma unidade temática, contendo textos que objetivam o 

aprofundamento sobre esta temática no Ensino Médio e Normal. Resultado terá 

como análise a percepçãp dos envolvidos sobre etnomatemática em seu dia-a-

dia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SANDRA MARIA DE LIMA GOBBO 

ORIENTADOR: Regina Celia Guapo Pasquini 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A construção e a utilização de jogos como estratégia metodológica para 

o ensino da matemática na educação de jovens e adultos. 

Palavras-chave: EJA, jogos, resolução de problemas 

Resumo: A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino 

destinada às pessoas que não concluíram os estudos fundamentais na idade 

apropriada. Ensinar matemática a esse público é de suma importância, visto que 

a mesma contribui para a formação do caráter sócio-educacional do aluno. Um 

dos desafios de Educação Matemática de Jovens e Adultos é oferecer motivação 

para que estes alunos continuem na escola. Com esta finalidade, este artigo 

apresenta como estratégia a confecção de jogos pedagógicos. Os mesmos 

contemplaram o conteúdo de Números Inteiros, com enfoque na resolução de 

situações problemas que surgiram no momento da confecção dos jogos. Pode 

ser considerada uma estratégia que visa um ensino de matemática mais 

significativo, com aulas mais prazerosas ao público dessa modalidade de ensino. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A construção e a utilização de jogos como estratégia para o ensino da 

matemática na EJA. 

Palavras-chave: EJA, Jogos, resolução de problemas 



Resumo: A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino 

destinada às pessoas que não concluíram os estudos fundamentais na idade 

apropriada. Ensinar matemática a esse público é de suma importância, visto que 

a mesma contribui para a formação do caráter sócio-educacional do aluno. Um 

dos desafios de Educação Matemática de Jovens e Adultos é oferecer atrativos 

para que estes alunos continuem na escola. Com esta finalidade, este projeto 

propõe como estratégia a confecção e a utilização de jogos pedagógicos. Os 

mesmos contemplarão o conteúdo de Números Inteiros, com enfoque na 

resolução de situações problemas que surgirão no momento da confecção dos 

jogos. Nossa intenção é proporcionar um trabalho diferenciado que promova a 

aprendizagem da matemática e torne as aulas mais prazerosas ao público dessa 

modalidade de ensino. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SANTINA ELZA INACIO 

ORIENTADOR: Carlos Roberto Calssavara 
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Artigo  
Título: Metodologias de Resolução de Problemas com Porcentagem 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Porcentagem. 

Resumo: Resumo O presente artigo relata uma experiência desenvolvida com 

estudantes da 6ª série do Ensino Fundamental abordando a Resolução de 

Problemas com Porcentagem como metodologia de ensino, objetivando 

identificar e descrever as estratégias dos alunos na resolução de problemas com 

porcentagem. Oportunizar aos alunos a experiência de elaborarem e fazerem 

um levantamento de dados do seu cotidiano; ampliando o conhecimento 

matemático, envolvendo diferentes operações. A partir deste trabalho pôde-se 

concluir que os alunos participantes das atividades desenvolvidas reorganizaram 

seus conhecimentos, deram significado aos conteúdos aprendidos na escola o 

que contribuiu para a aprendizagem do conteúdo proposto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Resolução de Problemas de Porcentagem 



Palavras-chave: Resolução de Problemas; Porcentagem; Implementação 

Resumo: Minha produção didático-pedagógica será uma unidade didática onde 

serão desenvolvidas atividades sobre resolução de problemas de porcentagem. 

A implementação será realizada numa turma de 6ª série do Ensino Fundamental 

no Colégio Estadual Carlos Gomes – EFM da cidade de Iguatu. Trabalharei 

sobre a importância da porcentagem no nosso cotidiano, procurando assim 

alertar os alunos sobre os impostos que pagamos e os juros que pagamos, 

principalmente, nas compras à prazo onde os produtos chegam a custar o dobro 

do preço de compra, que muitas vezes não são pagos à vista. Trabalharei 

também sobre a pesquisa de preços e a importância de buscarmos as ofertas 

nos diversos pontos comerciais aproveitando a de preços. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SHIRLENE APARECIDA SONNI 

ORIENTADOR: Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA E JOGOS MATEMÁTICOS 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos. Geometria. Ensino Fundamental. 

Raciocínio Lógico. 

Resumo: Diante de todos os obstáculos apresentados nas relações do ensino 

contemporâneo, faz-se necessário adotar recursos e metodologias alternativas 

para o aprendizado. Nesse sentido, os jogos matemáticos se manifestam como 

um instrumento relevante para tal intento. Trata-se de uma maneira diferenciada 

de sedimentar um aprendizado sólido e eficaz. Permite, ainda, a concentração, 

organização do senso crítico, socialização e raciocínio lógico. Utilizar os jogos 

possibilita aulas com maior índice de interesse, por estas serem mais agradáveis 

e atrativas, como demonstrado na implementação, objeto deste trabalho, que 

elegeu a Geometria como assunto específico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA POR MEIO DE JOGOS 

MATEMÁTICOS MANIPULÁVEIS 



Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Geometria, Ensino Fundamental, 

Raciocínio Lógico 

Resumo: Os jogos matemáticos manipuláveis apresentam-se como uma das 

ferramentas eficazes no sentido de consubstanciar o aprendizado no aluno. 

Trata-se de uma alternativa para a metodologia de ensino predominante. Existe 

a necessidade de enfrentar empecilhos no aprendizado de matemática, sendo 

que os jogos matemáticos são um instrumento para atingir tal objetivo. 

Considerando as dificuldades apresentadas pelos alunos da 7º série (8º ano), 

adotou-se a geometria como conteúdo disciplinar específico, organizando-se, 

assim, um trabalho com jogos matemáticos. Assim, através da utilização de tal 

recurso, além da já mencionada busca pela aprendizagem, o trabalho possibilita 

a concentração, organização, socialização e, principalmente, o desenvolvimento 

do raciocínio lógico, contribuindo para cativar os alunos e aumentar o interesse 

pelo estudo em matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SIDNEY CLEBER DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: Marcos Roberto Teixeira Primo 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: OPERAÇÕES COM NÚMEROS DECIMAIS: teoria e prática 

Palavras-chave: Números Racionais; Operações com Números Decimais; 

Ensino – Aprendizagem. 

Resumo: O presente artigo relata a prática pedagógica realizada com os alunos 

de um 1º ano noturno do Ensino Médio do Colégio Estadual Alfredo Moisés Maluf 

situado na cidade de Maringá - Pr. Neste trabalho foram abordados conteúdos 

relacionados a Números Racionais: “Operações com Números Decimais: Teoria 

e Prática”, trabalhado e desenvolvido apenas com uma turma. Foi aplicado, a 

estes alunos como introdução, uma pequena avaliação diagnóstica, para 

detectar conhecimentos básicos (pré – requisitos) daquilo que os alunos trazem 

de bagagem consigo, em seguida foi trabalhado o conteúdo em si, e aplicações 

de algumas modalidades de tarefas como também alguns jogos. O espaço de 

tempo utilizado no desenvolvimento das atividades foi adequado para tal 



realização, embora os alunos do noturno faltem muito e participam pouco das 

atividades a eles propostos. O intuito deste artigo é mostrar o que nós obtivemos 

quanto a resultados no ensino-aprendizagem sobre operações com números 

decimais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Operações com Números Decimais: Teoria e Prática 

Palavras-chave: Números racionais; Resolução de problemas; Operações com 

decimais. 

Resumo: A Matemática tem como meta a incorporação do conhecimento dos 

conceitos matemáticos, com o objetivo de fazer com que o aluno seja capaz de 

superar o senso comum. Percebemos atualmente que são apresentados em 

quase todos os meios de comunicações, escritos (jornais, revistas, panfletos) e 

televisionados, noticias onde aparecem números, quase sempre em forma 

natural ou racional, surgindo à pergunta, como utilizar esse fato para melhorar o 

processo ensino-aprendizagem sobre o conceito de números racionais? Esta 

unidade tem como objetivo principal proporcionar aos alunos a compreensão dos 

conceitos da adição, subtração, multiplicação e divisão de números decimais, 

estimulando, orientando, promovendo e ampliando seus conhecimentos através 

de Resolução de Problemas. A unidade será desenvolvida no Colégio Estadual 

Alfredo Moisés Maluf de Educação Básica na cidade de Maringá, no ano de 

2011, envolvendo alunos do primeiro ano do Ensino Médio. Esta unidade propõe 

estratégias que oportunizem o domínio do conhecimento matemático, através 

dos seguintes recursos: diálogos, atividades de pesquisas e experimentação e 

ainda, a utilização de, jogos e vídeos. Espera-se que ao final deste trabalho, todo 

o esforço aqui empregado, por parte do professor e dos alunos, resulte em um 

melhor conhecimento sobre as operações com números decimais e um estímulo 

para aprender a matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 
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Artigo  
Título: SITUAÇÕES DO COTIDIANO NAS AULAS DE MATEMÁTICA NO 

CEEBJA: uma experiência com a Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Situações do cotidiano; Educação 

Matemática; Conhecimento Matemático. 

Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica, inserido no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, edição 2010, da Secretaria de Estado da Educação do 

Estado do Paraná. A implementação foi realizada com uma turma de trinta e 

cinco alunos do Ensino Médio, do Centro Estadual de Educação Básica de 

Jovens e Adultos (CEEBJA), no município de Prudentópolis (PR). O estudo teve 

por objetivo investigar as potencialidades de abordagens metodológicas 

pautadas na resolução de problemas, para o ensino do conteúdo estruturante 

“Números e Álgebra”. Buscou-se a superação das defasagens de aprendizagem 

e o aprofundamento dos conteúdos matemáticos a partir de abordagens 

contextualizadas, interdisciplinares e dinâmicas. Foram trabalhados problemas 

envolvendo compra e venda, descontos, cheques, holerites, tabelas e gráficos, 

conversão de moedas, dados populacionais e mapas rodoviários. Os dados 

foram coletados a partir da observação direta dos alunos, seus comentários e 

suas atitudes diante dos problemas propostos, de seus registros, bem como das 

percepções da professora nos momentos da implementação. Os dados apontam 

que a resolução de problemas contextualizados e do cotidiano traz mais 

motivação pelo estudo dos conteúdos matemáticos ao aluno do CEEBJA e 

implica num processo educativo interdisciplinar com a discussão e reflexão sobre 

temas diversos de outras áreas do conhecimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Número e álgebra: Retomando conteúdos na educação de jovens e 

adultos 

Palavras-chave: números; álgebra; processo de ensino aprendizagem 

Resumo: A Matemática, enquanto componente do currículo escolar, faz parte 

dessa estrutura de conhecimentos e, para tanto, deve dar sua contribuição para 

a socialização de conhecimentos e para a formação integral do estudante. Para 

tal, os conteúdos matemáticos devem ser aprendidos de maneira eficaz pelos 



alunos para que saibam utilizar o que aprendem na resolução de problemas em 

sua vida cotidiana e tenham uma postura ativa no processo educativo e, por 

conseqüência, na sociedade. Minha experiência profissional de magistério, me 

permite apontar, porém, que a função social da Matemática na escola não vem 

sendo atingida plenamente. Grande parte dos alunos que ingressa no CEEBJA, 

apresenta uma defasagem acentuada em relação aos conteúdos matemáticos, 

não conseguindo estabelecer relações entre o que é ensinado na escola e os 

problemas matemáticos com os quais se depara em suas vidas. Além disso, 

muitos estudantes apresentam uma apatia em relação à disciplina e questionam 

o porquê de aprenderem determinados conteúdos. Percebe-se também, por 

parte dos alunos, desinteresse pelos conteúdos e um baixo índice de 

aproveitamento nas avaliações. Urge, portanto, a necessidade da 

implementação de ações pedagógicas para o enfrentamento das dificuldades e 

para o aprimoramento das capacidades matemáticas, visando um ensino de 

qualidade e uma efetiva aprendizagem nesta modalidade de ensino. O presente 

projeto pretende apresentar e discutir uma proposta para o ensino e a 

aprendizagem de “Números e Álgebra”, no CEEBJA do Ensino Médio, de modo 

que as aulas de Matemática possam ser mais dinâmicas . 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SILVANA BUENO DO PRADO 

ORIENTADOR: Valdeni Soliani Franco 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O software GeoGebra como ferramenta no ensino da trigonometria no 

triângulo retângulo. 

Palavras-chave: Educação Matemática; GeoGebra; semelhança de triângulos; 

Trigonometria; triângulo retângulo. 

Resumo: Este artigo propõe compartilhar e discutir resultados obtidos com a 

implementação de uma unidade didática para alunos do 2° ano do Ensino Médio 

e para auxiliar o professor da Rede Estadual de Educação do Estado do Paraná 

na apresentação da trigonometria no triângulo retângulo, com auxílio de um 

software geométrico, o GeoGebra, mostrando possibilidades do uso de mídias 



tecnológicas para aulas investigativas. A trigonometria no triângulo retângulo faz 

parte da Geometria Euclidiana e foi explorada mediante a utilização de 

semelhanças de triângulos e do Teorema de Pitágoras. Em um laboratório de 

informática, foi permitido ao educando que elaborasse a sua própria 

aprendizagem, por meio de sua participação ativa nas aulas. Foi constatado 

durante a implementação que com as atividades sugeridas, o educando se 

interessou pelo software GeoGebra e explorou outras possibilidades da 

utilização do mesmo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O software GeoGebra como ferramenta no ensino da Trigonometria no 

triângulo retângulo. 

Palavras-chave: Educação Matemática; GeoGebra; semelhança de triângulos; 

Trigonometria; triângulo retângulo. 

Resumo: O material didático consiste na realização do estudo da trigonometria 

no triângulo retângulo, para que haja uma superação das dificuldades de 

aprendizagem por parte dos alunos referente à compreensão desse conteúdo; 

com recursos tecnológicos como o Laboratório de Informática, com a utilização 

do software GeoGebra que proporcionará uma aprendizagem diferenciada. 

Dessa maneira tornará o desenvolvimento do conteúdo de forma contextualizada 

e interativa em um ambiente de descoberta, sem perder o foco do rigor científico. 

