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DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ADELIA NIESCIUR 

ORIENTADOR:  Reinaldo Francisco 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A utilização de algoritmos na divisão de números naturais 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Divisão; algoritmos; conjunto dos números naturais. 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados da implementação da Proposta 

Pedagógica na escola abordando o conteúdo estruturante Números e Álgebra 

contemplada nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná - (DCEs). O 

material didático foi implementado numa sala de apoio à aprendizagem de 

matemática, com alunos selecionados de turmas do sexto ano do Ensino 

Fundamental, no primeiro semestre de 2013. O tema eleito foi divisão e o desafio 

principal foi usar metodologias diferenciadas e significativas que possibilitem 

melhorias no processo de divisão de números naturais. Para as atividades e 

apresentação dos algoritmos utilizaram-se: jogos diversos, materiais concretos, 

vídeo, leitura, pesquisa, entre outros, buscando meios ou canais que levam os 

educandos a internalizarem conceitos e resolverem problemas que surgem em 

situações diversas. O trabalho contribui na formação do pensamento matemático 

e na importância do seu emprego, levando os adolescentes a se apropriarem de 

um conhecimento, superando as dificuldades no estudo da matemática. O 

exame desta experiência permite apontar o enriquecimento da prática 

pedagógica às aulas de matemática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A utilização de algoritmos de divisão no conjunto dos números naturais. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Divisão;algoritmos;conjunto dos números naturais. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como título: ¨A utilização de algoritmos de 

divisão no conjunto dos números naturais¨, e segundo as Diretrizes Curriculares 

da Educação de Matemática do Estado do Paraná, faz parte do Conteúdo 

Estruturante – Números e Álgebra. Será implementado no Colégio Estadual 

Ludovica Safraider E.F.M. e E.J.A., numa Sala de Apoio à Aprendizagem de 



Matemática com alunos que estão matriculados no 6º ano do ensino 

fundamental. A Unidade Didática tem como objetivo usar metodologias 

diferenciadas e significativas que possibilitem melhorias no processo da divisão 

de números naturais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ADEMIR BASSO 

ORIENTADOR:  Lindemberg Sousa Massa 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Avaliação em Matemática integrada ao processo de ensino 

Tema: Avaliação em Matemática 

Palavras-chave:  Ensino de Matemática; Avaliação em Matemática; Ensino e 

Avaliação integrados. 

Resumo:  Este artigo mostra o desfecho do projeto que culminou na aplicação 

da unidade didática que propunha o desenvolvimento de um processo de ensino 

de Matemática diferenciado, cujo objetivo era um ensino e uma avaliação de 

forma integrada. Neste contexto, no grupo experimental, se utilizaram 

estratégias diferenciadas para ensinar e inúmeros instrumentos avaliativos para 

recolher informações. No grupo controle, no entanto, o ensino e a avaliação 

ocorreram da forma tradicional. Ao final da aplicação, foram recolhidos os dados 

e foram analisadas as diferenças nos resultados dos dois grupos. Os resultados 

mostram que quando a avaliação de Matemática ocorre integrada ao ensino os 

resultados se mostram melhores. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Avaliação em Matemática integrada ao processo de ensino 

Tema: Avaliação em Matemática 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Avaliação em Matemática; Ensino e 

Avaliação integrados. 

Resumo: Esta unidade didática propõe o desenvolvimento de um processo de 

ensino de Matemática diferenciado, onde o ensino e a avaliação ocorram de 

forma integrada, utilizando-se de estratégias diferenciadas para ensinar e 



inúmeros instrumentos avaliativos para recolher informações, recolhendo dados 

e analisando as possíveis diferenças nos resultados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ADRIANA BASSO 

ORIENTADOR:  Edson Antonio Alves da Silva 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   MÍDIAS TECNOLÓGICAS NO PROCESSO EDUCATIVO 

Tema: PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA MÍDIAS TECNOLÓGICAS 

Palavras-chave:  Recursos Tecnológicos; Mídias Digitais; Metodologia de 

Ensino da Matemática. 

Resumo:  Fazer o uso de um ambiente de ensino e aprendizagem munido de 

novos recursos tecnológicos e empregar estratégias pedagógicas que permitam 

explorar suas potencialidades, ainda é um desafio para os professores, pois são 

poucos os que saem dos conteúdos e métodos convencionais e utilizam, em sua 

prática profissional, os recursos tecnológicos disponíveis. A exploração de 

mídias inovadoras nos programas educacionais e o uso dessas ferramentas nas 

salas de aula têm o intuito de favorecer a participação e a aprendizagem dos 

alunos de forma que possibilitem a introdução de novos conceitos e novas 

abordagens dessa ferramenta no ensino da Matemática. A aplicabilidade de 

recursos tecnológicos de informática e internet em relação aos programas 

educacionais na Escola Estadual do Campo Planaltina, mostra o processo de 

desenvolvimento de um objeto de Aprendizagem Móvel, especificamente o tablet 

e sua utilização, associada aos conteúdos programáticos da disciplina de 

Matemática, através de aplicativos gratuitos disponibilizados no Google Play. 

Além disso, esta prática busca mostrar atividades que podem ser realizadas com 

aplicativos do Sistema Operacional Android desenvolvidas com os alunos, 

descrevendo os objetivos, metodologias e resultados obtidos na aplicação de 

cada uma, bem como facilidades e dificuldades encontradas no decorrer da 

Implementação Pedagógica do projeto. Esta tecnologia, associada a alguns 

aplicativos, pode se tornar ferramenta importante e motivadora no ensino e na 



aplicabilidade de determinados conteúdos programáticos em sala de aula na 

disciplina de Matemática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: MÍDIAS TECNOLÓGICAS NO PROCESSO EDUCATIVO 

Tema: PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA MÍDIAS TECNOLÓGICAS 

Palavras-chave: Mídias digitais, software educacional, metodologia de ensino. 

Resumo: Essa produção didático-pedagógica, busca a exploração de 

mídias tecnológicas nos programas educacionais, tendo em vista o uso dessas 

ferramentas nas salas de aula, de modo a favorecer a participação e a 

aprendizagem dos alunos e possibilitar a introdução de novos conceitos e novas 

abordagens. Uma das fontes na internet é o Google Play que é uma loja que 

disponibiliza aplicativos educacionais, entre outros, para as plataformas do 

sistema operacional Android, particularmente para tablets. Este estudo pretende: 

a) Apresentar o Sistema Operacional Android e o tablets ao alunos em forma de 

Slides; b) visitar o site Google play (play.google.com) e identificar os programas 

aplicáveis aos conteúdos das Diretrizes Curriculares da Educação Básica de 

matemática; c) Escolher um aplicativo específico para os conteúdos de uma 

determinada série; d) Produzir uma atividade contendo algumas questões que 

serão obrigatoriamente resolvidas com o aplicativo; e) Aplicar a atividade em um 

grupo de alunos; f) Avaliar os resultados obtidos nessa experiência. Portanto 

com as mídias tecnológicas, especificamente com o sistema operacional 

Android, insere diversas formas de ensinar e aprender, valoriza o processo de 

produção de conhecimentos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ADRIANA FERNANDES DE MATTO 

ORIENTADOR:  MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   O ensino de Geometria Fractal por meio da utilização do software 

geogebra: descobertas e construções. 



Tema: O estudo da Geometria Fractal na educação básica de Quedas do Iguaçu 

com o uso de software educacional. 

Palavras-chave:  Geometria Fractal; Conteúdos Matemáticos; Geogebra 

Resumo:  O Projeto de Intervenção Pedagógica proposto buscou verificar junto 

aos professores de Matemática e áreas afins a viabilidade do estudo da 

Geometria Fractal na Educação Básica, utilizando o software de geometria 

dinâmica Geogebra. Este conteúdo recente, faz parte das geometrias não-

euclidianas e está previsto nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica, para 

ser trabalhado nas salas de aula, com embasamento no Ensino Fundamental e 

aprofundamento no Ensino Médio. Nesse sentido, foi proposta uma oficina 

pedagógica no laboratório de informática do Colégio Estadual José de Anchieta 

- Ensino Fundamental e Médio, localizado em Quedas do Iguaçu, para um 

público alvo de aproximadamente 20 professores, totalizando 32h/a, onde foram 

abordados os fundamentos da Geometria Fractal; as ferramentas do software 

Geogebra; as construções das primeiras iterações dos fractais: Conjunto de 

Cantor, Curva de Peano, Curva de Koch, Floco de Neve de Koch, Quadrado de 

Koch, Triângulo de Sierpinski e Tapete de Sierpinski; explorados os cálculos 

relacionados à dimensão, perímetro e área de cada figura fractal. E como 

atividade prática foi proposta a construção de mandalas fractais usando figuras 

geométricas, associadas à arte dos mosaicos, utilizando para isso diferentes 

materiais manipuláveis. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O ensino de Geometria Fractal por meio da utilização do software 

geogebra: Descobertas e construções. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Geometria Fractal; Conteúdos Matemáticos; Geogebra. 