O software facilita analisar diferentes pontos de vista rapidamente, 

oportunizando ao professor/aluno testar inúmeras hipóteses e fazer 

generalizações, o que motiva o desenvolvimento do conteúdo e faz gerar um 

resultado positivo na aprendizagem. O objetivo geral é utilizar métodos e 

ferramentas tecnológicas que auxiliem no Ensino da Matemática, mais 

especificamente, em conteúdos da Geometria Euclidiana. Os objetivos 

específicos são de resolver as atividades que permitam a aprendizagem do 

conteúdo a ser explorado, por meio da utilização do software GeoGebra e 

analisar se o seu uso contribui de fato para que os conceitos e resultados 

explorados sejam apreendidos de uma maneira mais significativa. A metodologia 

será a utilização de recursos tecnológicos, especificamente o software 

GeoGebra, que se encontra disponibilizado nas escolas públicas do Paraná. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SILVANA GONCALVES 

ORIENTADOR: Neuza Teramon 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Entre planilhas e números: vivenciando a matemática no cotidiano pela 

prática de orçamentos familiares 

Palavras-chave: Matemática Financeira; contextualização; aprendizagem 

significativa; orçamento familiar. 

Resumo: O objetivo geral deste artigo consiste em apresentar e discutir os 

resultados da intervenção didática realizada em uma escola da rede pública 

estadual paranaense, cuja meta foi trabalhar os conteúdos matemáticos relativos 

à Matemática Financeira em sua articulação com a prática cotidiana. O projeto 

que deu origem a este trabalho encontra-se em consonância com as Diretrizes 

Curriculares de Matemática da Rede Pública de Educação Básica do Estado do 

Paraná (2008). A metodologia adotada foi de resolução de problemas, utilizada 

como forma de superar as deficiências encontradas na aprendizagem da 

disciplina. A opção pelo trabalho com Matemática Financeira, inserida no 

conteúdo estruturante Tratamentos da informação, considerou o fato de que ela 

contempla conhecimentos importantes para o exercício da cidadania e aborda 

questões do universo familiar e social dos alunos, tendo em vista a possibilidade 

de fornecer aos alunos conhecimentos para a interpretação, análise e execução 

de ações no cotidiano. Dentre as estratégias utilizadas, situam-se a realização 

de planilhas na forma tradicional e com o apoio de meios eletrônicos, incluindo 

previsões de receitas e despesas constantes em orçamentos familiares. Os 

resultados permitem confirmar a importância de se buscar alternativas 

metodológicas que busquem articular os conteúdos matemáticos às situações 

de vivência dos alunos, tendo em vista a construção do conhecimento de forma 

significativa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Entre planilhas e números: vivenciando a matemática no cotidiano pela 

prática de orçamentos familiares 



Palavras-chave: Matemática Financeira; contextualização; orçamento familiar. 

Resumo: O objetivo geral deste projeto consiste em trabalhar os conteúdos 

matemáticos relativos à Matemática Financeira em sua articulação com a prática 

cotidiana. Segundo propostas das Diretrizes Curriculares de Matemática da 

Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná (2008), a metodologia 

adotada parte da resolução de problemas, metodologia muito utilizada como 

forma de superar as deficiências encontradas na aprendizagem da disciplina. A 

opção pelo trabalho com Matemática Financeira, inserida no conteudo 

estruturante Tratamentos da informação, visa considerar o fato de que ela 

contempla conhecimentos importantes para o exercício da cidadania e aborda 

questões do universo familiar e social dos alunos, tendo em vista a possibilidade 

de fornecer aos alunos conhecimentos para a interpretação, análise e execução 

de ações no cotidiano. Dentre as estratégias previstas, situam-se a realização 

de planilhas na forma tradicional e com o apoio de meios eletrônicos, incluindo 

previsões de receitas e despesas constantes em orçamentos familiares. 
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Artigo  
Título: ESTUDO DA GEOMETRIA ASSOCIADA ÀS QUESTÕES DO 

COTIDIANO DO ALUNO 

Palavras-chave: Geometria; Modelagem Matemática; Ensino Médio 

Resumo: Este artigo pretende refletir acerca da construção do conhecimento 

matemático a partir da Modelagem Matemática na forma de construção de 

planilha de custos para uma suposta execução de reforma de uma casa. Saber 

utilizar as formas geométricas para representar e visualizar partes do mundo real 

é uma capacidade importante para transformar problemas da vida em problemas 

matemáticos. Nessa visão, no descompasso entre o implícito e o explícito quanto 

ao ensino da Matemática na sala de aula e a relação com sua prática no 

cotidiano, pode-se levantar os seguintes questionamentos: Como construir o 

conhecimento de objetos geométricos? De que forma fazer com que os alunos 



estabeleçam relações entre o objeto de estudo e a Geometria? Como parte 

integrante do raciocínio geométrico, o qual espera-se que o aluno adquira 

durante sua formação, está o desenvolvimento das habilidades de visualização, 

de forma de interpretação de gráficos, de argumentação lógica e de aplicação 

na busca de solução para problemas. Portanto, a escolha dessa temática deve-

se ao fato de agregar a teoria à prática no ensino de Geometria Plana e Espacial 

no 3º ano do período matutino do Ensino Médio, utilizando como modelo 

matemático a residência do aluno para a feitura da planta baixa e exploração de 

conteúdos afins. Preocupa-se, neste trabalho, em instaurar uma ação 

pedagógica que supere os conflitos, infindo a visão da matemática mecânica, 

estática e neutra. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ESTUDO DA GEOMETRIA ASSOCIADA ÀS QUESTÕES DO 

COTIDIANO DO ALUNO 

Palavras-chave: Geometria; Modelagem Matemática; Ensino Médio. 

Resumo: Nesta Unidade Didática pretende-se refletir acerca da construção do 

conhecimento matemático a partir da Modelagem Matemática na forma de 

construção de planilha de custos para uma suposta execução de reforma de uma 

casa. Usar as formas geométricas para representar partes da realidade ou para 

visualizar partes do mundo real é uma capacidade importante para a 

compreensão e enfrentamento de problemas e construção de modelos 

geométricos para resolução de problemas dentro e fora da matemática. Nessa 

visão, no descompasso entre o implícito e o explícito em relação ao ensino da 

matemática na vida cotidiana da sala de aula, pode-se levantar os seguintes 

questionamentos: Como construir o conhecimento de objetos geométricos? 

Como fazer com que os alunos estabeleçam relações entre o objeto de estudo 

e a Geometria? Como parte integrante do raciocínio geométrico, o qual espera-

se que o aluno adquira durante sua formação, está o desenvolvimento das 

habilidades de visualização, de forma de interpretação de gráficos, de 

argumentação lógica e de aplicação na busca de solução para problemas. 

Portanto, a escolha dessa temática deve-se ao fato de agregar a teoria à prática 

no ensino de Geometria Plana e Espacial nos 3º anos dos períodos matutino e 

vespertino do Ensino Médio utilizando a planta baixa da casa do educando para 



que se possa elaborar uma suposta reforma utilizando o saber geométrico nas 

ações efetuadas. 
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Artigo  
Título: DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO ALGÉBRICO: Possibilidades 

para a sala de aula 

Palavras-chave: Educação Matemática; Álgebra; Pensamento algébrico 

Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar a implementação de um caderno 

pedagógico, desenvolvido no âmbito do PDE (Programa de Desenvolvimento 

Educacional) promovido pela SEED-PR (Secretaria da Educação do Estado do 

Paraná). Tal caderno pedagógico oferece uma sequência didática, 

fundamentada teoricamente, para um trabalho diferenciado sobre o 

desenvolvimento do pensamento algébrico para estudantes. Este artigo, 

portanto, apresenta os resultados da implementação do caderno pedagógico, 

ressaltando os avanços e as dificuldades que o professor obteve. Este trabalho 

relata um estudo realizado sobre o pensamento algébrico na sala de aula. Para 

tanto, inicialmente, apresenta algumas reflexões teóricas sobre o ensino de 

álgebra, caracteriza o campo de implementação e a relata e, finalmente, tece 

algumas considerações finais, onde apresentam-se as limitações e as 

possibilidades levantadas durante o trabalho didático estudado. A ideia da 

realização deste estudo surgiu dos problemas observados em sala de aula onde 

se percebia a enorme dificuldade na disciplina de Matemática no ensino e 

aprendizagem das equações do 1º grau nos 7º anos. Assim, as atividades 

propostas tiveram como objetivo melhorar o processo do ensino-aprendizagem, 

na execução de exercícios práticos de álgebra, buscando atividades 

diferenciadas que pudessem motivar a prática profissional em sala de aula, pois, 

percebe-se uma grande necessidade de mudanças no ensino, uma vez que, 

cada vez mais, se faz necessário incentivar o gosto pela matemática desde as 

séries iniciais da educação básica. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO ALGÉBRICO: 

POSSIBILIDADES PARA A SALA DE AULA 

Palavras-chave: Educação Matemática; Álgebra; Pensamento algébrico 

Resumo: Esse Caderno Pedagógico-Unidade Didática contém um conjunto de 

atividades que tem como meta, abordar o conteúdo de álgebra, especificamente 

nas Equações do 1º grau, de forma diferenciada, oportunizando situações de 

aprendizagem que propiciem a construção de significados, facilitando a 

compreensão do uso da \"letra\" como uma consequência natural. O papel do 

professor neste Caderno Pedagógico é de incentivador da aprendizagem, 

respeitando e estimulando a capacidade do aluno para abstrair, fazer 

conjecturas, generalizações e deduções simples que contribuirão no 

desenvolvimento do pensamento algébrico. 
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Artigo  
Título: APRENDER A LER, COMPREENDER E SOLUCIONAR 

Palavras-chave: Matemática; aprendizagem; Situações- problemas. 

Resumo: Este artigo descreve os resultados da implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica, do PDE, turma de matemática de 2010, promovido pela 

SEED-PR, em parceria com a UEPG. O projeto foi implementado junto a 21 

alunos de 5ª série/6º ano da EE“Gabriel Bertoni”-EF em Salto do Itararé-Pr. De 

acordo com o projeto ao ministrar os conteúdos programáticos através de 

conceitos e abstrações, o professor faz das aulas de Matemática um ritual 

cansativo, que não motiva o aluno à aprendizagem, além de fazê-lo ter pavor 

desta disciplina. Porém, quando o professor adota estratégias, como a resolução 

de problemas, em suas aulas, além de desenvolver nos alunos uma atitude 

positiva em relação à Matemática, ele oportuniza aos mesmos construir seu 

próprio conhecimento matemático, significando este aprendizado, 



contextualizando-o de forma a não torná-lo uma repetição mecânica, mas um 

saber construído através da resolução de problemas do seu cotidiano. Contudo, 

torna-se necessário que haja uma dosagem sequencial do nível de situações-

problemas a serem resolvidas, para que as mesmas se tornem desafiadoras, 

instigando o educando a aprender. Este estudo além de contribuir para um 

melhor entendimento acerca dos fundamentos que embasam o processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática e a resolução de problemas no cotidiano 

de sala de aula, veio ao encontro dos objetivos propostos pela pesquisa. Os 

resultados apontaram para a compreensão por parte dos alunos, de uma 

realidade diferenciada para a aprendizagem da Matemática por meio da 

resolução de problemas, bem como da importância da leitura e da escrita para a 

compreensão e interpretação do enunciado dos mesmos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aprender a ler, compreender e solucionar. 

Palavras-chave: Matemática; Aprendizagem; Resolução de Problemas. 

Resumo: Ao ministrar os conteúdos programáticos através de conceitos e 

abstrações, o professor torna as aulas de Matemática um ritual cansativo e que 

não motiva o aluno à aprendizagem; mais do que isso, tende a fazê-lo ter pavor 

de tal disciplina. Porém, quando o professor adota em suas aulas estratégias, 

como, por exemplo, a resolução de problemas, além de desenvolver nos alunos 

uma atitude positiva em relação à Matemática, ele oportuniza a construção do 

seu próprio conhecimento matemático – ressignificando este aprendizado – 

contextualizando-o de forma a não torná-lo uma repetição mecânica, mas um 

saber construído através da resolução de problemas do seu cotidiano. Contudo, 

torna-se necessário que haja uma dosagem seqüencial do nível de situações 

problemas a serem resolvidas, para que as mesmas se tornem desafiadoras, 

instigando o educando a aprender. Este estudo visa contribuir para um melhor 

entendimento acerca dos fundamentos que embasam o processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática e a resolução de problemas no cotidiano da sala 

de aula. 
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IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O Computador como ferramenta na aprendizagem da tabuada 

Palavras-chave: Planilha eletrônica; tabuada e o computador; tabuada e 

planilha eletrônica; aprendizagem da tabuada. 

Resumo: O propósito deste trabalho é abordar o uso do computador como 

ferramenta na aprendizagem da tabuada. Para isso, foram realizadas pesquisas 

em softwares, tutoriais, sites, portais e bibliografias, no que se refere o ensino da 

tabuada usando o computador como ferramenta. Como o computador está cada 

vez mais adquirindo espaço no cenário educacional, sua utilização como 

ferramenta na aprendizagem e sua ação no meio social vêm aumentando de 

forma muito rápida entre os alunos. Baseando-se nessa pesquisa, verificamos a 

necessidade de interferência pedagógica que nos permita reduzir ou superar as 

dificuldades que o aluno tem na aprendizagem da tabuada e também verificamos 

que para a superação destes problemas é necessário um planejamento que 

inclua atividades diversificadas e individuais e a planilha eletrônica no 

computador aparece como um importante recurso. Nesse sentido, definimos o 

problema da pesquisa: Como utilizar os recursos computacionais existentes na 

escola para contribuir na superação das dificuldades relacionadas à 

aprendizagem da tabuada? Para isto, propomos e testamos diferentes atividades 

de aprendizagem usando o computador e as planilhas eletrônicas como 

ferramenta pedagógica, visando promover a superação ou minimização dessas 

dificuldades. Os resultados do trabalho com os alunos no laboratório de 

informática, verificada em um pós-teste, sugerem que os computadores podem 

ser encarados como um instrumento para uma aula diferenciada para os 

estudantes, proporcionando-lhes uma aprendizagem mais autônoma. As aulas 

no laboratório de informática usando a planilha eletrônica tiveram resultados 

satisfatórios, proporcionando ao aluno uma aula motivadora e de grande 

aproveitamento para o aluno. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Computador como Ferramenta na Aprendizagem da Tabuada 



Palavras-chave: Planilha eletrônica; tabuada e o computador; tabuada e 

planilha eletrônica; aprendizagem da tabuada. 

Resumo: Com esta Unidade Didática propomos ao professor fazer com que o 

aluno descubra a importância do computador como meio de aprendizagem da 

tabuada, promovendo aulas mais criativas, motivadoras e dinâmicas, elaborando 

e propondo atividades diferenciadas de aprendizagem. Por isso surgiu a ideia de 

usar a planilha eletrônica no computador como ferramenta na aprendizagem da 

tabuada e, desta forma, contribuir para a melhoria do ensino da matemática. 

Vamos propor e testar diferentes atividades de aprendizagem usando o 

computador como ferramenta pedagógica, visando promover a superação ou 

minimização das dificuldades mostradas pelos alunos. As Atividades da tabuada 

estão inseridas em um arquivo armazenado em uma mídia em CD-ROM, que o 

professor deve utilizar em qualquer plataforma e computador contanto que tenha 

instalado o Excel do pacote da Microsoft Office ou BrOffice.org Calc (planilha 

eletrônica). A funcionalidade é muito fácil para o aluno e o professor. Basta 

utilizar como parte da aprendizagem utilizando os computadores existentes no 

laboratório de informática do Colégio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SIMONI FOGACA SOARES FERMINO 

ORIENTADOR: Edson Antonio Alves da Silva 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O EXCESSO DE PESO E A OBESIDADE EM ESCOLARES DA 8ª 

SÉRIE DO COLÉGIO VITAL BRASIL DE VERA CRUZ DO OESTE 

Palavras-chave: Tratamento da Informação; Estatística descritiva; Obesidade 

na adolescência. 

Resumo: A necessidade do professor de matemática buscar alternativas 

interdisciplinares e contextualizadas para a efetivação da aprendizagem aliada 

a uma questão social da atualidade, como a obesidade na adolescência, motivou 

a proposta desse Projeto de Intervenção Pedagógica. É fato, o crescimento da 

prevalência da obesidade em adolescentes do mundo inteiro. No âmbito escolar, 

o fato também é observado, visto que a obesidade tem sido um dos principais 



motivos de bulling, traduzindo em atos de violência a discriminação sofrida pelos 

adolescentes que estão acima do peso considerado normal. O Tratamento da 

Informação mais especificamente a Estatística permite quantificar o excesso de 

peso e a obesidade entre os discentes em uma escola. A coleta das medidas 

antropométricas (peso e estatura), o cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) 

e, as informações de questionário a respeito de idade, sexo, alimentos mais 

consumidos e prática ou não de atividades físicas, dão condições de quantificar 

o problema. Neste trabalho a estatística se encarregou da organização e 

descrição das informações coletadas, proporcionando a interpretação e 

compreensão dos resultados. As informações obtidas foram apresentadas, na 

forma de tabelas e gráficos aos alunos que constituíram o público alvo dessa 

intervenção pedagógica, propiciando a conscientização da necessidade da 

manutenção de um peso saudável com atitudes relacionadas à alimentação de 

qualidade e prática de atividades físicas. Constatou-se que 38% do universo 

pesquisado apresentavam excesso de peso ou obesidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: “A pesquisa estatística quantificando a obesidade dos alunos da 8ª série 

do Colégio Vital Brasil, a partir do IMC” 

Palavras-chave: Tratamento da Informação; Estatística; IMC 

Resumo: A Matemática se constitui numa das mais importantes ferramentas de 

inserção social da sociedade moderna. O ensino desta disciplina se pauta em 

princípios que orientam as práticas educativas a serem adotadas no processo 

de legitimação da aprendizagem. O Tratamento da Informação como 

componente curricular do ensino fundamental, engloba, entre outros, o método 

estatístico, que é de grande relevância na atualidade e fornece instrumentos para 

a análise de questões de âmbito social. Uma pesquisa estatística tem início a 

partir de um questionamento, que nesse caso é a possibilidade de existência de 

excesso de peso e obesidade entre os alunos da 8ª série do Colégio Vital Brasil. 

Esta unidade didática visa orientar os alunos a realizar uma pesquisa estatística 

obedecendo a uma sequência de etapas a ser elaborada por eles junto ao 

professor. Os alunos serão motivados por meio de uma discussão dirigida sobre 

a obesidade na adolescência e, a partir desta reflexão planejar ações que 

possam assegurar o êxito na pesquisa. As ações visam formalizar as etapas que 



nortearão a pesquisa. Entre as ações certamente estará a coleta de dados que 

possivelmente se dará pela aplicação de um questionário padronizado com 

informações como: sexo, idade, peso, altura e ainda, perguntas a respeito da 

ingestão de alimentos e a prática de atividades físicas. O IMC será calculado 

considerando a proporção entre peso e altura. Com a pesquisa estatística, 

espera-se que haja uma ampliação do horizonte de expectativas do aluno em 

relação ao entendimento da aplicabilidade do conteúdo de estatística na sua vida 

cotidiana. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SIRLEI APARECIDA DAL BOSCO MARAFON 

ORIENTADOR: Andreia Buttner Ciani 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: MONITORIA COMO UMA FORMA DE OPERACIONALIZAR A 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM RECUPERAÇÃO PARALELA 

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem em Matemática; Recuperação 

Paralela; Monitoria de Matemática; Educação Matemática. 

Resumo: O presente artigo propõe uma reflexão sobre a avaliação escolar e 

apresenta uma maneira de viabilizar a avaliação da aprendizagem em 

matemática, para uma turma de nono ano, antiga 8ª série. A experiência docente 

de muitos anos, e artigos científicos que endossam algumas percepções 

advindas de tal experiência indicaram que, em geral, pratica-se uma avaliação 

do rendimento, baseada em resultados numéricos, no caso as notas, a qual 

pouco contribui para uma efetiva aprendizagem dos estudantes. Partindo do 

pressuposto de que a escola pública deve se preocupar em possibilitar a 

aprendizagem para todos, e não deixar o estudante apenas em uma situação de 

aparente compreensão, quando, muitas vezes, não consegue compreender e 

nem assimilar o que está sendo trabalhado. O material é justamente uma 

proposta que viabiliza a prática da avaliação da aprendizagem e possibilita que 

a recuperação paralela aconteça. A maneira escolhida por nós foi de propor a 

monitoria como uma forma de se efetivar a recuperação paralela da 

aprendizagem de estudantes de um nono ano. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Monitoria de Matemática: É Ensinando que se Aprende 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; Recuperação paralela em 

matemática; Monitoria de matemática. 

Resumo: Este material visa apresentar uma maneira de viabilizar a avaliação da 

aprendizagem em matemática para uma turma de oitava série. Partindo do 

pressuposto da experiência docente de vinte e seis anos da autora, apoiada em 

artigos científicos que endossam as suas percepções: de que, em geral, pratica-

se uma avaliação do rendimento, a qual pouco contribui para a aprendizagem 

dos estudantes. A escola pública deve se preocupar em possibilitar a 

aprendizagem para todos. Não deixar o estudante apenas em uma situação de 

aparente compreensão, quando, muitas vezes, não consegue compreender e 

nem assimilar o que está sendo trabalhado. O material é justamente uma 

proposta que viabiliza a prática da avaliação da aprendizagem. A maneira 

escolhida por nós foi de propor a monitoria como uma forma de se efetivar a 

recuperação paralela da aprendizagem de estudantes da oitava série. Dessa 

forma, pretendemos favorecer e possibilitar a aprendizagem desses estudantes 

e também possibilitar a recuperação da aprendizagem de tópicos que deveriam 

ter sido compreendidos em séries anteriores e não foram, constituindo assim, 

uma verdadeira “barreira” às futuras aprendizagens. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SIRLENE PASSAMANI SANDRI 

ORIENTADOR: Valdeni Soliani Franco 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Geometria Euclidiana Plana e o Software Geogebra como Ferramentas 

para o Estudo de Regiões Poligonais e Áreas 

Palavras-chave: Geometria Euclidiana Plana; Geogebra; Regiões Poligonais; 

Áreas 

Resumo: Este artigo aborda o uso didático do Software Geogebra 

disponibilizado no Laboratório de Informática da Rede Pública do Estado do 



Paraná, para o ensino de alguns tópicos da Geometria Euclidiana Plana. 

Conforme se observou nessa pesquisa, o uso adequado desse recurso pode ser 

um importante aliado para conduzir de forma efetiva o ensino da Geometria 

Euclidiana Plana, em particular, o estudo das Regiões Poligonais e suas Áreas, 

de modo a contemplar o aprendizado de conceitos e propriedades possibilitando 

ao aluno uma interação significativa com o meio em que vive. A Implementação 

Didático-Pedagógica foi desenvolvida no segundo semestre de 2011 com os 

alunos da oitava série/nono ano em uma cidade ao noroeste do Paraná. Foram 

usadas diferentes metodologias como aula expositiva e dialogada, 

computadores da Sala de Informática – Software Geogebra e apresentação de 

slides TV – Multimídia, possibilitando ao professor demonstrar o conteúdo com 

clareza, e ao aluno a aprendizagem por descoberta. Nesse período foi feita 

também a socialização da produção com os professores da Rede Estadual de 

Ensino por meio do Grupo de Trabalho em Rede- GTR, na modalidade Educação 

a Distância-EaD. Percebeu-se que tanto aluno quanto professores 

demonstraram bastante interesse pelas atividades desenvolvidas com o 

software, procurando entender seu funcionamento para aplicá-lo na resolução 

das atividades e na verificação de alguns resultados da Geometria Euclidiana 

Plana, uma vez que o mesmo facilita a compreensão de alguns conceitos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Geometria Euclidiana Plana e o Software Geogebra como Ferramentas 

para o Estudo de Regiões Poligonais e Áreas 

Palavras-chave: Geometria Euclidiana Plana; Geogebra; Regiões Poligonais; 

Áreas 

Resumo: As tecnologias estão ai, elas são uma realidade, e têm mudado 

costumes, influenciado nações, moldando comportamentos, ditando regras, 

revolucionando nosso vocabulário e promovendo ingerências até na área da 

Educação. O presente material apresenta orientações básicas quanto ao uso 

didático do Software Geogebra disponibilizado no laboratório do Paraná Digital, 

e sugestões de atividades e encaminhamentos metodológicos relacionados ao 

conteúdo de Geometria Euclidiana Plana, pois o mesmo possibilita a criação de 

cenários para atividades investigativas, podendo melhorar a compreensão dos 

alunos por meio da visualização, percepção dinâmica de propriedades, estimulo 



heurístico à descobertas e obtenção de conjecturas e suas possíveis 

demonstrações. A proposta deste trabalho é para alunos da 8º série/9º ano da 

Escola Estadual Ouro Verde – Ensino Fundamental, onde no Projeto Político 

Pedagógico (PPP), nas Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE), e no Plano de 

Trabalho Docente (PTD) de Matemática, consta os conteúdos contemplados na 

Geometria. Este recurso tecnológico, inserido na metodologia didático-

pedagógica tornará a aula de geometria atraente, despertando a atenção do 

alunado, levando-os a desenvolverem habilidades e competências para a 

realização das atividades propostas. Além de envolver o aluno, promove 

desenvolvimento do manuseio de meios tecnológicos e dá abertura para que 

tanto professores, quanto alunos criem atividades, situações problemas bem 

peculiares e particulares ao utilizarem dentro do software Geogebra atividades 

relacionadas ao seu cotidiano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SIVONEI APARECIDA MANCHINI 

ORIENTADOR: Claiton Petris Massarolo 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Grandezas e medidas: articulação entre o conhecimento escolar e suas 

aplicações 

Palavras-chave: Grandezas; medidas. 

Resumo: O presente artigo visa apresentar o relato do trabalho desenvolvido 

durante os anos de 2010 e 2011, no programa de desenvolvimento educacional 

(PDE) a partir da elaboração do projeto de intervenção pedagógica na escola 

“Grandezas e medidas: articulação entre o conhecimento escolar e suas 

aplicações”, que foi desenvolvido com os alunos de um 6º ano (5ª série) do 

Colégio Estadual Padre Anchieta, de Assis Chateaubriand. O objetivo do estudo 

foi trabalhar com diferentes metodologias a fim de que o ensino da matemática 

possibilitasse analisar, discutir de forma contextualizada, significativa e 

democrática, contribuindo com o processo ensino/ aprendizagem. O uso de 

sólidos geométricos e embalagens facilitou a conexão do conteúdo grandezas e 

medidas ao conteúdo espaço e forma, números e operações, contribuindo 



também no desenvolvimento da pesquisa, argumentação, organização, 

investigação, comparação de diferentes grandezas, construção dos conceitos de 

medidas, resolução de situações problemas desafiadores e reais, possibilitando 

a compreensão do unidimensional, do bidimensional e do tridimensional. 

Relacionou-se a importância das medidas de comprimento na construção das 

embalagens e dos sólidos geométricos, bem como o uso dos instrumentos 

adequados para realizar tal medição. Para o desenvolvimento do projeto foi 

construída uma produção didático-pedagógica denominada Unidade didática , a 

qual privilegiava o estudo de medidas de comprimento, perímetro, área, volume, 

perpassando por momentos de história das medidas e das embalagens. 

Favorecendo o desenvolvimento do trabalho e construção de conceitos 

matemáticos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Grandezas e medidas: articulação entre o conhecimento escolar e suas 

aplicações 

Palavras-chave: Grandezas; medidas. 

Resumo: Sendo a matemática um processo onde há um emanharado de 

conhecimento teórico, pedagógico, didático e metodológico, exigindo do 

professor uma postura diferente em sala de aula. Hoje é consensualmente 

reconhecido que o professor tem um papel decisivo no processo de 

aprendizagem, pois tem de se preocupar tanto com o conteúdo matemático 

quanto com o desenvolvimento da capacidade geral de aprender. Tem que ser 

capaz de equilibrar momentos de ação com momentos de reflexão, auxiliando 

os alunos a construírem os conceitos de forma significativa. Para tanto a 

presente unidade foi elaborada buscando contextualizar e dar significado ao 

conteúdo grandezas e medidas, relacionando os saberes escolares ao cotidiano. 