Resumo: A Unidade Didática proposta visa verificar a viabilidade do estudo da 

Geometria Fractal na educação básica, utilizando o software geogebra. Este 

conteúdo recente faz parte das geometrias não-euclidianas e está previsto nas 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica, para ser trabalhado nas salas de 

aula, nos ensinos Fundamental e Médio. Nesse sentido, será proposta uma 

oficina pedagógica no laboratório de informática do Colégio Estadual José de 

Anchieta-EFM, localizado em Quedas do Iguaçu, para um público alvo de 



aproximadamente 20 professores da área de Matemática, totalizando 32h/a, 

onde serão abordados os fundamentos da Geometria Fractal; a construção de 

fractais famosos utilizando a malha quadrangular e as primeiras iterações de 

alguns fractais famosos no software geogebra, bem como a exploração dos 

cálculos da dimensão, perímetro e área de cada figura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ADRIANA PEROTTA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR:  DENISE THEREZINHA RODRIGUES MARQUES WOLSKI 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Cinema e Literatura na Educação de Jovens e Adultos (EJA): uma 

análise da Obra e do Filme “Vidas Secas”. 

Tema: Currículo de Matemática 

Palavras-chave:  Literatura. Cinema.  Educação de Jovens e Adultos. 

Matemática Contextualizada. 

Resumo:  A Unidade Didática de que trata esse artigo foi desenvolvida em uma 

turma de 2ª Fase do Ensino Fundamental (Modalidade EJA) com a intenção de 

trazer a contribuição do cinema e da literatura para o ensino aprendizagem da 

Matemática, numa visão holística e interdisciplinar da formação sociocultural dos 

sujeitos. Partindo do pressuposto de que trabalhar por meio desta perspectiva 

na Educação de Jovens e Adultos é possível e desejável, colocamos como 

objeto de nosso trabalho: i) desenvolver, a partir do gosto pela literatura e pelo 

cinema, o senso crítico, estético e cultural dos educandos da modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, sobre a localidade em que vivem; ii) promover a 

identificação no cotidiano e a contextualização de conceitos matemáticos a partir 

da obra  “Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e da adaptação desta obra para o 

cinema, também intitulada Vidas Secas, de autoria do cineasta Nelson Pereira 

dos Santos; ii) possibilitar o debate interdisciplinar em torno de conceitos 

matemáticos a partir de discussões geradas durante o trabalho com cinema e 

literatura. A unidade didática está organizada em 8 atividades, envolvendo o 

conteúdo interdisciplinar e as operações matemáticas fundamentais. 

 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: Cinema e Literatura na Educação de Jovens e Adultos (EJA): uma análise 

da Obra e do Filme “Vidas Secas”. 

Tema: Currículo de Matemática 

Palavras-chave: Literatura. Cinema.  Educação de Jovens e Adultos. 

Matemática Contextualizada. 

Resumo: De todos os seres que vivem no planeta Terra o “homem” é o único 

capaz de produzir “arte”. Assim, desde o início da humanidade a arte faz parte 

de nossa vida, sempre nos diferenciando dos demais seres ao nosso redor, pois 

por meio dela representamos o mundo em que vivemos expressando 

sentimentos e procurando uma compreensão para aquilo que somos e fazemos. 

O cinema, conhecido como a Sétima Arte, é uma maneira de expressarmos 

nossas idéias, sensações, opiniões, é um jeito de estarmos conectados com 

outras pessoas e com o mundo ao nosso redor.  Faz-se então necessário uma 

reflexão sobre o seguinte questionamento: De que forma as tecnologias 

possibilitam e contribuem para com o acesso e o diálogo entre cinema e literatura 

na escola? Esta Unidade Didática será desenvolvida na classe de 2ª Fase do 

Ensino Fundamental (Modalidade Eja) com a intenção de trazer o cinema e a 

literatura numa visão holística e totalizadora a fim de contribuir no processo de 

ensino aprendizagem da Matemática como também na sua formação 

sociocultural, facilitando assim sua aproximação com a linguagem audiovisual e 

escrita. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR:  Luiza Takako Matumoto 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Trabalhando a Geometria por meio do Origami 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Origami; Modular; Tangram; Geometria; Aprendizagem 



Resumo:  O presente artigo objetiva apresentar o resultado de um trabalho 

desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado 

do Paraná – PDE. O projeto contempla o estudo da Geometria, que cada vez 

mais vem ganhando espaço nos diferentes níveis de ensino dentro da disciplina 

de Matemática, marcando presença tanto nas avaliações internas quanto nas 

externas. Os recursos didáticos pedagógicos utilizados foram as dobraduras e 

origamis, tanto tradicionais quanto modulares, cujas construções e 

desconstruções levaram os alunos, através da manipulação, observação e 

resolução de atividades, a trabalharem alguns conceitos básicos da geometria 

plana e espacial de forma significativa e prazerosa. Com esse trabalho também 

despertou-se a responsabilidade social com o meio ambiente, pois a maioria dos 

papéis utilizados foi reciclável. Trabalhou-se interdisciplinarmente com a 

disciplina de Arte nas produções de obras feitas com origamis e figuras com o 

Tangram – quebra-cabeça chinês – o qual foi confeccionado através de 

dobraduras, tornando as aulas ainda mais instrutivas e descontraídas. Esse 

trabalho foi desenvolvido em contraturno, com 20 alunos do 7º ano, após ter sido 

verificado a falta de conhecimento de alguns conceitos geométricos 

considerados importantes para dar sequência aos estudos de Geometria. Pensa-

se que com esse trabalho os alunos tenham conseguido minimizar as 

dificuldades que apresentavam nos conhecimentos geométricos, principalmente 

ao relacionar as formas, seus elementos, propriedades e nomenclaturas, pois 

demonstraram interesse e realizaram as atividades propostas de forma ativa 

obtendo resultados satisfatórios, associando a teoria à prática. Além disso, pela 

aceitação dos alunos das atividades propostas, observou-se a possibilidade 

desse trabalho ser aplicado com turmas regulares. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Trabalhando a Geometria por meio do Origami 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Origami; Geometria; Aprendizagem 

Resumo: A presente unidade didática aborda conteúdos e atividades de 

Geometria, utilizando o origami como recurso metodológico, visando minimizar 

as dificuldades que os alunos veem encontrando na compreensão e estudo das 



formas geométricas, principalmente, quando se faz necessário relacionar seus 

elementos, propriedades e nomenclaturas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: AIRTON DELLA VILLA 

ORIENTADOR:  SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná 

Artigo  

Título:   A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS UTILIZANDO O DESENHO 

GEOMÉTRICO 

Tema: Tendências  Metodológicas em  Educação  Matemática 

Palavras-chave:  Desenho Geométrico. Geometria. Educação Básica. 

Resumo:  Este artigo tem como objetivo, mostrar a importância da disciplina de 

Desenho Geométrico, tanto no quesito profissional, quanto no pessoal. A partir 

da verificação do desempenho dos alunos, com relação à Geometria e Desenho 

Geométrico, percebi que a disciplina não é ensinada na Educação Básica, 

mesmo com o reconhecimento da sua importância por parte dos professores de 

Matemática. O ensino do Desenho Geométrico é de fundamental importância 

para o desempenho dos alunos, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino 

Médio, momento do entendimento da Geometria Espacial. Suprimí-lo na 

Educação Básica traz como consequência, alunos que apresentam extrema 

dificuldade quando se trata de percepção visual. Os comportamentos 

apresentados quando da implementação do projeto, no desenvolvimento das 

aulas, mostraram que o ensino do Desenho Geométrico apresenta resultados 

interessantes no desenvolvimento educacional dos alunos.  Além desses 

resultados, a pesquisa encaminhada por Kalter (apud OLIVEIRA, p.3), ressalta 

o desempenho geral, significativamente melhor, dos alunos aos quais foi 

oferecido o ensino do Desenho Geométrico, em comparação com aqueles que 

não o receberam. Há que ressaltar a importância do Desenho Geométrico na 

Educação Básica, como alicerce para os alunos que pretendem as carreiras da 

Engenharia Civil e Elétrica, Matemática, Arquitetura e Artes. Observei que houve 

um envolvimento importante da comunidade escolar do colégio onde ocorreu a 



implementação do projeto, ou seja, Colégio Estadual 29 de Abril, visando a 

continuidade e inclusão do ensino do Desenho Geométrico nos 8º e 9º anos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A importância do Desenho Geométrico no 8º e 9º ano da Educação 

Básica 

Tema: Intervenção Pedagógica 

Palavras-chave: Desenho Geométrico 

Resumo: Sem dúvida,  o maior objetivo deste trabalho, é  proporcionar aos 

alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático assim como servirá 

de alicerce para entendimento de demais matérias do currículo escolar. Esta 

intervenção proporcionará que os alunos estejam aptos ao estudo não só do 

Desenho Geométrico como da Geometria Analítica Plana e Espacial. 