Objetivo: Trabalhar com diferentes metodologias a fim de que o ensino 

matemático possibilite analisar, discutir de forma contextualizada, significativa, 

democrática que envolva situações investigativas e problematizadoras em volta 

dos conceitos grandezas, medidas e sua relação com o cotidiano. Metodologia: 

Articulação entre as tendências metodológicas (resolução de problema, 

modelagem, investigação e história da matemática). 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SOLANGE ALVES PEREIRA VERONE DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: SEBASTIAO GERALDO BARBOSA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: ESTATISTICA: Conscientização e contribuições na preservação 

ambiental 

Palavras-chave: Estatística; Contribuição; Preservação 

Resumo: O presente artigo aborda a aplicação de modelos e técnicas de 

estatísticas como uma ciência de extrema importância na atualidade e muito 

utilizada no sistema de ensino aprendizagem. Procurou-se, através deste 

projeto, trabalhar com o tema “Consumo da água”. Através dos gráficos e tabelas 

construídos a partir de dados coletados das faturas dos próprios educandos 

pode-se utilizar alguns elementos básicos de estatística e através desses, 

analisar, interpretar e buscar um melhor entendimento sobre seus gastos, 

visando o consumo consciente. Após a intervenção pedagógica, foi possível 

verificar que houve um maior interesse dos alunos, conseguindo com isso, uma 

aprendizagem mais efetiva dos conhecimentos básicos estatísticos quando 

aplicada em situações contextualizadas e presentes no dia a dia deles. O projeto 

conseguiu mostrar que a utilização de alguns elementos de estatística pode 

constituir em ferramentas importantes para a prática pedagógica do professor 

quando associada em algumas situações reais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ESTATÍSTICA: CONSCIENTIZAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES NA 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

Palavras-chave: Estatistica; Contribuição; Preservação 

Resumo: Essa Produção Didático-Pedgógica trata do ensino e aplicações do 

conteúdo Estruturante Tratamento da Informação, englobando conteúdos de 

Estatística, tendo como tema: Estatística - Consumo da água. Pretende-se 

utilizar alguns modelos e técnicas de pesquisas estatísticas para conscientizar 

da importância da água na sobrevivência humana e sua disponibilidade no 

planeta, atentando para o uso consciente da mesma. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SOLANGE RACOSKI BORDIM ZEN 

ORIENTADOR: Talita Secorun dos Santos 

IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: “A MESMA PRAÇA, O MESMO BANCO...”: o uso de Maquetes na 

Aprendizagem da Geometria 

Palavras-chave: Geometria Espacial; Maquetes; Meio Ambiente; Praça 

Resumo: O aprendizado da Geometria Espacial por meio da produção de 

maquetes viabiliza uma metodologia que desperta no aluno o interesse e a 

interação em sala de aula, tendo em vista que exercitar a capacidade de 

abstração é o principal problema para a aprendizagem do aluno na Matemática. 

A dificuldade de “enxergar, visualizar” os sólidos geométricos em sala de aula é 

muito grande, fazendo com que o educando não compreenda a construção dos 

conceitos e, consequentemente, não consiga efetuar cálculos matemáticos. 

Neste sentido, o nosso foco é mostrar a Geometria Espacial presente na 

arquitetura e na natureza, propiciando, ainda, uma discussão sobre a 

necessidade de preservação do meio ambiente. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SONALI SELEME 

ORIENTADOR: Maria Tereza Carneiro Soares 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: IMPLEMENTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO 

DE MATEMÁTICA NO PROEJA 

Palavras-chave: : EJA, Ensino de Matemática, Integração de conteúdos 

Resumo: O presente artigo apresenta os resultados dos estudos que 

culminaram com a elaboração e implementação de um caderno pedagógico. O 



texto traz uma proposição curricular para o ensino da Matemática no PROEJA 

que visa a integração dos seguintes conteúdos: equações, funções e geometria 

analítica. Durante a implementação do caderno, no ano de 2011, as atividades 

aplicadas aos estudantes do PROEJA – noturno (na escola em que a autora é 

professora desde 1994), trouxeram importantes indicadores para a melhor 

organização da proposta curricula 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: EQUAÇOES,FUNÇOES E GEOMETRIA ANALÍTICA PARA O PROEJA 

Palavras-chave: EQUAÇÕES;FUNÇÕES;GEOMETRIA 

ANALÍTICA;VARIÀVEIS E INCÓGNITAS 

Resumo: Na resolução de problemas que envolvam os conceitos de equações 

e funções com sua representação gráfica dentro da geometria analítica. Assim 

sendo o aluno deverá reconhecer e utilizar a linguagem algébrica como a 

linguagem das ciências através da resolução de problemas para expressar 

relações entre grandezas construindo modelos descritivos e permitindo as várias 

conexões dentro e fora da Matemática. Ler, articular e interpretar símbolos e 

códigos em diferentes linguagens e representações do cotidiano que envolvam 

a Matemática, em particular com a integração dos conteúdos de equações, 

funções e geometria analítica: sentenças e gráficos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SONIA APARECIDA SILVERIO 

ORIENTADOR: Magna Natalia Marin Pires 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Uma exploração do conceito de números pares e ímpares por meio de 

uma trajetória de ensino e aprendizagem 

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação Matemática Realística; 

Resolução de Problemas; Trajetória de ensino e aprendizagem; Números pares 

e ímpares. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção 

didática realizada por meio de uma Trajetória de Ensino e Aprendizagem, na 



abordagem de Resolução de Problemas e na perspectiva da Educação 

Matemática Realística. A Trajetória de Ensino e Aprendizagem foi elaborada a 

partir de uma tarefa de matemática e continha os objetivos do professor para a 

aprendizagem dos alunos, o plano de trabalho do professor, hipóteses do 

professor a respeito do processo de aprendizagem dos alunos. A proposta de 

intervenção foi realizada com alunos de um 6º ano do Ensino Fundamental e 

aconteceu no segundo semestre de 2011. Apresentaremos aqui o relato dessa 

proposta e algumas considerações a respeito do seu desenvolvimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Matemática Realística em uma 5ª série por meio de uma 

trajetória de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação Matemática Realística; Resolução de Problemas; 

Investigação Matemática; Trajetória de Ensino e Aprendizagem; Trajetória 

Hipotética de Aprendizagem. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo apresentar uma proposta de 

intervenção, por meio de uma trajetória de ensino e aprendizagem, na 

abordagem de Resolução de Problemas e Investigação Matemática e na 

perspectiva da Educação Matemática Realística. A trajetória de ensino e 

aprendizagem deverá conter as tarefas de investigação, os objetivos do 

professor para a aprendizagem dos alunos, o plano de trabalho do professor, 

hipóteses do professor a respeito do processo de aprendizagem dos alunos. A 

proposta de intervenção será realizada com alunos de uma 5ª série do Ensino 

Fundamental e acontecerá no segundo semestre de 2011. Posteriormente, será 

elaborado um documento relatando o desenvolvimento do trabalho e resultados 

obtidos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SONIA DE LIRA RODRIGUES 

ORIENTADOR: Marcos Roberto Teixeira Primo 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA DE ENSINO 



Palavras-chave: história da matemática; ensino a aprendizagem; recurso 

metodológico. 

Resumo: A história da matemática é um recurso muito importante para o ensino 

e aprendizagem da matemática, possibilitando ao docente desenvolver 

atividades e valores positivos frente ao conhecimento matemático, levando os 

alunos á fazer relações da matéria com os outros campos do conhecimento. A 

história da matemática tem importância fundamental no processo de formação 

social e cultural dos indivíduos, podendo ultrapassar o limite da informação para 

atingir o de formação, a presente proposta justifica-se à medida que propõe 

subsídios teórico-práticos para e ensino apredizagem na disciplina, tendo a 

história da matemática como recurso metodológico, sobretudo em relação ao 

estudo da geometria. Portanto, o objetivo da proporta é contribuir como o 

subsídios teórico-práticos tendo a história da matemática como recurso 

metodológico no processo ensino aprendizagem da geometria na educação 

básica. Como estratégias de ação serão oferecidas aos professores de 

matemática do Colégio Estadual Nestor Víctor da cidade de Pérola- Paraná, 

trabalhos em grupos, leituras, dinâmicas, pesquisas na internet, debates, 

apresentação e discussão de vídeos subsídios teórico-práticos relevantes para 

a compreensão da temática envolvendo o seguintes conteúdos: explicação oral 

e escrita sobre a temática. As ações serão abordadas na unidade temática 

(material didático) apontando subsídios teórico-práticos para subsidiar a prática 

pedagógica do professor. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A História da Matemática como Ferramenta de Ensino e Aprendizagem 

da Geometria 

Palavras-chave: história da matemática; ensino a aprendizagem; recurso 

metodológico. 

Resumo: A história da matemática é um recurso muito importante para o ensino 

e aprendizagem da matemática, possibilitando ao docente desenvolver atitudes 

e valores positivos frente ao conhecimento matemático levando os alunos a fazer 

relações da matéria com os outros campos do conhecimento. A história da 

matemática tem importância fundamental no processo de formação social e 

cultural dos indivíduos, podendo ultrapassar o limite da informação para atingir 



o de formação, a presente proposta justifica-se a á medida que propõe subsídios 

teórico-prático para o ensino aprendizagem na disciplina, tendo a história da 

matemática como recurso metodológico, sobretudo em relação ao estudo da 

geometria. Portanto o objetivo da proposta é contribuir com subsídios teórico-

práticos tendo a história da matemática como recurso metodológico no processo 

ensino aprendizagem da geometria na educação básica. Como estratégia de 

ação serão oferecidos aos professores de matemática do Colégio Estadual 

Nestor Victor da cidade de Pérola-PR, trabalhos em grupos, leituras, dinâmicas, 

pesquisa na internet, debates apresentação e discussão de vídeos subsídios 

teórico-práticos relevantes para compreensão matemática envolvendo os 

seguintes conteúdos: explicação oral e escrita sobre a matemática. As ações 

serão abordadas na unidade temática material didático apontando subsídios 

teórico-práticos para subsidiar a prática pedagógica do professor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SONIA PONTES DUTRA YADNAK 

ORIENTADOR: Magna Natalia Marin Pires 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Uma Trajetória de Ensino e Aprendizagem para o Desenvolvimento do 

Pensamento Algébrico 

Palavras-chave: Trajetória de Ensino e Aprendizagem; Educação Matemática 

Realística; Pensamento algébrico; Resolução de Problemas 

Resumo: Este artigo apresenta a trajetória desenvolvida pela autora, professora 

de Matemática da Educação Básica da rede estadual do estado do Paraná 

durante sua participação no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. 

A autora faz uma exposição breve sobre o funcionamento do programa, com a 

intenção de fornecer subsídios aos colegas para que possam julgar conveniente 

esta prática. A construção de uma trajetória de ensino e aprendizagem foi 

projetada na expectativa de que ela proporcione o desenvolvimento do 

pensamento algébrico utilizando a resolução de problemas e questões 

investigativas numa abordagem da Educação Matemática Realística. A 

elaboração de uma trajetória de ensino e aprendizagem pode prever situações, 



promover correções possibilitando mudanças no modo de proceder do professor 

que favoreçam o entendimento dos conteúdos e também do mundo pelos alunos, 

ampliando os conhecimentos do professor e deles. Completam este relato os 

estudos que proporcionaram a elaboração da trajetória, sua implementação em 

uma escola pública da rede estadual do município de Londrina, os resultados, 

juntamente com sua análise, acertos e dificuldades dessa prática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma Trajetória de Ensino e Apresndizagem para o desenvolvimento do 

Pensamento Algébrico 

Palavras-chave: Trajetória de Ensino e Aprendizagem; Educação Matemática 

Realística; Pensamento Algébrico; Resolução de Problemas. 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica é produto da elaboração do 

material didático que pretende servir aos propósitos de meu Projeto de 

Intervenção Pedagógica na Escola. Foi preparado e organizado com detalhes 

para torná-lo articulado com o Projeto de Intervenção. São sugestões de 

atividades e encaminhamentos metodológicos que buscam alternativas de 

superação dos problemas identificados no Projeto, voltados para a realidade da 

educação básica em nosso Estado. A ação aqui proposta pretende possibilitar 

aos alunos o entendimento da sociedade por meio dos conhecimentos mediados 

pelas questões pedagógicas. Com a perspectiva de contribuir na superação dos 

problemas relacionados ao processo ensino-aprendizagem, esta unidade 

didática busca alternativas na Educação Matemática Realística com Trajetórias 

de Ensino e Aprendizagem de três problemas que permitem explorar diversos 

conteúdos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: STELLA MARIS MARDEGAN 

ORIENTADOR: Raquel Polizeli 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: PITÁGORAS: O MÍSTICO 



Palavras-chave: História da Matemática; Teorema de Pitágoras; Tendências em 

educação matemática; Educação matemática. 

Resumo: O presente artigo partiu do pressuposto de que a História da 

Matemática surge como elemento motivador e ajuda na compreensão da 

matemática escolar, pois apresenta-se como um fator bastante esclarecedor dos 

“porquês” matemáticos tão questionados pelos estudantes. Por intermédio desse 

projeto, foi desenvolvido o estudo do Teorema de Pitágoras, que é uma 

importante ferramenta em matemática, pois através dele construímos e 

generalizamos diversas situações matemáticas. Foi pesquisada sua história e 

discutido sua importância através de metodologias que enfatizaram a iniciativa 

pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na própria 

capacidade de enfrentar desafios. Sendo assim, podemos ressaltar que através 

da história foi mostrada aos alunos uma matemática viva, dinâmica, construída 

ao longo da História da Humanidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: PITÁGORAS: O MÍSTICO 

Palavras-chave: História da Matemática, Triângulo retângulo, Teorema de 

Pitágoras. 

Resumo: A presente produção didática pedagógica partiu do pressuposto de 

que a História da Matemática surge como elemento motivador e gerador da 

matemática escolar, pois se apresenta como um fator bastante esclarecedor dos 

“porquês” matemáticos tão questionados pelos estudantes. Nas informações 

históricas estão plantadas as raízes cotidiana, escolar e científica do 

conhecimento matemático a ser construído. Por intermédio desta produção 

didática, desenvolveremos o conteúdo Teorema de Pitágoras, que é uma 

importante ferramenta em matemática, pois através dele construímos e 

generalizamos diversas situações matemáticas. Estamos vivendo em um tempo 

complexo, de mudanças rápidas e profundas em todos os campos. Diante destas 

mudanças a matemática poderá dar sua contribuição à formação do cidadão, ao 

desenvolver metodologias que enfatizem a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo 

e a autonomia advinda da confiança na própria capacidade de enfrentar desafios. 

A história é fonte de informação para o ensino aprendizagem da 



Matemática,mostrando ao aluno uma matemática viva, dinâmica, construída ao 

longo da história da humanidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SUELI APARECIDA FRANCISCHINI DA SILVA 

ORIENTADOR: Wellington Hermann 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: A MODELAGEM MATEMÁTICA NA SALA DE AULA: uma estratégia em 

busca do uso racional de energia elétrica 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Funções; Energia Elétrica; 

Cidadania. 

Resumo: O presente trabalho é o relato de uma pesquisa qualitativa a qual teve 

por objetivo integrar os conteúdos matemáticos por meio de atividades de 

Modelagem Matemática à realidade dos alunos de modo a contribuir para melhor 

aprendizagem e uma formação consciente e responsável para o consumo 

racional de energia elétrica. Pautou-se na perspectiva sócio-crítica da 

Modelagem, baseada em Barbosa (2003). Foi desenvolvida com trinta alunos da 

8ª série C (9º ano) do período matutino, no Colégio Estadual 29 de Novembro – 

Ensino Fundamental e Médio, no município de Araruna/PR. A partir do tema 

consumo de energia, foram desenvolvidas atividades, as quais estavam 

relacionadas a questões matemáticas envolvendo dados da realidade dos 

alunos. A exploração desses dados e informações permitiu a construção de 

modelos, e estes, possibilitaram a compreensão dos conceitos de Função Afim. 

Pode ser observado que os conteúdos, da maneira como foram trabalhados, 

tornaram-se mais significativos, melhoraram o interesse pelas aulas e 

oportunizaram não só uma reflexão sobre os problemas pesquisados, como 

também a compreensão da utilização prática dos conteúdos trabalhados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A MODELAGEM MATEMÁTICA NA SALA DE AULA: UMA 

ESTRATÉGIA EM BUSCA DO USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Função Afim; Cidadania. 



Resumo: A Unidade Didática se justifica, haja vista, ser importante ao professor 

adotar metodologia que consiga contribuir significativamente para a formação de 

alunos críticos e reflexivos, características necessárias para que o indivíduo 

possa enfrentar situações do seu cotidiano e exercer sua cidadania. É certo, que 

isso só se dá, quando há conhecimento suficiente para se saber calcular, medir, 

raciocinar, argumentar e tratar as informações estatisticamente. Tem por objetivo 

integrar os conteúdos matemáticos por meio de atividades de Modelagem 

Matemática à realidade dos alunos de modo a contribuir para melhor 

aprendizagem e uma formação consciente e responsável para o consumo 

racional de energia elétrica. Inicia com um texto reflexivo sobre a forma como o 

homem tem tratado o nosso Planeta, e em seguida aborda de forma 

contextualizada, temas relacionados à energia elétrica, preservação ambiental e 

função afim. Foi elaborada numa linguagem adequada à faixa etária a que se 

destina, e os temas abordados estão intercalados por atividades diversificadas, 

permitindo uma participação ativa dos alunos. Será implementada com alunos e 

alunas de 8ª série (9º ano), por um período aproximado de 32 horas aula e 

utilizará como recursos didáticos TV pen drive, Laboratório de Informática, slides, 

vídeos do You Tube e textos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SUELI APARECIDA GOBBO CATHARINO 

ORIENTADOR: Marlize Spagolla Bernardelli 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O Jogo e sua significativa importância na aprendizagem matemática 

Palavras-chave: Jogo; Ensino e Aprendizagem; Pesquisa- ação; Raciocínio 

Lógico 

Resumo: Este artigo descreve estudos feitos quanto à importância significativa 

do jogo no processo de ensino e aprendizagem de Matemática. Pressupõe-se 

que o jogo, ao ser proposto como estratégia utilizada pelo educador, cria 

situações lúdicas favoráveis à aprendizagem, promovendo a criatividade e a 

participação do aluno. Tal estratégia, desenvolvida pela metodologia da 

pesquisa-ação, teve como resultado o aumento do interesse dos educandos pelo 



ensino da matemática, melhorando consideravelmente os índices de 

aproveitamento. Por meio de nossa mediação para a solução dos problemas, na 

busca de promover a participação ativa dos alunos em todos os passos da aula, 

até a avaliação, constatamos positiva influência em nossas ações pedagógicas. 

A conclusão a que se chega é que o uso do jogo como metodologia alternativa 

pode tornar uma prática de ensino de rotineira e maçante em uma ação 

problematizadora e participativa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Jogo e sua importância significativa na aprendizagem de matemática 

Palavras-chave: Jogos; operações; resolução de problemas; aprendizagem 

significatica. 

Resumo: Esta produção didática tenciona-se com o intuito de apresentar uma 

proposta por meio de jogos e sua importância significativa na aprendizagem de 

matemática, como um dos recursos a ser utilizado na forma de desenvolver um 

melhor processo de ensino com as quatro operações com um dos temas que 

fazem parte do currículo de matemática no ensino fundamental. Propiciar ao 

educador o enriquecimento de sua prática pedagógica mediante uma interveção 

adequada fazendo de suas aulas um momento de estudo da matemática de 

forma mais prazerosa, aproximando-se da Matemática com o desenvolvimento 

das habilidades de resolução de probelmas, investigação e permitindo trabalhar 

com os conteúdos culturais inerentes ao próprio jogo, pelo uso de uma 

linguagem matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SUELI AYME JIMPO 

ORIENTADOR: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: A História da Matemática como Metodologia de Ensino Enfocando a 

Geometria: um estudo de caso sobre a Pintura Corporal e Cestaria da Etnia 

Guarani de Tomazina/Paraná. 

Palavras-chave: Conhecimento Matemático; Geometria; Artefatos indígenas. 



Resumo: A História da Matemática tem sido um elemento orientador na 

elaboração de atividades, na criação das situações-problema, na busca de 

referências para compreender melhor os conceitos matemáticos. Possibilita ao 

aluno analisar e discutir razões para aceitação de determinados fatos, 

raciocínios e procedimentos. Por toda a história da matemática a geometria 

esteve presente, sendo, possivelmente, uma das áreas mais “antigas” da 

matemática. Segundo Engels (1975, p.36), \"as idéias de linhas, superfícies, 

ângulos, de polígonos, cubos, esferas, etc, são todas derivadas da realidade”. 

Levanta-se de imediato uma importante questão: como é que estas idéias 

geométricas foram derivadas da realidade? Ou, como se for¬mou historicamente 

a capacidade de geometrizar? A geometria nasceu das necessidades dos 

homens. Apontar a história da matemática como uma metodologia de ensino 

promovendo uma aprendizagem da geometria em alunos da 6ª série do Colégio 

Estadual Miguel Nassif Maluf no município de Wenceslau Braz, é o objetivo deste 

estudo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A História da Matemática como Metodologia de Ensino Enfocando a 

Geometria: Um Estudo de Caso Sobre a Pintura Corporal e Cestaria da Etnia 

Guarani de Tomazina/Paraná 

Palavras-chave: Conhecimento Matemático; Geometria; Artefatos indígenas 

Resumo: A ideia inicial, além da minha vivência como professora, surgiu a partir 

do trabalho com os conteúdos de Geometria que fazem parte do programa 

curricular da série: formas geométricas, simetria, ângulos. Esses conteúdos são 

diretamente relacionados com os trabalhos indígenas de cestarias e pinturas 

faciais. Com base nesses argumentos, tive a ideia de aplicar a história da 

matemática como metodologia de ensino da geometria para alunos da 6ª série 

do Colégio Estadual Miguel Nassif Maluf no município de Wenceslau Braz, 

trabalhando com máscaras de rituais sagrados dos povos indígenas da 

vizinhança, resgatando as práticas religiosas das tribos Guarani - Ramo ao qual 

pertencem os remanescentes da aldeia Pinhalzinho no Município de Tomazina. 

O objetivo do estudo é apontar a história da matemática como uma metodologia 

de ensino promovendo uma aprendizagem da geometria em alunos da 6ª série 

do Colégio Estadual Miguel Nassif Maluf no município de Wenceslau Braz. Será 



promovido um estudo sobre o possível papel da geometria nos rituais sagrados 

dos guaranis, e uma pesquisa junto aos índios da reserva sobre o uso da 

máscara (pintura corporal) e o significado dos traçados da cestaria na 

religiosidade guarani. Os alunos irão confeccionar máscaras retratando a pintura 

corporal guarani; e cestaria nos moldes dos artefatos guarani, que possibilite um 

meio de compreensão de conceitos geométricos. Mostra Cultural sobre os 

resultados da pesquisa através de exposição de gravuras, textos, fotografias e 

artefatos produzidos pelos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: TANIA MARA ROSINA SCOMASSON 

ORIENTADOR: SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: A INFLUÊNCIA DA MATEMÁTICA NA EVASÃO ESCOLAR DO ENSINO 

NOTURNO EJA. 

Palavras-chave: MATEMÁTICA;EVASÃO;ENSINO NOTURNO;EJA. 

Resumo: Este tema que ora se apresenta, foi desenvolvido durante o programa 

PDE, e constitui um estudo bibliográfico e uma pesquisa de campo, com alunos, 

professores, equipe pedagógica e direção escolar numa Escola Pública 

Paranaense na Educação de jovens e adultos (EJA), onde a taxa de evasão 

escolar é acentuada. Considerando a experiência que o aluno trouxe de sua vida, 

com o intuito de conhecer a realidade da escola e as razões que levam os alunos 

a evadirem-se, a Matemática foi aqui enfocada, por ser considerada a disciplina 

responsável como um dos fatores da evasão. Sob a ótica de assegurar melhores 

situações pedagógicas que favoreçam um bom desempenho matemático para a 

permanência dos alunos na escola, buscou-se autores que evidenciam a 

educação como uma necessidade de ser humano. O objeto de pesquisa foi o 

estudo de forma contextualizada, isto não se deve a complexidade do assunto, 

mas também a multiplicidade de interpretações que o tema encerra. “A 

problematização enfocou a seguinte pergunta: até que ponto a Matemática é 

responsável pela “Evasão Escolar” dos alunos da EJA”. A partir dessas 

considerações, o objetivo a ser atingido, foi buscar subsídios didáticos para o 



coletivo escolar. Assim buscou-se identificar a realidade das aulas de 

Matemática e as possíveis razões do elevado número de desistência no ensino 

noturno (EJA). Foi fundamental para o sucesso da pesquisa a participação 

consciente do coletivo escolar, não ficando apenas no discurso. O trabalho foi 

aplicado com grupos de “Implementações Pedagógicas”, onde foi elaborada uma 

nova proposta de acordo com o (Projeto Político Pedagógico). 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A INFLUÊNCIA DA MATEMÁTICA NA EVASÃO ESCOLAR DO ENSINO 

NOTURNO (EJA). 

Palavras-chave: MATEMÁTICA; EVASÃO ESCOLAR; EJA 

Resumo: O presente projeto tem como tema de estudo a “Pesquisa em 

Educação Matemática e Escola”, vinculado ao título “A Influência da Matemática 

na Evasão Escolar do Ensino noturno (EJA). Justifica-se este projeto tendo em 

vista, a necessidade de assegurar, melhores situações pedagógicas que 

favoreçam um bom desempenho matemático para a permanência dos alunos na 

escola do ensino noturno ( EJA). Fundamentados em estudos teóricos e 

pesquisa de campo, este projeto tem a intenção de ser realizado. A 

problematização enfoca a seguinte pergunta: até que ponto a Matemática é um 

dos fatores responsáveis pela \"Evasão escolar “dos alunos do ensino noturno 

(EJA)?\" A partir destas considerações o objetivo a ser atingido é buscar 

subsídios didáticos para o coletivo escolar. Como fundamentação teórica, 

buscou-se autores que evidenciam a educação como uma necessidade humana, 

considerando as experiências que o aluno traz de sua vida cotidiana. O objeto 

de pesquisa é o estudo de forma contextualizada, isto se deve não somente à 

complexidade do assunto, mas também a multiplicidade de interpretações que o 

tema encerra. A pesquisa de campo será realizada em colégio estadual de 

Paranaguá, com alunos, professores, equipe pedagógica e direção escolar, no 

período noturno, onde a taxa da evasão escolar é acentuada. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: TERESINHA INES CLAUDINO 

ORIENTADOR: ANTONIO AMILCAR LEVANDOSKI 



IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: O uso da Matemática na agricultura - Etnomatemática 

Palavras-chave: Etnomatemática; Unidades Agrárias; Observação Empírica; 

Porcentagem. 

Resumo: Este artigo descreve uma nova proposta de metodologia do ensino da 

Matemática, tendências em Educação Matemática: a Etnomatemática, com vista 

a superar as dificuldades que os alunos encontram na assimilação de conteúdos. 

Apoiando-se na proposição de D’Ambrósio, que propõe a Etnomatemática para 

apropriar aos conceitos matemáticos no dia a dia, contextualizando os saberes 

dos alunos pertencentes à Colônia Marcelino, que se caracteriza pela intensa 

atividade agrícola. Para tanto, desenvolveu-se “O uso da Matemática na 

agricultura”, permitindo à vivência dos conceitos matemáticos em situações 

reais, especificamente a unidade agrária e conhecimento empírico pela 

observação da natureza como, a plantação segundo a fase da lua, reafirmando 

a concepção de ensino significativo e associado à prática. Neste contexto, 

tornou-se imprescindível pesquisar os dados percentuais realizada com alunos 

sobre a abrangência agrícola da região em contraste com a área urbana, dentro 

do município de São José dos Pinhais. Para avaliar a proposta, foi elaborada 

uma avaliação diagnóstica com os alunos do 9º ano do Colégio Estadual Irmã 

Ambrósia Sabatovich – EFM, com o propósito de verificar o aprendizado pós 

implementação didático-pedagógica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso da Matemática na agricultura - Etnomatemática 

Palavras-chave: Etnomatemática; Unidades Agrárias; Observação Empírica; 

Porcentagem. 