Proponho desenvolver a habilidade da visualização geométrica que é tão ou 

mais importante do que a de calcular numericamente e a de simbolizar 

algebricamente e, assume importância ímpar. Ao visualizar objetos geométricos, 

o indivíduo passa a ter controle sobre o conjunto das operações mentais básicas 

exigidas no trato da geometria. 

Há nesse trabalho o anseio de poder transmitir aos alunos o conhecimento da 

construção, concepção do plano, do espacial, das dimensões/proporcionalidade, 

além de executar os cálculos envolvidos.   

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ALCIDES MATIAS DA SILVA 

ORIENTADOR:  Emerson Lazzarotto 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   A Educação Financeira com Proposta para uma vida econômica 

sustentável. 

Tema: História e Educação Matemática 

Palavras-chave:  Ensino de Matemática; Educação Financeira; Orçamento 

Doméstico. 



Resumo:  Este artigo apresenta os resultados de um projeto de intervenção 

pedagógica desenvolvido no Colégio Estadual Ulysses Guimarães, na cidade de 

Foz do Iguaçu-PR, com alunos do 2° ano do Ensino Médio, sobre educação 

financeira. O mesmo teve a intenção de dar a possibilidade do aluno entender 

de uma forma mais ampla a questão de ter uma vida economicamente 

sustentável. Um dos objetivos do projeto foi deixar claro que ter um orçamento 

doméstico equilibrado é primordial para uma vida econômica contrabalançada e 

ajustada para a prosperidade. Também ficou explícito que dinheiro não deve ser 

tratado como a única prioridade na vida e que a mesma é feita de uma 

complexidade de valores onde também se enquadra o dinheiro. Procurou-se 

nessa linha fazer um resgate de outros valores humanos como amizade, 

honestidade, caráter, alegria, responsabilidade, respeito. O trabalho também 

procurou aclarar que para se ter uma vida econômica sustentável é essencial 

entendera bilateralidade nas transações financeira e que explorar o próximo ou 

o ambiente não pode ser entendido como uma atitude sustentável. Após o 

desenvolvimento desse trabalho foi notório a evolução dos alunos na questão 

educação financeira. Os mesmos tornaram-se cidadãos muito mais críticos e 

seletivos em assuntos que envolvem dinheiro. Também ficou visível a 

sensibilização dos discentes ao entender que uma transação financeira é um 

assunto bilateral, ou seja, ela só tem sustentabilidade e justiça se for tratada com 

isonomia para ambas as partes. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO PROPOSTA PARA UMA VIDA 

ECONÔMICA SUSTENTÁVEL 

Tema: HISTÓRIA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FINANCEIRA; PLANEJAMENTO E 

SUSTENTABILIDADE 

Resumo: Esse trabalho tem como justificativa o fato que mesmo estudando por 

vários anos numa instituição de ensino formal, as pessoas sentem dificuldades 

em lidar com o dinheiro e equilibrar suas finanças. A falta de planejamento 

financeiro e de um orçamento familiar que monitora e equilibra receita x despesa, 

potencializa a compra instintiva e inconseqüente, que por não ter sido planejada 

com antecedência nem sempre poderá ser saudada na data acertada o que 



acarreta no pagamento de juros e multas corroendo assim o dinheiro que é 

conquistado através de esforço e trabalho. Seu objetivo é conscientizar alunos e 

familiares que a educação financeira é indispensável para o planejamento de 

uma vida econômica sustentável e equilibrada. A metodologia a ser utilizada pelo 

projeto terá leitura de textos e livros, montagem de planilhas de orçamento 

doméstico e análise de financiamentos. Está contemplado no material também 

uma discussão sobre sustentabilidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ALDAIR PEREIRA GUIMARAES 

ORIENTADOR:  Lucieli Maria Trivizoli da Silva 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   O Teorema de Pitágoras e algumas de suas demonstrações. 

Tema: O Teorema de Pitágoras e a História da Matemática 

Palavras-chave:  Pitágoras; Teorema; Aprendizagem; História da Matemática. 

Resumo:  O presente material tem por objetivo apresentar atividades que 

abordem o Teorema de Pitágoras, um conteúdo histórico e sempre presente nos 

programas curriculares, lançando mão de mídias digitais, além de outros 

recursos, buscando superar o ensino tradicional do tema. Espera-se que o 

trabalho possa se tornar um subsidio para os Professores da Rede Estadual de 

Ensino possibilitando aulas significativas, utilizando-se de metodologias 

pautadas nas atuais tendências da Educação Matemática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Teorema de Pitágoras e algumas de suas demonstrações. 

Tema: Teorema de Pitágoras e a História da Matemática. 

Palavras-chave: Pitágoras;Teorema; Aprendizagem; História da Matemática. 

Resumo: O presente material tem por objetivo apresentar atividades que 

abordem o Teorema de Pitágoras, um conteúdo histórico e sempre presente nos 

programas curriculares, lançando mão de mídias digitais, além de outros 

recursos, buscando superar o ensino tradicional do tema. Espera-se que o 

trabalho possa se tornar um subsídio para os Professores da Rede Estadual de 



Ensino possibilitando aulas significativas, utilizando-se de metodologias 

pautadas nas atuais tendências da Educação Matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ALESSANDRY AMARAL 

ORIENTADOR:  MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A Beleza e a Arte da Geometria Fractal na Construção de Cartões 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Geometria Fractal, cartões, matemática 

Resumo:  O objetivo geral deste projeto é explorar conteúdos matemáticos 

relacionados a fractais através da construção de cartões, visando atender o 

público alvo dos professores da rede pública estadual do município de Quedas 

do Iguaçu, os objetivos específicos: apresentar a história dos fractais como 

referencia de beleza e arte, sua relação com o caos e outras áreas das ciências, 

analisando aspectos teóricos e metodológicos sobre o conceito de fractal e as 

suas características; construir cartões fractais em sala de aula explorando 

conteúdos matemáticos; enfatizar a importância do estudo dos fractais como 

meio de proporcionar aos professores de matemática a criação de uma aula mais 

atrativa e dinâmica construindo cartões fractais com dobradura, explorando 

conteúdos matemáticos. Problematizando-se que a  Matemática encontra-se em 

constante mudança o que requer dos professores habilidade para inovar sua 

metodologia utilizando-se de conhecimentos que vislumbrem seus alunos num 

encantamento a fim de que o processo de ensino aprendizagem torne-se 

significativo. A geometria fractal trás esta beleza e encantamento por ser mais 

rica em detalhes, portanto surge a necessidade de torná-la conhecida pelos 

professores para que possam ensinar diversos conteúdos matemáticos 

utilizando-se de atividades que façam parte do contexto escolar do aluno. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Beleza e a Arte da Geometria Fractal na Construção de Cartões. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 



Palavras-chave: Geometria Fractal. Cartões. Matemática 

Resumo: Neste trabalho apresentamos a unidade didática destinada aos 

Professores de Matemática da Rede Estadual de Ensino de Quedas do Iguaçu. 

Através da geometria fractal explorando a construção de cartões fractais, 

abordaremos diversos conteúdos matemáticos como: perímetro, área, volume, 

dimensão, progressão geométrica, triângulo de Pascal, simetria, entre outros. 