Resumo: Esta Unidade Didática visa aplicar nova proposta de metodologia do 

ensino da Matemática, tendências em Educação Matemática: a Etnomatemática, 

com vista a superar as dificuldades que os alunos encontram na assimilação de 

conteúdos. Respalda-se na proposição de D’Ambrósio, que propõe a 

Etnomatemática para apropriar aos conceitos matemáticos no dia a dia, 

contextualizando os saberes dos alunos pertencentes à Colônia Marcelino, que 

se caracteriza pela intensa atividade agrícola. Para tanto, pretende-se 



desenvolver “O uso da Matemática na agricultura”, permitindo à vivência dos 

conceitos matemáticos em situações reais, especificamente a unidade agrária e 

conhecimento empírico pela observação da natureza como, a plantação 

segundo a fase da lua, reafirmando a concepção de ensino significativo e 

associado à prática. Neste contexto, torna-se imprescindível pesquisar os dados 

percentuais realizada com alunos sobre a abrangência agrícola da região em 

contraste com a área urbana, dentro do município de São José dos Pinhais. 

Também, prevê a elaboração de uma Unidade Didática com alunos da 8a 

série/9o ano, para servir de referencial a outras Escolas da Rede Pública 

Estadual, assim, contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino e 

construção cidadã. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: TEREZINHA GARCIA 

ORIENTADOR: Regina Celia Guapo Pasquini 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS JUNTO AO CULTIVO DE TOMATES: 

ESTRATÉGIAS DE TRABALHO PARA A EJA 

Palavras-chave: Grandezas e Medidas; Resolução de Problemas; Educação de 

Jovens e Adultos. Educação Matemática. 

Resumo: O presente artigo apresenta a experiência obtida pela oportunidade de 

formação que alcançamos junto ao Programa Educacional de Desenvolvimento 

(PDE) do governo do Estado do Paraná. Inicialmente, elaboramos um projeto de 

intervenção que assumia uma problemática que enfrentávamos no trabalho com 

alunos jovens e adultos, em relação ao ensino da disciplina de Matemática. 

Desenvolvemos uma proposta de ensino dos conceitos relativos ao conteúdo 

estruturante Grandezas e Medidas e aplicamos em sala de aula. A partir das 

necessidades que o mundo do trabalho apresenta na cidade na qual a escola 

está localizada, escolhemos o cultivo de tomates como tema central para o 

desenvolvimento do nosso trabalho. Com base nos resultados obtidos, tecemos 

algumas considerações amparadas no referencial teórico cujo enfoque versa na 



Resolução de Problemas (estratégia escolhida), no campo da Educação 

Matemática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação matemática para o cultivo de tomates 

Palavras-chave: Grandezas e Medidas; Resolução de Problemas; Educação de 

Jovens e Adultos. 

Resumo: A matemática deve ser ensinada veiculando problemas ligados ao 

cotidiano dos alunos, tendo como abordagem, inicialmente, intuitiva e, 

gradativamente conceitual. Isto faz com que o raciocínio lógico se desenvolva, 

em vez do trabalho mecânico. A tendência metodológica Resolução de 

Problemas dá suporte para aplicações matemáticas dessa natureza. Por 

conseguinte, o estudante terá consciência do porquê do processo de resolução 

e não apenas aplique fórmulas com o intuito de obter um resultado que não 

signifique nada para ele. Na busca de passar da mecanização e memorização 

de conteúdos para a compreensão de conceitos e a utilização prática da 

Educação Matemática, este projeto tem como objetivo associar o conteúdo 

estruturante Grandezas e Medidas com o trabalho do cultivo de tomates em 

estufas. Tendo em vista que este será desenvolvido com alunos da Educação 

de Jovens e Adultos fase II, modalidade que atende um parcela de trabalhadores 

que retornaram para a escola motivados pelas exigências do mundo do trabalho. 

Os conteúdos serão abordados por meio da tendência metodológica Resolução 

de Problemas com alunos da Educação de Jovens e Adultos fase II – Ensino 

Fundamental. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VALDOCIR DONIZETI PERIN 

ORIENTADOR: CARLOS ROPELATTO FERNANDES 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Equacionando as Dificuldades da Resolução da Equação do 1º Grau 

Palavras-chave: Equações 1º grau; dificuldades; superação; resolução de 

problemas. 



Resumo: Este artigo visa socializar os resultados obtidos com a Implementação 

do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), 

implementado no Colégio Estadual Fernando de Azevedo – EFMEJA, da cidade 

de Santa Isabel do Ivaí – Pr., com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, 

ano 2011. Ao constatar as dificuldades apresentadas pelos alunos na resolução 

das Equações de 1º grau, devido ao desconhecimento das etapas básicas e, por 

não apresentarem noção alguma dos procedimentos necessários, fez-se um 

trabalho de conscientização da necessidade de sanar tais anomalias. Através de 

avaliação diagnóstica, constataram-se os pontos de dificuldades e, com 

dinâmicas, com auxílio de livros didáticos e paradidáticos, procurou-se dar 

ênfase aos problemas do cotidiano e mostrar outros métodos de resolução, além 

do tradicional de transposição, como o método de esconder o que despertou nos 

alunos um interesse maior pelo aprendizado do conteúdo em questão. Os alunos 

passaram a resolver os problemas, vira na prática uma tentativa de sanar as 

dificuldades, de maneira respeitosa, envolvente e dinâmica. A metodologia 

utilizada foi experimental e bibliográfica e o resultado do trabalho foi satisfatório, 

visto que na conclusão, houve uma inversão dos valores percentuais, uma 

motivação dos alunos em resolver Equações e ao professor uma forma de 

resolver as dificuldades dos alunos e, ao final, ganhou aliados na difícil tarefa de 

ensinar com qualidade para a cidadania 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Resolução de Equações do 1º Grau: Como resolver este dilema? 

Palavras-chave: Resolução de Equações - Cálculo Algébrico 

Resumo: A equação do 1º grau é um conteúdo da matemática que está presente 

no cotidiano. Por este motivo, escolhi como tema deste trabalho. A ideia é 

realizar atividades que envolvam a equação do 1º grau e que relacione com 

situações diversas das áreas do conhecimento, situações reais da vida do aluno, 

da escola, da cidade, para que os alunos percebam que a matemática, não é 

isolada, mas presente em nosso cotidiano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 



PROFESSOR PDE: VALERIA DO ROCIO PEDROSO WALCHAKI 

ORIENTADOR: Luiza Takako Matumoto 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Aprendendo Geometria: do origami à poesia 

Palavras-chave: origami; investigação matemática; geometria; poesia 

Resumo: A literatura mostra que o Origami pode ser usado como uma atividade 

educativa, inspiradora e prazerosa para complementar o ensino de geometria, 

entre outras possibilidades. Através das dobraduras (origami) este trabalho teve 

a finalidade de diminuir as dificuldades encontradas pelos alunos na apropriação 

dos conceitos geométricos e procurando uma visão mais ampla de 

conhecimento, considerando a interdisciplinaridade, procurou interagir com as 

disciplinas de Língua Portuguesa e Arte. Este artigo relata a experiência 

vivenciada em sala de aula com alunos do 9º ano do ensino fundamental, no 

contra turno, usando o origami e a investigação matemática para articular teoria 

e prática. Ao construírem os origamis, uma forma de arte, foi nítida a formação 

e a fixação dos conceitos geométricos pelos alunos; tais como retas, segmentos 

e figuras formadas; além de terem servido como estímulo e inspiração para 

expressarem suas ideias; neste caso, através de poesias na forma de acrósticos 

e usando termos inspirados nas dobraduras e na matemática. Outro ponto 

positivo foi à melhora no desenvolvimento cognitivo entre professor e aluno. O 

resultado desta experiência foi positivo, pois os principais conceitos objetivados 

da geometria foram apreendidos e a formação da poesia matemática obteve 

sucesso, despertando no aluno maior interesse pela leitura e produção de textos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aprendendo Geometria: do origami à poesia 

Palavras-chave: Origami; investigação matemática; geometria. 

Resumo: O origami pode ser uma atividade educativa para a introdução à 

geometria. Devido à enorme dificuldade que os alunos tem para saber os 

conceitos geométricos, este trabalho tem a finalidade de buscar esses conceitos 

utilizando dobraduras como ferramenta principal, que favorecerá para a 

formação da poesia matemática, a fim de influenciar positivamente com a 

repetição, os principais conceitos da introdução à geometria. A partir da 



construção dos origamis obtêm-se condições para fazer um acróstico ou poesia 

matemática. Através da dobragem do papel identificam-se as retas, os 

segmentos, os ângulos, as figuras formadas e assim, a apropriação dos 

conceitos. Como resultado espera-se que os principais conceitos da geometria 

sejam apreendidos e que a formação da poesia matemática tenha sucesso, 

despertando no aluno maior interesse pela leitura e produção de textos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VALERIA SALETE MOCELIN 

ORIENTADOR: Jonis Jecks Nervis 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Educação Financeira na Escola 

Palavras-chave: Despesas; Dificuldades Financeiras; Educação Financeira; 

Equilíbrio Financeiro; Orçamento Familiar. 

Resumo: Refletindo sobre as dificuldades notadas no que se refere ao equilíbrio 

financeiro, surge o desejo de contribuir no processo ensino aprendizagem da 

Matemática no Ensino Médio, estimulando a capacidade do aluno por meio de: 

investigações, de bates e questionamentos, levando-o a ser crítico para 

modificar-se pelo conhecimento e contribuir com a comunidade escolar 

orientando as pessoas quanto à utilização de planilhas de receitas e despesas 

com o intuito de melhorar o Orçamento Familiar, pois na sociedade moderna em 

que vivemos o incentivo ao consumo tem levado as pessoas ao descontrole 

financeiro, que ocasiona a inadimplência, porque as facilidades de crédito as 

estimulam em possuir um padrão de vida inspirado pelo capitalismo do marketing 

mais alto do que podem manter. Somadas ainda, às atitudes compulsivas de 

gastar sem precisão e as dificuldades aparecem, atreladas aos abusos 

desnecessários que se classificam como imprudência orçamentária. Neste 

sentido, surgiu então a intenção de tratar do tema que versa sobre Orçamento 

Familiar intitulado Educação Financeira na Escola, com o propósito de levar os 

professores e alunos a uma reflexão acerca da importância da educação 

financeira, para equilibrar seu orçamento e melhorar a qualidade de vida, 

estimulando o controle de gastos e fazendo uso consciente do dinheiro. Desta 



forma, aplicar recurso tecnológico na prática docente para conscientizar o 

público alvo na análise de questões financeiras. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Financeira na Escola 

Palavras-chave: Orçamento Familiar; Blog; Matemática; Vídeo; Ensino-

aprendizagem 

Resumo: Refletindo sobre as dificuldades que se tem notado no que se refere 

ao equilíbrio, surge o desejo de contribuir no processo ensino- aprendizagem da 

Matemática no Ensino Médio, com o objetivo de aplicar o Orçamento Familiar. O 

método utilizado será Pesquisa-ação. E como estratégia o uso de recursos, tais 

como: Calc do Openoffice, blog com conceitos de Matemática financeira, vídeos, 

pesquisas na internet, com a participação dos professores para auxiliar o 

processo educativo da Matemática no seu dia-a-dia e melhorar a qualidade de 

ensino nas escolas públicas. Diante da cultura financeira, o que gera um 

orçamento desequilibrado, é o conhecimento precário do consumidor, e para 

ajudar na economia do país é preciso instruir o indivíduo quanto ao bom senso 

e a conscientização do uso adequado do dinheiro. Assim sendo, devemos nos 

questionar: na prática docente, qual estratégia aplicar para conscientizar 

professores e alunos na análise de questões financeiras para tentar resolver 

problemas do cotidiano? Por esta razão, a escolha do tema propõe trabalhar a 

economia doméstica, dando ênfase à resolução de problemas, com propósitos 

de possibilitar ao público envolvido, reflexões acerca da importância da 

educação financeira numa perspectiva de equilíbrio orçamentário com a 

melhoria e qualidade da vida financeira. Para tanto será realizada uma pesquisa 

por meio de questionários, a fim de coletar dados empíricos, os quais serão 

analisados e refletidos, em busca de conhecimento teórico mais aprofundado 

sobre a problemática em questão. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 
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Artigo  
Título: MEDIDAS E TRANSFORMAÇÕES DE UNIDADES: possibilidades para 

a sala de aula. 

Palavras-chave: Educação Matemática. Geometria. Medidas. Transformações 

de unidades. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar a implementação de um caderno 

pedagógico, desenvolvido no âmbito do PDE (Programa de Desenvolvimento 

Educacional) promovido pela SEED-PR (Secretária da Educação do Estado do 

Paraná). Tal caderno pedagógico oferece uma sequência didática, 

fundamentada teoricamente, para um trabalho diferenciado sobre os conteúdos 

de medidas lineares, de superfície e de volume, bem como transformação de 

unidades. Este artigo, portanto, apresenta os resultados da implementação do 

caderno pedagógico, ressaltando os avanços e as dificuldades que o professor 

obteve, para tanto, inicialmente apresenta algumas reflexões teóricas sobre o 

ensino da Geometria, caracteriza o campo de implementação e a relata e 

finalmente tece algumas considerações finais, onde se apresenta uma série de 

recomendações para o desenvolvimento do conteúdo proposto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MEDIDAS E TRANSFORMAÇÕES DE UNIDADES: possibilidades para 

a sala de aula. 

Palavras-chave: Medidas de comprimento; Medidas de superficie; Medidas de 

volume; Transformações de unidades. 