Estes conteúdos matemáticos serão explorados durante a construção de cartões 

fractais, seguidos de textos e vídeos de apoio para que o professor compreenda 

a importância do uso dos fractais como aliado a aprendizagem matemática, 

tornando suas aulas de geometria mais atrativas e oportunizando aos alunos o 

conhecimento de uma geometria rica em detalhes e dimensões. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ALICE BONK 

ORIENTADOR:  Sebastiao Romero Franco 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A UTILIZAÇÃO DE JOGOS PARA O ENSINO DE CÁLCULOS 

PROPORCIONAIS E PERCENTUAIS 

Tema: Tendências em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Material lúdico; ensino de matemática; motivação; 

aprendizagem. 

Resumo:  O Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) estabelece o 

diálogo entre os docentes do ensino superior e os da educação básica, a partir 

de atividades teóricas e práticas orientadas para obtenção de resultados, tais 

como a produção de conhecimentos e mudanças qualitativas na práxis 

pedagógica da escola pública paranaense. Em vista disso, este trabalho objetiva 

analisar experiências vivenciadas em uma turma de 6º ano do ensino 

fundamental, tematizando o ensino de porcentagem na matemática com a 

utilização de jogos. Entre os resultados obtidos, destaca-se, a receptividade dos 

alunos às propostas, que os instrumentalizou a apresentação de habilidades na 

resolução de problemas utilizando métodos e estratégias adequadas (dedução, 

indução, intuição, analogia, estimativa) e conceitos e procedimentos da 



matemática. Portanto, constatou-se que com o uso de materiais lúdicos, os 

alunos compreenderam conceitos e princípios matemáticos, demonstraram 

raciocínio claro e comunicação de ideias, reconhecendo suas aplicações na 

abordagem de situações-problemas contextualizadas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Utilização de Jogos para o Desenvolvimento de Cálculos Proporcionais 

e Percentuais 

Tema: O Ensino de Porcentagens com a Utilização de Jogos. 

Palavras-chave: Matemática; Jogos; Porcentagem; Razão e Proporção 

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 comoo 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. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ALICE DO ROCIO LADAMINSKY 

ORIENTADOR:  Maria Tereza Carneiro Soares 

IES:  UFPR 

Artigo  



Título:   O USO DE DIFERENTES RECURSOS VISUAIS NA CONSTRUÇÃO 

DOS CONCEITOS DE POLIEDROS E POLÍGONOS: UMA EXPERIÊNCIA NA 

EJA. 

Tema: Ensino-aprendizagem da Geometria na EJA com o uso de recursos 

tecnológicos e computacionais. 

Palavras-chave:  Educação Matemática na EJA; Ensino de Geometria; 

Recursos Visuais e Computacionais 

Resumo:  O projeto aqui descrito com todas as fases previstas no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE/2012) divulga as possibilidades da 

utilização de diferentes recursos visuais no ensino de conceitos de poliedros e 

polígonos pelos professores de Matematica da escola pública, que permitam aos 

estudantes, em especial os que frequentam a EJA, para além de visualizar, 

reinventar esses conceitos. A intervenção ocorreu por meio de estudo de caso 

com estudantes da segunda fase do ensino fundamental na modalidade EJA do 

período noturno em um Centro de Educação Básica de Curitiba, durante os 

meses de abril a novembro de 2013. O estudo deu origem a uma Unidade 

Didática formada por oito itens de conteúdos que estão assentados na 

conceituação das representações uni, bi e tri dimensionais no espaço, com 

diversas atividades, compreendendo: exibição de vídeos; leitura de textos e 

discussão no grande grupo; atividades de colagem e de desenho à mão livre e 

com régua, compasso, esquadro e transferidor; e dobraduras. Contou também 

com recursos digitais do software matemático GeoGebra. A metodologia da 

pesquisa utilizou questionário com questões abertas, questões com alternativas 

fixas (fechadas) e questões mistas para avaliação dos recursos utilizados. Os 

professores do GTR – Grupo de Trabalho em Rede da SEED-PR participaram 

da elaboração do material postando comentários sobre os recursos visuais e 

digitais utilizados na Unidade Didática, participação que foi de extrema 

importância para a melhoria das atividades. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O uso de diferentes recursos visuais na construção dos conceitos de 

poliedros e polígonos: uma experiência na EJA. 

Tema: Ensino-aprendizagem da Geometria na EJA com o uso de recursos 

tecnológicos e computacionais. 



Palavras-chave: Geometria - Dobradura/Origami- Recursos Computacionais. 

Resumo: É um desafio encontrar formas para que estudantes da EJA - que 

manifestam em situação escolar, saberes do cotidiano, porém com dificuldades 

em relacionar essa sabedoria aos conteúdos matemáticos - compreendam e 

elaborem conceitos geométricos selecionados para serem ensinados na etapa 

que corresponde ao Ensino Fundamental. Logo, faz-se necessário desenvolver 

uma metodologia de ensino que possibilite a superação e a incorporação do 

conhecimento que o educando traz consigo, oportunizando condições para que 

ele acredite nos saberes que possui e possa recriar esse conhecimento, bem 

como ampliar seu engajamento na aprendizagem de geometria. Para isso, esta 

Unidade Didático-Pedagógica servirá como material de apoio para que o 

professor se torne capaz de provocar nos estudantes a capacidade de 

observação, reflexão e criação. As atividades propostas visam especificamente 

a compreensão dos conceitos de poliedros e polígonos pelo uso de diferentes 

recursos visuais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ALICE KAZUE TAKAHASHI LOPES 

ORIENTADOR:  Andre Vicente 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   A utilização do software GeoGebra como alternativa motivadora no  

processo de ensino e aprendizagem: uma proposta metodológica para os 

professores de Matemática. 

Tema: O uso da Tecnologia na Educação. 

Palavras-chave:  Matemática; Tecnologia; Geogebra. 

Resumo:  Este artigo tem como finalidade mostrar que, os recursos tecnológicos 

são ferramentas que contribuem para que o aluno veja sentido nos conteúdos 

trabalhados em sala de aula e assim passe a sentir-se motivado. No ensino de 

Matemática uma alternativa é o software  GeoGebra, o qual além de possibilitar 

por meio de suas ferramentas a abordagem de vários conteúdos dessa 

disciplina, também incentiva a criatividade. Dessa forma, foram propostas ações 

dirigidas aos professores de Matemática da Rede Estadual de Ensino, do Núcleo 



Regional de Ensino de Cascavel, do município de Vera Cruz do Oeste - PR. Para 

tanto, foi organizada uma Oficina Pedagógica, na qual realizou-se estudos e 

reflexões teóricas, bem como atividades práticas, a partir de um tutorial quanto 

ao uso  do programa abordando diversos conteúdos, a fim de mostrar ao 

professor uma nova forma de trabalhar a matemática com a utilização de 

softwares educacionais dinâmicos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A utilização do software GeoGebra como alternativa motivadora no  

processo de ensino e aprendizagem: uma proposta metodológica para os 

professores de Matemática. 

Tema: O uso da Tecnologia na Educação Matemática. 

Palavras-chave: Tecnologia; Matemática; Geogebra. 

Resumo: Enquanto educadores devemos buscar diferentes alternativas de 

ensino que estimulem o aluno a aprender. Neste sentido, os recursos 

tecnológicos têm sido uma ferramenta que contribui para que o aluno veja 

sentido nos conteúdos trabalhados em sala de aula e assim passe a sentir-se 

motivado. Quanto ao ensino de Matemática, em especial, uma alternativa é o 

software GeoGebra, o qual além de possibilitar por meio de suas ferramentas a 

abordagem de vários conteúdos dessa disciplina, também incentiva a 

criatividade. No entanto, muitos educadores sentem-se despreparados para lidar 

com esse recurso, por isso, nesta proposta de intervenção pedagógica 

produzimos um material didático com diversas atividades contextualizadas e 

orientações para o uso desse software, a fim de contribuir com a prática 

pedagógica dos professores de Matemática. Para tanto, será feito um roteiro de 

atividades, na primeira inicialmente será feita uma sensibilização e levantamento 

de dados acerca do uso das tecnologias em sala de aula; Em seguida uma 

reflexão sobre o uso das ferramentas tecnológicas na escola; Num terceiro 

momento, que será subdivido em quatro etapas, será feita a apresentação do 

objeto de estudo, ou seja, o software Geogebra, em seguida será disponibilizado 

um tutorial para orientar o professor no trabalho com esse software. Também 

serão apresentadas atividades de ambientação com o software e por fim 

disponibilizadas atividades específicas sobre diferentes conteúdos da 

Matemática, as quais podem ser exploradas a partir do Geogebra. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANA CRISTINA SCHIRLO 

ORIENTADOR:  ELISANGELA DOS SANTOS MEZA 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   OBMEP: um olhar incluso para o ensino da Matemática 

Tema: Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

Palavras-chave:  Inclusão; Ensino de Matemática; OBMEP. 

Resumo:  A matemática é uma disciplina relevante para a formação do 

estudante/cidadão, mas ela ainda é um lócus desconhecido para parte da 

população. Evidencia-se que o desempenho do Brasil na avaliação do PISA no 

ano de 2009 foi o nono pior, com 386 pontos e o rendimento mais incipiente foi 

em Matemática. No entanto, foi nessa disciplina que se verificou maior sucesso 

entre o PISA realizado em 2000 e o realizado em 2009, pois o Brasil aumentou 

em 52 pontos, dos 500 possíveis. Para o Ministério da Educação, essa melhora 

foi em parte devido à Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. 

Nesse contexto, questiona-se sobre a concepção dos professores de 

Matemática sobre a OBMEP e sua percepção e receptividade do Banco de 

Questões da OBMEP, como instrumento auxiliador para o ensino da Matemática. 

Buscando respostas para esses questionamentos, realizou-se um estudo de 

caso de cunho qualitativo, cujos sujeitos foram professores de Matemática e 

membros da equipe técnico/pedagógica de escolas da rede estadual de ensino 

do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa. Os instrumentos para a 

coleta dos dados empíricos foram um questionário semiestruturado e um curso 

presencial. Destaca-se que esses instrumentos desvelaram que a OBMEP é um 

projeto que visa melhorar a qualidade da educação pública e o Banco de 

Questões se constitui como instrumento auxiliador para a aprendizagem, sendo 

de grande valia para o processo de ensino. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: OBMEP: um olhar incluso para o ensino da Matemática 

Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 



Palavras-chave: Matemática; Olimpíada; Avaliação. 

Resumo: A promoção de inclusão social é um tema relevante dentre as ações 

do governo brasileiro desde 2002. Dentre essas ações, destaca-se a Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). No entanto, principia-

se por evidenciar que no interior de diversas escolas públicas da rede estadual 

de ensino, ainda há um desconhecimento da valoração da OBMEP para o 

enriquecimento do processo de ensino no qual estão inseridos. Diante desse 

fato, esta unidade didática, objetiva oferecer aos professores de Matemática e 

interessados no assunto, um conjunto de informações sobre a OBMEP, visando 

estimular sua efetiva participação e a participação dos estudantes nessa 

olimpíada, assim a fazer uso do Banco de Questões da OBMEP como 

instrumento auxiliador para o ensino da Matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANA IVONE CONSULIN DE BARROS 

ORIENTADOR:  George Francisco Santiago Martin 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   GEOMETRIA E LUDICIDADE: ESTABELECENDO NOVAS 

RELAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Geometria - Ludicidade - Aprendizagem 

Resumo:   

A Matemática tem se mostrado uma disciplina sem atrativos para os discentes, 

pois muitos costumam vê-la com repulsa e não raro fracassam em suas 

avaliações. Este trabalho pretende mostrar a necessidade de se mudar esse 

quadro. Para tal, o professor precisa conhecer bem a disciplina com a qual 

trabalha e planejar bem suas aulas para conquistar o interesse dos alunos. 

Quanto à Geometria, o que comumente se vê nas escolas é que não lhe é dada 

o devido valor, não recebendo do professor a necessária atenção, tornando o 

ensino sem atrativos, meramente de abstrações, onde os alunos têm que 

aprender na base da decoreba. Assim, se propõe que o professor modifique sua 

atuação. As aulas deverão ser atrativas para que o aluno goste daquilo que faz 



e sinta prazer em aprender. Nas abordagens metodológicas, o professor utilizou 

o trabalho em grupos e as atividades lúdicas através de jogos e brincadeiras, 

pois estes fazem parte da vida das crianças e adolescentes. O professor, através 

de suas ações pedagógicas planejadas procurará transformar suas aulas em 

algo que prenda a atenção, cative e ensine, ao gosto dos alunos e de acordo 

com a vida de hoje, reconhecendo a utilidade, o emprego e a necessidade da 

Geometria na vida prática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: GEOMETRIA E LUDICIDADE: UMA PARCERIA NO PROCESSO DE 

ENSINO/APRENDIZAGEM 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Geometria - Ludicidade - Aprendizagem 

Resumo: A Matemática tem se mostrado uma disciplina sem atrativos para os 

discentes, pois muitos costumam vê-la com repulsa e não raro fracassam em 

suas avaliações. Este projeto pretende mostrar a necessidade de se mudar esse 

quadro. Para tal, o professor precisa conhecer bem a disciplina com a qual 

trabalha, planejar bem suas aulas e conquistar o interesse dos alunos. Quanto à 

Geometria o que comumente se vê nas escolas, é que não lhe é dada o devido 

valor, não recebendo do professor a necessária atenção, tornando o ensino sem 

atrativos, meramente de abstrações, onde os alunos têm que aprender na base 

da “decoreba”. Assim, se propõe que o professor modifique sua atuação. As 

aulas deverão ser atrativas para que o aluno goste daquilo que faz e sinta prazer 

em aprender. Nas abordagens metodológicas, o professor utilizará as atividades 

lúdicas através de jogos e brincadeiras, pois estes fazem parte da vida das 

crianças e adolescentes. O professor, através de suas ações pedagógicas 

planejadas procurará transformar suas aulas em algo que prenda a atenção, 

cative, ensine, ao gosto dos alunos e de acordo com a vida de hoje, 

reconhecendo a utilidade, o emprego e a necessidade da Geometria na vida 

prática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANA LUCIA HIRATA 



ORIENTADOR:  Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   O Uso de Dobradura em Geometria 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Dobradura, Geometria Plana, Geometria Espacial, Origami. 

Resumo:  Com o objetivo de mostrar a eficiência do Origami no ensino da 

Geometria, o presente trabalho, por meio de materiais manipuláveis, interfere na 

defasagem do conhecimento de Geometria. O trabalho com noções geométricas 

contribui para a aprendizagem de números e medidas, pois estimula a criança a 

observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar regularidades e vice-

versa. O desenvolvimento das noções de geometria plana sem o uso da régua 

e compasso, utilizando o recurso Origami (arte japonesa de dobrar papel), tem 

como objetivo trabalhar a geometria a partir do conhecimento do aluno, sendo 

que com o auxílio desse recurso, formas que antes ficavam apenas na 

imaginação do aluno passam a ser reais. Com isso ele pode manuseá-las e 

visualizá-las, facilitando assim a aprendizagem de alguns conceitos geométricos. 

A utilização de atividades diferenciadas, como o uso de materiais como o 

origami, aumenta a motivação e o prazer em aprender matemática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Uso de Dobradura em Geometria 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Ensino Fundamental, Geometria, Dobradura, Poliedros de 

Platão 

Resumo: O objetivo desse projeto é apresentar através da utilização de 

materiais manipuláveis, uma alternativa para o processo de ensino e 

aprendizagem de geometria. Pretende-se mostrar que, trabalhando com 

atividades como Origami, aumenta a motivação, um fator importante para a 

ocorrência da aprendizagem, contribui para o aumento da criatividade, 

criticidade, concentração, organização e socialização proporcionando a 

construção do conhecimento matemático de forma lúdica. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANA MARCIA DA COSTA MELO 

ORIENTADOR:  Analia Maria Dias de Gois 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Avaliação: o uso de novas estratégias no ensino e na aprendizagem da 

Matemática. 

Tema: Avaliação 

Palavras-chave:  Avaliação; erros; novas práticas; conhecimento. 

Resumo:  Este artigo abordou a preocupação do docente em experimentar 

alternativas de trabalho que permitissem estimular a prática de pesquisa dos 

conteúdos, elaborando novas estratégias, objetivando promover momentos de 

reflexão para a construção de uma nova prática de ensino e aprendizagem, 

observando e analisando os erros, estimulando discussões e encaminhamentos, 

bem como investigando o percurso do processo de ensino e aprendizagem de 

um conteúdo por meio das análises dos erros das avaliações, identificando 

conquistas e dificuldades, reformulando ações pedagógicas visando à formação 

integral do aluno, interferindo no processo educativo de forma a redirecionar todo 

o trabalho e prática pedagógica  a fim de apontar soluções. Observou-se que 

quando a atividade proposta é bem pesquisada, elaborada e motivadora, a 

aprendizagem se concretiza de uma maneira prazerosa e efetiva. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Uso de Novas Estratégias de Avaliação no Ensino e Aprendizagem da 

Matemática 

Tema: Avaliação 

Palavras-chave: Avaliação; erros; novas práticas; conhecimento. 