Resumo: O objetivo da elaboração desta unidade didática, que tematiza 

conteúdos de Geometria, especialmente, medidas lineares, de superficie, de 

volume além de transformações de unidades, é a de retomar e fixar estes 

conteúdos que considero importante tanto para o cotidiano dos educandos, 

quanto para o sua aplicação nos bancos escolares em disciplinas como fisíca e 

geografia. Iniciamos esta unidade utilizando uma medida pouco convencional 

que é o Cúbito, e a partir daí trabalhamos com as unidades do Sistema Métrico 

Decimal, problemas do cotidiano e as transformações de unidades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 



PROFESSOR PDE: VANIA APARECIDA DE MELLO GANDIN 

ORIENTADOR: Joseli Almeida Camargo 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: O Estudo da Geometria no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Geometria; Confecção de maquete; Educação Matemática 

Resumo: Este artigo relata uma proposta de trabalho com alunos do oitavo ano 

do ensino fundamental que culminou com a confecção de uma maquete da Igreja 

Matriz do Menino Jesus de Porto Amazonas. A construção da maquete 

proporcionou aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático 

espacial bem como uso do conhecimento geométrico de forma significativa, uma 

vez que houve interação com um monumento turístico e de referência da 

comunidade local. O objetivo do trabalho foi evidenciar a importância do uso dos 

recursos didáticos no Ensino da Geometria, resultado de observações e 

experiências vividas pela autora deste trabalho enquanto professora de 

matemática durante vinte e cinco anos de docência na educação pública do 

Estado do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Estudo da Geometria no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Estudo da Geometria; Confecção de Maquete; Educação 

Matemática. 

Resumo: A Geometria está presente em nosso cotidiano, porém seu estudo 

quase sempre é deixado em segundo plano nas aulas de matemática do ensino 

fundamental, principalmente de 5ª a 8ª séries. Em outros momentos o conteúdo 

de geometria é trabalhado de forma desarticulada, como se os conhecimentos 

geométricos não fossem integrados com números e operações. Parto do 

pressuposto de que isso ocorre entre outras situações, decorrente de reformas 

implantadas no ensino, que muitas vezes mal compreendidas, levaram ao 

abandono do ensino dos conteúdos geométricos, gerando defasagem na 

compreensão destes conhecimentos pelos nossos alunos. Diante desta situação 

faz-se necessário buscar encaminhamentos didáticos para as aulas de 

matemática, as quais permitam desencadear o raciocínio lógico matemático dos 

alunos e a exploração e observação do ambiente onde vivem, levando-os a 



trabalhar com os conteúdos de geometria de forma prazerosa e eficiente. Este 

projeto tem a intenção de colaborar no resgate do estudo da Geometria de forma 

significativa para o aluno das séries finais do Ensino Fundamental, propondo a 

construção da maquete para desenvolver conteúdos de geometria. 
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Produção didático-pedagógica 
Título: Uma proposta de problemas para o trabalho com frações 

Palavras-chave: Frações, Campos Conceituais, Vergnaud 

Resumo: Este material traz uma proposta pedagógica da disciplina de 

Matemática relacionada a Frações, fundamentada na Teoria dos Campos 

Conceituais de Vergnaud e suas implicações nas situações de aprendizagem em 

turmas de 6ª série ou 7º ano. Tendo em vista as dificuldades apresentadas pelos 

alunos quando abordamos o estudo das operações com frações, pretende-se 

refletir sobre o conteúdo e como o mesmo é tratado no contexto de sala de aula, 

com a intenção de propor tarefas que possam encaminhar de forma mais 

compreensível às regras que envolvem as operações com frações. Tendo como 

objetivo desenvolver métodos efetivos de ensino-aprendizagem dos algorítmos 

utilizados nas operações de adição e subtração com frações.Aos alunos serão 

propostas situações problemas interessantes e desafiadoras para que 

descubram soluções. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VANIA REGINA PIGNATI MENDES 

ORIENTADOR: Ana Maria Petraitis Liblik 

IES:  UFPR 

Artigo  



Título: Retângulo e Quadrado: Estudo de Áreas Por Meio de Resolução de 

Problemas 

Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria; Área; Perímetro; 

Quadrilátero. 

Resumo: Este artigo teve como objetivo relatar o percurso metodológico para o 

desenvolvimento de conceitos de geometria plana. O trabalho foi desenvolvido 

com alunos da sexta série do 7o ano do Ensino Fundamental. O enfoque 

utilizado buscou relacionar o conteúdo de Geometria com o dia-a-dia, 

considerando a dificuldade que os alunos encontram em fazer essa articulação 

com o assunto. O conteúdo estudado de perímetros e áreas por meio da 

tendência da Resolução de Problemas como uma metodologia alternativa para 

amenizar o atual quadro crítico que se encontra o ensino e aprendizagem da 

Matemática no Brasil. Esta proposta apresenta uma maneira de ensinar 

Matemática de forma contextualizada fazendo com que os alunos passem a ser 

argumentadores e pesquisadores a fim de que possam procurar soluções para 

problemas que surgem no cotidiano. O estudo de Geometria deve possibilitar ao 

aluno visualizar, representar e compreender o mundo ao seu redor. O estudo de 

perímetro e área deve ocorrer a partir da exploração de objetos no mundo onde 

vive, e fazer com que o aluno seja estimulado a observar e perceber o que está 

a sua volta. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Retângulo e Quadrado: Estudo de Áreas Por Meio de Resolução de 

Problemas 

Palavras-chave: Área; Perímetro; Geometria; Quadrado; Retângulo. 

Resumo: Nesta unidade didática pretendemos fazer com que o ensino da 

Matemática ganhe contornos mais intressantes ao ser aplicado, no que diz 

respeito ao conteúdo da geometria plana, fazendo com que os alunos aprendam 

com mais facilidade o cálculo de perímetro e área. Acreditamos que esta 

atividade entre outras tantas possíveis, fará com que os alunos desenvolvam 

capacidades tais como: aprendizagem do uso da linguagem Matemática por 

meio de leitura e interpretações da realidade, sendo capaz de expressá-la com 

clareza. Esperamos que estes caminhos levem ao desenvolvimento do 



raciocínio matemático e provavelmente à real aprendizagem do conteúdo 

proposto. 
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Artigo  
Título: Resolução de Problemas como metodologia de ensino do conceito de 

Semelhança de Triângulos com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Semelhança de Triângulos; 

Proporcionalidade. 

Resumo: Atualmente, as discussões sobre o ensino de matemática estão 

centradas no campo da Educação Matemática, cujos objetivos buscam 

desenvolver um ensino e aprendizagem voltados para a formação crítica do 

estudante. Sabendo-se que os alunos apresentam dificuldades em aprender 

matemática, utilizar a metodologia de Resolução de Problemas é uma forma de 

superar essas dificuldades e despertar no aluno um processo de construção do 

conhecimento e, ao mesmo tempo, tornar as aulas de matemática mais 

dinâmicas e que correspondam em aplicações nas mais variadas situações 

cotidianas. Nesta perspectiva, trabalhou-se o conceito de Semelhança de 

Triângulos, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, nas quais os alunos, 

por meio de problemas, atividades experimentais, deduções, desenhos, 

fotografias, ampliações e reduções de figuras, medições e interpretações, 

exploraram ideias geométricas e novos conceitos matemáticos, identificando as 

diferentes proporcionalidades em geometria. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Resolução de Problemas como metodologia de ensino do conceito de 

Semelhança com alunos de 8ª série do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Semelhança de Triângulos; 

Proporcionalidade 



Resumo: A Produção Didático-Pedagógica aqui apresentada, sob a forma de 

Unidade Didática, tem como objetivo principal, utilizar a Resolução de Problemas 

como metodologia para superar as dificuldades que o aluno tem em resolver 

problemas e despertar nele um processo de construção do conhecimento, ao 

mesmo tempo, tornar as aulas de matemática mais dinâmicas e que 

correspondam em aplicações nas mais variadas situações cotidianas. Nesta 

perspectiva, pretende-se trabalhar o conceito de Semelhança de Triângulos, 

com alunos de 8ª série do Ensino Fundamental. Por usar conceito geométrico 

de razão e proporção, é uma importante ferramenta usada na engenharia, na 

arquitetura, na topografia e em outras atividades profissionais, para o cálculo de 

distâncias e alturas inacessíveis. Pretende-se trabalhar tal conceito com 

atividades experimentais e deduções, nas quais os alunos, por meio de 

desenhos, fotografias, ampliações e reduções de figuras, medições e 

interpretações, identificarão as proporcionalidades em geometria, especialmente 

a do Triângulo. Deste modo, ao se trabalhar a geometria na forma de resolução 

de problemas, os alunos são estimulados a explorar ideias geométricas, 

proporcionando-lhes condições para a discussão e articulação de novos 

conceitos e a soluções dos problemas apresentados, contribuindo assim, para a 

descoberta do mundo que o cerca. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA DE SOUZA BARBOSA 

ORIENTADOR: George Francisco Santiago Martin 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Geometria Euclidiana: uma proposta de trabalho com embalagens 

Palavras-chave: Geometria Euclidiana; Estratégias de Ensino; Material 

Concreto; 

Resumo: Os alunos normalmente não associam conceitos geométricos com 

materiais manipulados por eles diariamente, como embalagens de sucos, 

chocolates, leite, iogurtes, dentre outros, e ao mesmo tempo encontram 

dificuldades nas aulas teóricas quando se trata de conteúdos sobre a geometria 

euclidiana. Por outro lado, existe uma grande variedade de objetos utilizados no 



dia-a-dia com diferentes formas geométricas, entre eles as embalagens, que 

podem ser instrumentos de aprendizagem, possibilitando trabalhar os conteúdos 

a partir do material concreto. Portanto, há necessidade de mostrar outras 

metodologias, estratégias e instrumentos de avaliação que possam tornar a 

aprendizagem mais significativa a partir da elaboração do próprio conhecimento. 

Dessa forma, os objetivos foram buscar identificar a presença e o papel da 

Geometria no dia-a-dia; demonstrados por meio de materiais do cotidiano a 

utilidade da geometria euclidiana; apontando caminhos para aulas motivadoras 

com esse conteúdo; refletindo sobre a metodologia na avaliação de 

aprendizagem dentro desses conteúdos. Observando que para se chegar a esse 

nível de conhecimento, foi preciso considerar a faixa etária dos alunos e nesse 

sentido adotar o método indutivo partindo dos fatos particulares para leis e 

teorias gerais possibilitando ao aluno ampliar o seu arsenal de conhecimentos, 

assim, o público alvo foi a turma do 6º ano do Colégio Estadual do Campo 

Heloísa Infante Martins Ribeiro EFM, de Santo Antônio da Platina-PR. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Geometria Euclidiana: uma proposta de trabalho com embalagens 

Palavras-chave: Matemática. Geometria Espacial. Embalagens. 

Resumo: Os alunos normalmente não associam conceitos ge- ométricos com 

materiais manipulados por eles diariamente, como embalagens de sucos, 

chocolates, leite, iogurtes, etc., ao mesmo tempo encontram dificuldades nas 

aulas teóricas quando se trata de conteúdos sobre a geometria euclidiana. Por 

outro lado, existe uma grande variedade de objetos uti- lizados no dia-a-dia com 

diferentes formas geométricas, en- tre eles as embalagens, que podem ser 

instrumentos de aprendizagem, possibilitando trabalhar os conteúdos a partir do 

material concreto. Portanto, há necessidade de mostrar outras metodo- logias, 

estratégias e instrumentos de avaliação que possam tornar a aprendizagem mais 

significativa a partir da elabo- ração do próprio conhecimento. Os objetivos são 

identificar a presença e o papel da Geometria no dia-a-dia; demonstrar por meio 

de materiais do cotidiano a utilidade da geometria euclidiana; apontar caminhos 

para aulas motivadoras para esse conteúdo; refletir sobre a metodologia na 

avaliação de aprendizagem dentro desses conteúdos. Entretanto, para se 

chegar a esse nível de conhecimento, é preciso considerar a faixa etária dos 



alunos e nesse sentido adotar o método indutivo - partindo dos fatos particulares 

para leis e teorias gerais – possibilita ao aluno ir ampliando o seu arsenal de 

conhecimentos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA SIGNORI DOMBROWSKI 

ORIENTADOR: Rosangela Villwock 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Modelagem Matemática: perspectivas e possibilidades da utilização do 

origami no ensino da geometria. 

Palavras-chave: Palavras-chave: Reciclagem; Modelagem Matemática; 

Origami; Quadriláteros. 

Resumo: Este trabalho é fruto de um estudo da possibilidade de produzir 

aprendizagem significativa adotando a Modelagem Matemática como 

abordagem metodológica para o ensino de quadriláteros, utilizando a 

manipulação de Origamis como prática pedagógica para desenvolver o 

pensamento geométrico dos educandos da 7ª série (8° ano) do ensino 

fundamental. O objetivo é analisar e demonstrar a aplicabilidade da metodologia 

da modelagem Matemática na elaboração de conceitos e modelos de Geometria, 

utilizando o origami como ferramenta lúdica para dar significado às reflexões dos 

aspectos teóricos e práticos, trilharam-se as etapas da metodologia da 

Modelagem Matemática sugeridas por Dionísio Burak (1992), envolvendo os 

alunos a assumirem uma atitude investigativa diante da situação desafiadora: “O 

que fazer com o lixo de papel produzido pela secretaria, biblioteca e salas de 

aulas da escola?”. Concluímos que, ao buscar uma resposta ao tema gerador, 

os diferentes caminhos percorridos desenvolveram no educando a capacidade 

de reflexão, favorecendo a socialização e a cooperação na assimilação e 

entendimento das propriedades geométricas. O Origami se tornou um forte 

aliado da régua, transferidor e esquadros como ferramenta motivadora e 

facilitadora na revisão, entendimentos e construções de conceitos e 

propriedades geométricas envolvendo o conteúdo específico: quadriláteros. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Modelagem Matemática: perspectivas e possibilidades da utilização do 

Origami no ensino da Geometria. 

Palavras-chave: MODELAGEM MATEMÁTICA; ORIGAMI; QUADRILÁTEROS 

Resumo: Este trabalho é uma proposta com perspectiva construtivista de 

estímulo do mundo externo para o mundo abstrato da Matemática. Têm como 

base teórica os estudos da Modelagem Matemática feitos por Maria Salete 

Biembengut, Dionísio Burack e Jonei Cerqueira Barbosa. Com o propósito de 

amenizar dificuldades, o objetivo deste trabalho é analisar e demonstrar a 

aplicabilidade da metodologia da Modelagem Matemática na elaboração de 

conceitos e modelos de Geometria, utilizando o Origami como ferramenta lúdica 

para dar significado às reflexões dos aspectos teóricos e práticos. Esta unidade 

didática tem a preocupação de esclarecer: o que é a metodologia da Modelagem 

Matemática e desenvolver a rigor as etapas sugeridas por Dionísio Burak. 

Pretende-se envolver os alunos a assumirem uma atitude investigativa diante da 

situação desafiadora: “O que fazer com o lixo de papel produzido pela secretaria, 

biblioteca e salas de aulas da escola?” Em busca da resposta ao tema gerador, 

aspira-se levar o aluno à exploração de diferentes caminhos, construções e 

entendimentos dos conceitos do conteúdo específico: quadriláteros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VERA REGINA GAY 

ORIENTADOR: VANIA GRYCZAK 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Jogos Matemáticos: uma alternativa para o Ensino de Matemática da 7ª 

série do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Jogo; Aprendizagem;Álgebra 

Resumo: Ao ensinar matemática aos alunos, podem-se utilizar metodologias 

diversas para ajudá-los a compreender os conceitos trabalhados. Uma dessas 

metodologias são os jogos que propiciam condições agradáveis, servindo como 

motivador para o indivíduo pensar e refletir, fixando conceitos, estimulando o 

raciocínio, desencadeando situações problemas e a disposição para aprender 



coisas novas. O presente trabalho procura explorar o jogo no ensino da 

matemática, em especial no ensino de álgebra, e sua utilização para o ensino-

aprendizagem. São apresentados alguns jogos de lógica, no sentido de 

familiarizar o aluno para aula com utilização de jogos. O principal jogo trabalhado 

é o Bingômio, trata-se de um bingo com monômios, cujas cartelas possuem 

resultados de operações com monômios. A intenção é tornar mais agradável o 

ensino da Álgebra, exigindo mais raciocínio e atenção por parte dos estudantes. 

O Bingômio proporciona ao aluno uma maneira interessante de aprender 

monômios e operações com monômios, bem como incentiva o educando a 

realizar operações envolvendo conceitos de álgebra. Para que tenha sucesso no 

jogo, o aluno precisa de atenção, concentração, raciocínio rápido e 

principalmente envolver-se no processo de ensino-aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos Matemáticos: uma alternativa para o Ensino da Matemática da 7ª 

série do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Jogo; Aprendizagem; Álgebra. 

Resumo: Nesta unidade didática, apresenta-se o jogo como metodologia para o 

ensino de álgebra, particularmente o ensino de operações com monômios. O 

jogo é o Bingômio, bingo com monômios, cujas cartelas possuem o resultado de 

operações com monômios. O trabalho tem o objetivo de tornar mais agradável o 

ensino de monômios, exigindo mais raciocínio e atenção por parte dos 

estudantes. Neste sentido, propõe-se atividades para incentivar o aluno a refletir 

e buscar soluções, sentindo-se desafiado a participar com envolvimento para 

obter o melhor resultado, pois o jogo possibilita uma situação de prazer e atitudes 

positivas frente ao processo de aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VERONICA ORTIZ DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Simone Luccas 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Diferentes Sistemas de Numeração 



Palavras-chave: Matemática; História; Civilizações; Sistema de Numeração. 

Resumo: A matemática está presente na vida de todas as pessoas, seja para 

quantificar ou calcular, por isso é necessário conhecer sua história. A matemática 

é um esforço humano continuado, sendo resultado cultural de anos de pesquisa. 

É criada por pessoas em diferentes períodos e lugares. Saber mais sobre essa 

ciência ajuda a entender como a matemática se relaciona com outras atividades 

humanas. Saber que, por exemplo, os números teriam surgido da necessidade 

de contagens de animais e da produção e armazenamento de alimentos podem 

nos levar a um entendimento mais profundo da matemática por meio de sua 

história. Não se sabe exatamente quando a matemática começou, porém, toda 

civilização que desenvolveu a escrita também apresenta evidências sobre 

conhecimento da matemática a respeito dos números. Com base neste contexto, 

o presente estudo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos através 

da implementação de um projeto de intervenção pedagógica que trata de 

Diferentes Sistemas de Numeração. Esse projeto foi desenvolvido no Programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE) no ano de 2010, junto aos alunos do 5ª 

série do Ensino Fundamental da Escola Estadual Maria Pereira, Município de 

Leópolis – Pr. O projeto envolveu História e Educação Matemática, abordando 

os diferentes sistemas de numeração como parte da matemática, mostrando que 

o desenvolvimento de alguns sistemas de numeração esteve vinculado à 

necessidade e preocupações sócio-econômico-culturais de determinados povos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Diferentes Sistemas de Numeração 

Palavras-chave: Matemática; História; Números; Civilizações. 

Resumo: Esta unidade temática foi elaborada com a finalidade de contribuir 

mostrando que a história na matemática pode ser uma ferramenta auxiliar no 

ensino de conceitos matemáticos. Raras são as pessoas que se interessam por 

história da ciência, em geral, e história da matemática, em particular. È uma 

pena, pois a história mostra quão difícil foi chegar a este estágio de nossa 

civilização e como é necessário compreender a matemática desde suas origens, 

pois os povos das antigas civilizações desenvolveram os primeiros 

conhecimentos que vieram compor a matemática conhecida hoje. Assim 

pretende- se expor como a história e educação matemática podem ampliar o 



conhecimento acerca da origem e evolução dos números e as necessidades 

práticas que levaram a sua criação, também conhecer diferentes sistemas de 

numeração e as estruturas que compõem esses sistemas, evidenciar a evolução 

do sistema de numeração indo-arábico e suas estruturas. Saber a história de 

uma ideia pode levar a um entendimento mais profundo para nossos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VILMA MAZZOTTI FRACCAROLI 

ORIENTADOR: ANDERSON ROGE TEIXEIRA GOES 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Matematicamente falando da escassez da água no planeta Terra 

utilizando as mídias tecnológicas 

Palavras-chave:  
Resumo: Partindo do pressuposto de que a matemática é a ciência dos números 

e dos cálculos, criada a fim de contar e resolver problemas cujas existências têm 

finalidades práticas, este artigo relata um percurso teórico e metodológico 

empreendido ao longo do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, 

idealizado a partir do reconhecimento da carência de materiais que auxiliem na 

contextualização de tema ambiental junto aos conteúdos matemáticos. Na 

elaboração deste artigo procuramos apresentar atividades que auxiliam os 

educadores a tornarem a disciplina de matemática mais atraente e cumpridora 

de suas responsabilidades sociais em relação à formação dos educandos. Para 

isto, é realizado o estudo da escassez da água em nosso planeta, sensibilizando 

os educandos quanto à real situação da mesma, por meio de atividades 

contextualizadas e dados matemáticos apresentados em sua grande maioria sob 

a forma de gráficos e tabelas. Também há atividades e seus encaminhamentos 

metodológicos quanto ao uso de algumas mídias (computador, vídeo, áudio, 

entre outras). Com isso, foi proposta aos educandos do ensino médio do 

CEEBJA Potty Lazzaroto a verificação de seus hábitos diários e possíveis 

mudanças em suas práticas cotidianas. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Matematicamente falando da escassez da água no planeta Terra 

utilizando as mídias tecnológicas 

Palavras-chave: Escassez da água; sensibilização; mídias tecnológicas; 

tratamento da informação. 

Resumo: Este trabalho pedagógico baseia-se no estudo da escassez da água 

em nosso planeta objetivando a sensibilização do educando quanto à situação 

da mesma. Os educandos poderão verificar seus hábitos diários e rotineiros em 

relação ao tema proposto por meio de atividades contextualizadas explorando 

os conteúdos matemáticos: regra de três simples, porcentagem, razão. Nessas 

atividades também serão desenvolvidas a leitura e interpretação de gráficos, e 

tabelas como estratégia educacional para motivar os educandos, familiarizando 

assim com a construção de conhecimentos matemáticos. Nesse material o 

educador encontrará sugestões de atividades, bem como encaminhamentos 

metodológicos quanto ao uso de mídias tecnológicas (computador, vídeo, 

áudio,...). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: WAGNER LUIZ CALIXTO 

ORIENTADOR: George Francisco Santiago Martin 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Escrita e Leitura na Aprendizagem da Matemática 

Palavras-chave: Linguagem Matemática; Leitura, Escrita e Interpretação; 

Educação; Situações-Problema. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo realizar um estudo para identificar as 

relações entre matemática e língua materna, no âmbito das práticas de leituras, 

escrita e interpretação de textos, no processo de ensino nas aulas de 

Matemática, no ensino fundamental. Sob esse enfoque, buscar conhecer como 

utilizar a influencia da língua materna também nas aulas de matemática, 

utilizando o método de pesquisa, elaboração e implementação de atividades aos 

alunos que contemplam a língua materna. Por ser inegável a relevância do 

aprendizado da leitura e escrita na vida do ser humano é que escola coloca como 

um dos principais objetivos de sua ação educacional, enquanto estratégia na 



construção do conhecimento de Matemática, como meio de aperfeiçoamento no 

processo de ensino, no qual terá como resultado a participação completa dos 

alunos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas publicas do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Escrita e Leitura na Aprendizagem da Matemática 

Palavras-chave: “Linguagem Matemática”; “Leitura, Escrita e interpretação”; 

“Educação”; “situações-problemas”. 

Resumo: Este Projeto tem como objetivo realizar um estudo para identificar as 

relações entre matemática e língua materna, no âmbito das praticas de leituras, 

escrita e interpretação de textos, no processo de ensino nas aulas de 

matemática, no ensino fundamental. Sob esse enfoque, buscar conhecer como 

utilizar a influencia da língua materna também nas aulas de matemática, 

utilizando o método de pesquisa, elaboração e implementação de atividades aos 

alunos que contemplam a língua materna. Por ser inegável a relevância do 

aprendizado da leitura e escrita na vida do ser humano é que escola coloca como 

um dos principais objetivos de sua ação educacional, enquanto estratégia na 

construção do conhecimento de matemática, como meio de aperfeiçoamento no 

processo de ensino, no qual terá como resultado a participação completa dos 

alunos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas publicas do Paraná. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: WASHINGTON SARGIN MUSSI 

ORIENTADOR: Mario Segio Benedetti Guilhen 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA PARA 

AVALIAR O PODER DE COMPRA DO SALÁRIO MÍNIMO 

Palavras-chave: nvestigação; matemática; salário; planejamento 

Resumo: A proposta deste artigo é utilizar a Investigação Matemática e avaliar 

o poder de compra do salário mínimo regional. Além disso, intencionou levar os 

alunos a pensarem sobre vestuário, alimentação, aluguel, supérfluos, poupança, 

impostos, direitos e deveres, renda, como comercializar, como industrializar e a 



necessidade da elaboração de um planejamento para que uma pessoa possa se 

manter sozinha, em um período longe de casa, utilizando os conhecimentos de 

matemática: números e álgebra, grandezas e medidas, geometria, funções e 

tratamento da informação. Estes são conteúdos aplicados da 6ª ao 9ª ano do 

ensino fundamental. Destacar grandezas e medidas bem como o tratamento da 

informação para fazer estes cálculos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA PARA 

AVALIAR O PODER DE COMPRA DO SALÁRIO MÍNIMO 

Palavras-chave: Investigação; matemática; salário; planejamento 

Resumo: A proposta deste projeto é utilizar a Investigação Matemática e avaliar 

o poder de compra do salário mínimo da região em que ele esta sendo proposto. 

Levar os alunos a pensarem sobre vestuário, alimentação, aluguel, supérfluos, 

poupança, impostos, direitos e deveres, renda, como comercializar, como 

industrializar e a necessidade da elaboração de um planejamento para que uma 

pessoa possa se manter sozinha, em um período longe de casa, utilizando os 

conhecimentos de matemática: números e álgebra, grandezas e medidas, 

geometria, funções e tratamento da informação, conteúdos estes da 6ª a 9ª 

séries do ensino fundamental. Destacando grandezas e medidas e o tratamento 

da informação para se fazer estes cálculos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ZELIR INES SAUGO RIBEIRO 

ORIENTADOR: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Uma metodologia para interpretação e resolução de problemas 

matemáticos. 

Palavras-chave: Problemas matemáticos;interpretação; aprendizado; cotidiano; 

operações básicas. 

Resumo: Para a solução de situações problemas é necessário além de boa 

interpretação ter habilidade com operações. Trata-se de uma metodologia básica 



no ensino da matemática. Este trabalho de pesquisa teve como objetivo fornecer 

aos alunos recursos metodológicos que os ajude na compreensão e resolução 

de situações problemas matemáticos do seu cotidiano. A metodologia visou 

envolver os alunos com seu cotidiano por meio de coleta de panfletos 

promocionais de farmácias e supermercados, com os quais eles interpretaram e 

criaram situações problemas envolvendo as quatro operações básicas. A 

pesquisa foi realizada no Colégio Estadual no mês de setembro de 2011, 

embasando-se na teoria de Dante onde afirma que a utilização de situações 

problemas do cotidiano facilita a compreensão e a interpretação de situações 

problemas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Atividades para o estudo de resolução de problemas matemáticos ensino 

fundamental séries finais. 

Palavras-chave: problemas, cotidiano,aprendizagem, desafio,interpretação 

Resumo: A metodologia de resolução de problemas só se tornará interessante 

à medida que o professor conseguir ligá-la com o cotidiano do aluno. Depois de 

trazer o cotidiano para a sala de aula, nosso maior desafio é despertar o 

interesse do aluno. Nesse trabalho busquei criar uma prática metodológica bem 

direta e envolvente com o dia a dia do aluno. Por meio de exercicios práticos os 

alunos participarão de todas as fases da aprendizagem, inicialmente 

interpretando, depois criando situações problemas e por fim comprovando 

resultados. Acredito que todos os exercicios e praticas desenvolvidas aqui são 

aplicáveis em sala de aula bem como, a avaliação, que julgamos condizente e 

favorável à aprendizagem. 

 

 
 