Resumo: Este material didático tem por objetivo proporcionar momentos de 

construção de uma nova prática, partindo dos erros apresentados em 

avaliações, com uma metodologia diferenciada da que já foi aplicada, visando 

alcançar a formação integral do educando. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 



PROFESSOR PDE: ANA MARIA ISIDORO CAMARA BUSS 

ORIENTADOR:  Joao Cesar Guirado 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   UTILIZAÇÃO DE JOGOS COMO ESTÍMULO PARA AS AULAS DE 

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Jogos 

Palavras-chave:  Aprendizagem; Ensino; Jogos Matemáticos. 

Resumo:  O presente artigo apresenta o percurso desenvolvido pela autora no 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE – 2012/2013, com ênfase na 

experiência realizada junto a alunos do 6º ano do ensino fundamental, 

consolidando a etapa do Projeto de Implementação, a partir da Unidade Didática 

desenvolvida nesse período, a qual apresenta jogos matemáticos como 

estratégia de ensino. Enfoca as considerações teóricas referentes a essa 

temática, a trajetória para a consolidação da referida Unidade Didática, incluindo 

a intervenção de professores da rede de ensino que participaram do Grupo de 

Trabalho em Rede - GTR e, finalmente, o relato da experiência realizada com os 

alunos, oportunidade em que se pode constatar que os alunos participam mais 

ativamente da construção do próprio conhecimento, não ficando apenas como 

meros ouvintes e reprodutores de exercícios. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: JOGOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

Tema: Jogos 

Palavras-chave: Sistema Numérico Decimal; Operações fundamentais; Jogos 

matemáticos. 

Resumo: A matemática como disciplina escolar vem encontrando muita 

dificuldade de aceitação por parte dos estudantes por a considerarem difícil e 

enfadonha. Na busca por alternativas que mudem esse quadro negativo e auxilie 

a aprendizagem do aluno estimulando, assim, sua participação ativa nas aulas, 

esta produção didático-pedagógica propõe a utilização de jogos como estratégia 

de ensino. Estratégia esta que continua desvinculada da escola, apesar de ter 

seus méritos educativos comprovados por diversas pesquisas. Muitos 

pesquisadores confirmam que os jogos matemáticos ajudam a estimular o 



aprendizado do aluno, fazendo com que participem da construção do próprio 

conhecimento, não ficando apenas como meros ouvintes e reprodutores de 

exercícios. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANESIA REZENDE DE MOURA MENOIA 

ORIENTADOR:  Lucineide Keime Nakayama de Andrade 

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

Artigo  

Título:   Área e Perímetro: sob a ótica da resolução de problemas e o uso de 

material concreto. 

Tema: Resolução de problemas envolvendo perímetro e área de figuras 

geométricas planas. 

Palavras-chave:  Resolução de Problemas. Materiais Concretos. Área. 

Perímetro. 

Resumo:  Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados da 

Implementação Pedagógica na Escola referente ao Projeto de Intervenção 

Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná (SEED). Implementação esta, realizada na 

Escola Estadual Manuel Bandeira Ensino Fundamental II, na cidade de Alto 

Piquiri Paraná NRE de Umuarama. O projeto ÁREA E PERÍMETRO: SOB A 

ÓTICA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E O USO DE MATERIAL 

CONCRETO, foi desenvolvido com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II 

no primeiro semestre do ano de 2013 com o principal objetivo de verificar se o 

uso de materiais concretos contribuiu para uma aprendizagem mais significativa 

levando o aluno a desenvolver conceitos matemáticos que lhes sejam úteis tanto 

na escola quanto na vida em sociedade. Os conteúdos área e perímetro foram 

abordados sob a ótica da resolução de problemas tendo em vista que a grande 

dificuldade dos alunos encontra-se na interpretação que somada à dificuldade 

de raciocínio e conhecimentos prévios levam alguns alunos a terem verdadeira 

aversão à disciplina de matemática. A abordagem do assunto através de 

resolução de problemas permitiu que os alunos lançassem mão de todos os 

recursos e conhecimentos prévios fazendo uso de variadas tentativas para 



chegar a um bom resultado para cada situação proposta, levando-os a uma 

maior socialização e interação para que chegassem a uma melhor compreensão 

do tema em questão. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: ÁREA E PERÍMETRO: SOB A ÓTICA DA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Tema: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Palavras-chave: Problemas. Área. Perímetro. Geoplano. 

Resumo: Este trabalho está sendo desenvolvido para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do 

Paraná, na Escola Estadual Manuel Bandeira E. F. de Alto Piquiri, Paraná, para 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental Fase II. Traz como tema de estudo a 

resolução de problemas envolvendo perímetro e área de figuras geométricas 

planas. Sendo perceptível a grande dificuldade apresentada pelos alunos para a 

resolução de problemas e principalmente quando estes requerem cálculo de 

área e perímetro de figuras geométricas planas ou mesmo de locais onde 

frequentam ou estão inseridos. Pretendendo diminuir tais dificuldades, 

desenvolve-se um trabalho no qual se faz uso de materiais manipuláveis, 

procurando motivar os alunos, despertando nestes o interesse pelo assunto e 

promovendo uma aprendizagem mais significativa e duradoura. Objetiva-se, 

ainda, dar significado às ideias matemáticas, que faça sentido e que os levem  

perceber sua validade tanto na escola quanto em sua vida cotidiana. Desta forma 

aborda-se, Área e Perímetro sob a ótica da resolução de problemas e o uso de 

material concreto. O conteúdo será apresentado de forma desafiadora por meio 

do uso de materiais manipuláveis como: geoplano, tangram, malhas e outros, 

com atividades em grupos e individuais, instigando o aluno a pensar 

produtivamente, de forma a buscar meios para solucionar cada situação 

problema proposta chegando aos conceitos matemáticos e relacionando-os com 

suas atividades rotineiras, validando esses conteúdos para seu progresso. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANGELA APARECIDA RIBEIRO DE FRANCA 



ORIENTADOR:  Jonis Jecks Nervis 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   ENSINO DE FUNÇÕES COM JOGOS EDUCATIVOS NA 1ª SÉRIE DO  

ENSINO MÉDIO: Discussões e relatos de uma intervenção 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave:  Jogos Matemáticos; Funções; Ensino Médio. 

Resumo:  O ensino da Matemática é tema de discussão entre educadores, 

especialmente quando se constata a dificuldade em cativar o interesse dos 

alunos para seu aprendizado, de maneira que a grande maioria dos estudantes 

chega ao Ensino Médio desmotivada, desinteressada, sem o domínio dos 

conceitos básicos da disciplina. Por isso, confirma-se a necessidade de tornar 

as aulas mais atrativas para os alunos, estimulando-os a uma aprendizagem 

mais significativa, em um processo no qual deixem de ser apenas espectadores 

e se tornem sujeitos. Reconhecemos o potencial dos jogos para tornar a 

disciplina de Matemática mais interessante, já que constituem importante 

recurso para efetivos resultados, uma vez que favorecem o conhecimento, a 

socialização, o raciocínio, a motivação e a criatividade. Mas o propósito final da 

utilização desse recurso deverá ser a geração de conhecimento e facilitação da 

aprendizagem e não apenas o envolvimento dos aprendizes em “atividades 

diferentes” das rotineiras, pois não adianta o professor aplicar uma metodologia 

com jogos, só por aplicar, se o docente não acredita nela como uma ferramenta 

eficaz de ensino e não planeja para ela. Além de oferecer uma melhor interação 

professor/aluno, atividades lúdicas bem conduzidas podem proporcionar um 

ambiente motivador tanto para professor como para alunos. Os resultados da 

implementação demonstraram a eficácia dos jogos educativos para um ensino e 

uma aprendizagem mais significativa e prazerosa, no ensino do conteúdo de 

Funções, na 1ª série do Ensino Médio. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Brincando e Aprendendo matemática com materiais concretos, na 1ª 

série do Ensino Médio, no Colégio Estadual Carlos Gomes. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos; Funções; Ensino Médio. 



Resumo: O ensino da matemática tem sido tema de discussão entre 

educadores, especialmente quando se constata a dificuldade de cativar o 

interesse dos alunos para seu aprendizado, de maneira que a grande maioria 

dos alunos chega ao ensino médio desmotivada, desinteressada, sem dominar 

conceitos básicos da disciplina. Assim, confirma-se a necessidade de  tornar as 

aulas mais atrativas para os alunos, estimulando-os a uma aprendizagem mais 

significativa, em um processo no qual deixem de ser apenas espectadores e se 

tornem sujeitos. Reconhecemos o potencial do jogo para tornar a disciplina de 

matemática mais interessante, já que este é um importante recurso para efetivos 

resultados, uma vez que favorece o conhecimento, a socialização, o raciocínio, 

a motivação e a criatividade. Mas o propósito final da utilização deste recurso 

deverá ser a geração de conhecimento e facilitação da aprendizagem e não 

apenas o envolvimento dos aprendizes em “atividades diferentes” das rotineiras. 

Da mesma forma que, mudanças na forma de ensinar apenas com introdução 

de novas técnicas nada significam, se não são embasadas em mudanças mais 

profundas na concepção pedagógica do professor.  Além de oferecer uma 

melhor interação professor/aluno, atividades lúdicas bem conduzidas podem 

proporcionar um ambiente de respeito mútuo entre as partes envolvidas. Esta 

produção objetivou oferecer uma oportunidade de aprendizagem mais 

significativa e prazerosa, através da inserção de jogos educativos no ensino do 

conteúdo de funções, na 1ª série do Ensino Médio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA MARTINS 

ORIENTADOR:  Alexandra de Oliveira Abdala Cousin 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   REFLEXÕES ACERCA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS: um 

diagnóstico enfocando a Prova Brasil de Matemática 

Tema: Avaliações Institucionais Externas 

Palavras-chave:  Avaliação Diagnóstica. Prova Brasil. Matemática. 

Resumo:  Essa pesquisa objetivou encontrar parâmetros que evidenciassem as 

reais condições do nível de aprendizagem de nossos alunos e, 



consequentemente, buscar alternativas que contribuíssem com nosso trabalho 

em sala de aula de forma a auxiliar na aprendizagem dos alunos na disciplina de 

Matemática. Para tanto, a base do trabalho realizado foram os indicadores e 

descritores sugeridos pela Prova Brasil. Em todas as edições dessa avaliação, 

os resultados comprovam que os alunos não dominam as habilidades esperadas 

para as suas respectivas séries. Entendemos que as avaliações institucionais 

externas podem ser instrumentos importantes não apenas para avaliar as 

políticas públicas educacionais desenvolvidas, mas também como parâmetro na 

construção de propostas que contribuam diretamente na melhoria das relações 

de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, partindo de uma avaliação 

diagnóstica, com questões no formato da Prova Brasil, tão logo iniciado o ano 

letivo, foi possível observar as falhas ocorridas e fazer um reajuste no nosso 

plano de trabalho. Essa avaliação, de caráter diagnóstico, permitiu evidenciar os 

aspectos fortes e os mais vulneráveis da turma, quais os pré-requisitos 

necessários para futuras ações e a partir daí precisar o ponto adequado de 

entrarmos com uma sequencia didática a ser trabalhada. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: UM OLHAR NA AVALIAÇÃO EXTERNA: TRAJETÓRIAS PARA A 

PROVA BRASIL 

Tema: Avaliações Institucionais Externas 

Palavras-chave: Avaliação em Matemática; Prova Brasil; Resolução de 

Problemas 

Resumo: Atendendo às recomendações do PDE e buscando alternativas para   

os problemas vivenciados na escola, em relação aos resultados da  Prova Brasil,  

este trabalho destina-se ao 9º ano do Ensino Fundamental. Tem por objetivo, 

diagnosticar o conhecimento matemático dos alunos em relação aos conteúdos 

propostos na Matriz de Referência. Levá-los a familiarizar-se com a estrutura das 

questões e objetivos deste formato de avaliação, durante seu percurso no Ensino 

Fundamental, é uma preocupação presente nesta produção.  Para isto propomos 

atividades direcionadas  de motivação, questões que exploram a  resolução de 

problemas e, ainda, atividades   focando os descritores. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ANGELA MARQUES GABRIEL 

ORIENTADOR:  Dulcyene Maria Ribeiro 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   A INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES MATEMÁTICAS DO 

COTIDIANO 

Tema: Matemática 

Palavras-chave:  Leitura e interpretação de textos matemáticos. Matemática e 

cotidiano. Teoria e prática. 

Resumo:  Este artigo objetiva apresentar reflexões decorrentes da 

implementação do projeto pedagógico “A interpretação das informações 

matemáticas do cotidiano”, desenvolvido numa turma de 9º ano de Ensino 

Fundamental, matutino, do Colégio Padre Carmelo Perrone, em Cascavel, no 

período de fevereiro a junho de 2013. O eixo norteador do projeto foi propiciar 

aos alunos ampliar e construir um conhecimento matemático crítico e 

participativo que lhes permitam superar as dificuldades de leitura e interpretação 

de enunciados e textos matemáticos e, ao mesmo tempo, questionar e analisar 

dados obtidos para tomada de decisões mais adequadas. No atual contexto, tudo 

se transforma rapidamente; são tantas informações e conhecimentos gerados 

pela ciência e pela tecnologia que se faz necessário que as pessoas aprendam 

a pensar, discernir e planejar o próprio caminho em meio a tantas perspectivas 

que o mundo apresenta. Assim, neste artigo, defende-se que nas aulas de 

matemática, é preciso dar sentido e significado aos números e símbolos 

utilizados em cada uma das situações propostas aos alunos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A interpretação das informações matemáticas do cotidiano 

Tema: Matemática e cotidiano 

Palavras-chave: Leitura e interpretação de textos matemáticos; Matemática e 

cotidiano; Teoria e prática 

Resumo: Um cidadão ativo precisa ser capaz de ler e escrever, de resolver 

problemas diversos e de utilizar conhecimentos matemáticos em situações 

cotidianas e escolares de modo que percebam que pensamos matematicamente 



o tempo todo. O trabalho a ser desenvolvido nesta unidade didática, visa que o 

aluno seja capaz de tomar decisões conscientes, que possa ampliar e construir 

os conhecimentos matemáticos, para avaliar e resolver problemas da vida 

prática. Para isso, ele deverá ler e interpretar dados e textos matemáticos 

relacionados às operações financeiras, realizar atividades de pesquisa que 

permitam explorar conceitos matemáticos e econômicos que envolvam as 

representações e as comparações de números, questionar a realidade 

formulando problemas e resolvendo-os, utilizando para isso a criatividade, a 

capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação. Espera-se que ao desenvolver essas atividades os alunos possam 

superar as dificuldades de leitura e interpretação de enunciados e textos 

matemáticos e, ao mesmo tempo, questionar e analisar dados obtidos para 

tomada de decisões adequadas. As atividades serão desenvolvidas pelos 

alunos, de maneira individual, em dupla ou em grupos (pré-definidos). Para   3 

mostrar que a matemática está presente no nosso cotidiano, serão utilizados 

diferentes tipos de textos e imagens, enunciados e problemas matemáticos, 

gráficos e tabelas, propagandas extraídas de revistas, jornais e panfletos, com 

informações sobre compras à vista e a prazo, etc. O aluno deverá ler, interpretar, 

analisar e registrar as conclusões e as estratégias que utilizaram para chegar na 

resolução das atividades e posteriormente socializá-las. Desta maneira, as 

opiniões serão compartilhadas, o que enriquecerá e proporcionará o 

aprendizado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ARLETE SPULDARO 

ORIENTADOR:  Arilda Maria Passos 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   O Jogo de Xadrez na Matemática: processo ensino-aprendizagem, 

reflexão e ação 

Tema: Potencialidades do jogo de xadrez: ferramenta auxiliar estratégica no 

processo ensino aprendizagem de Matemática 

Palavras-chave:  Jogos; Xadrez; Ensino; Aprendizagem; Reflexão. 



Resumo:  Este artigo relata reflexões acerca da melhoria do processo ensino 

aprendizagem através do jogo de Xadrez, suas potencialidades como ferramenta 

estratégica, sua aceitação, visto que atividades lúdicas, os jogos, podem auxiliar 

no desenvolvimento de habilidades dos educandos oriundos de diversos 

contextos sociais, obtendo igualdade de oportunidades. Faz referência à 

valorização das trocas de experiências entre os educandos, em aproximação 

com a sua realidade social. Nesse contexto, considera-se a diferença entre o 

papel de professor organizador e mediador entre o jogo e o conteúdo de 

Matemática, explorando ambos para que essa estratégia remeta à interação e 

ao cooperativismo entre colegas, instigando a reflexão e a ação de todos os 

envolvidos na construção do conhecimento. O estudo que explora o tabuleiro de 

Xadrez envolve os conteúdos matemáticos de conjuntos numéricos, geometria 

plana, trigonometria, potenciação e introdução à função, no qual obteve êxito de 

aprendizagem com a metodologia adotada. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O jogo de xadrez na Matemática: processo ensino-aprendizagem, 

reflexão e ação. 

Tema: Potencialidades do jogo de xadrez: ferramenta auxiliar estratégica no 

processo ensino aprendizagem de matemática. 

Palavras-chave: Jogos; Xadrez; ensino; aprendizagem. 

Resumo: Este trabalho visa melhorar o processo ensino-aprendizagem através 

do jogo de xadrez, pois os jogos podem auxiliar no desenvolvimento de 

habilidades dos educandos oriundos de diferentes contextos sociais. 

Considerando alunos de diferentes etnias, realidades socioculturais e 

econômicas, com objetivos de vida e interesses diversos, a escola tem o papel 

de oferecer oportunidades iguais para todos, para que possam desenvolver sua 

cognição, tornando-se cidadão ativo e crítico. Como ensinar Matemática para 

que esse conhecimento favoreça o desenvolvimento do raciocínio e de suas 

habilidades?  Qual o papel do professor, na sala de aula, no momento em que 

utiliza os jogos? Como o jogo de xadrez pode prestar esse auxílio, atuando no 

ensino e na aprendizagem? Para tanto, o trabalho objetiva verificar as 

potencialidades do jogo de Xadrez como ferramenta auxiliar para o 

desenvolvimento de habilidades, no processo ensino-aprendizagem de 



Matemática, com reflexão e ação. Para tanto, explorar-se-á o tabuleiro de xadrez 

para a potenciação através do seu histórico, a trigonometria e a geometria plana, 

promover a interação social e o trabalho cooperativo nas aulas de Matemática, 

entender a diferença no papel de professor organizador e mediador entre o jogo 

e o conteúdo matemático na construção do conhecimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: AUREA RODRIGUES DE OLIVEIRA LEITE 

ORIENTADOR:  Luciana Pagliosa Carvalho Guedes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   O USO DA ESTATÍSTICA COMO INSTRUMENTO DE REFLEXÃO E 

PREVENÇÃO DA OBESIDADE. 

Tema: Matemática 

Palavras-chave:  Tratamento da informação;Estatística;reflexão e 

prevenção;Obesidade 

Resumo:  O presente projeto objetivou com atividades práticas relacionadas à 

obesidade, desenvolver no educando a capacidade de compreender os 

procedimentos matemáticos estatísticos que  quantificaram as informações 

fornecidas por amostragem. Para atingir esse propósito as atividades forão 

divididas em váris momentos onde foram proporcionados os meios para coletar, 

construir, organizar, refletir, discutir, comunicar e interpretar dados, utilizando 

tabelas, gráficos e representações que aparecem nos problemas do cotidiano. 

Estas atividades iniciaram com pesquisas sobre o que é e para que serve a 

estatística, e em seguida foi aplicado um questionário de onde forão retirados os 

dados necessários para as atividades  práticas, direcionando-os para utilizar de 

forma crítica o conhecimento estatístico e também  levando-os a refletir sobre 

seus hábitos e atitudes alimentares, evitando o sobrepeso e almejando uma vida 

futura saudável . Com essa reflexão espera-se que o projeto tenha sido mais um 

instrumento que colabore  para que os alunos compreendam o mundo e os 

valores que fundamentam a sociedade, para nela atuar de forma saudável, 

crítica e participativa. 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: O USO DA ESTATÍSTICA COMO INSTRUMENTO DE REFLEXÃO E 

PREVENÇÃO DA OBESIDADE 

Tema: MATEMÁTICA 

Palavras-chave: TRATAMENTO DA 

INFORMAÇÃO;ESTATÍSTICA;REFLEXÃO; PREVENÇÃO;OBESIDADE 

Resumo: Esta unidade didática descreve diferentes atividades que serão 

implementadas com alunos do Ensino Médio, de forma que os levem a     uma 

reflexão sobre a importância do pensamento estatístico na formação    do 

cidadão. Utiliza a  modelagem matemática para desenvolver os         conceitos 

básicos de estatística, partindo do tema obesidade na adolescência. O aumento 

da obesidade da população, de maneira geral, tem sido uma grande 

preocupação da OMS (Organização Mundial da Saúde).     Dados alarmantes 

sobre esse tema chegam aos adolescentes pelas       mídias impressas e faladas. 

Estas informações estão quase sempre acompanhadas de índices, médias, 

figuras, imagens, tabelas e gráficos       de vários modelos.  Com atividades 

práticas relacionadas à obesidade,  pretende-se promover no educando a 

capacidade de compreender  os procedimentos matemáticos estatísticos, que 

irão quantificar as informações fornecidas      por amostragem. Para atingir este 

propósito, as atividades estão divididas  em seis momentos; onde serão 

proporcionados os meios para coletar, construir, organizar,comunicar e 

interpretar dados, utilizando tabelas,  gráficos e representações que  serão 

construídas a partir de um   questionário, de tal forma que seja permitido aplicar 

de forma crítica, o conhecimento estatístico para compreender valores que 

fundamentam a sociedade e também   refletir sobre seus hábitos e atitudes do 

cotidiano, almejando uma   vida futura saudável 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: BEATRIZ RECHIA DA SILVA 

ORIENTADOR:  Rafael Mestrinheire Hungaro 

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

Artigo  

Título:   Letras X Números: O Jogo na Álgebra. 



Tema: O uso de jogos e desafios algébricos como tendência metodológica em 

Educação Matemática. 

Palavras-chave:  Jogos matemáticos.  Desafios. Álgebra. Motivação. 

Resumo:  O presente artigo trata da implementação de um projeto educacional, 

desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado 

do Paraná – PDE – 2012/2013 e aplicado em uma turma de 8° ano do Colégio 

Estadual Humberto de Campos no município de Querência do Norte. O tema 

investigado é uma proposta de ensino-aprendizagem para o estudo da álgebra 

através do uso de jogos e desafios estratégicos como metodologia de ensino nas 

aulas de matemática. O estudo da álgebra é considerado um dos maiores 

desafios do ensino fundamental, sendo considerado abstrato e sem significado, 

logo, o objetivo é usar uma tendência metodológica prazerosa, que desperte o 

interesse, aumentando a motivação para a aprendizagem, sendo desafiadora 

para que desenvolva a crítica, a intuição, a criação de estratégias e a 

possibilidade de errar. Os jogos e desafios estratégicos são trabalhados no 

decorrer da explanação e construção do conceito algébrico sendo desenvolvidos 

jogos estratégicos, de treinamento e geométricos, priorizando o desenvolvimento 

de técnicas intelectuais e raciocínio lógico, sem esquecer o caráter lúdico do 

jogo. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Letras X Números: O Jogo na Álgebra. 

Tema: O uso de jogos e desafios algébricos como tendência metodológica em 

Educação Matemática. 

Palavras-chave: Jogos matemáticos; desafios; álgebra; motivação. 

Resumo: Esta produção Didático-Pedagógica foi desenvolvida para o Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria da Educação do Estado 

do Paraná e apresenta uma proposta de ensino-aprendizagem para o estudo da 

álgebra através do uso de jogos e desafios estratégicos como metodologia de 

ensino nas aulas de matemática. O estudo da álgebra é considerado um dos 

maiores desafios do ensino fundamental, sendo considerado abstrato e sem 

significado, logo, o objetivo é usar uma tendência metodológica prazerosa, que 

desperte o interesse, aumentando a motivação para a aprendizagem, sendo 

desafiadora para que desenvolva a crítica, a intuição, a criação de estratégias e 



a possibilidade de errar. São trabalhados jogos estratégicos, de treinamento e 

geométricos, desenvolvidos no decorrer da explanação e construção do conceito 

algébrico, bem como na retomada da álgebra básica estudada anteriormente 

pelos alunos, priorizando o desenvolvimento de técnicas intelectuais e raciocínio 

lógico, sem esquecer o caráter lúdico do jogo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: BERNADETE MICHATOSKI 

ORIENTADOR:  ARLENI ELISE SELLA 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO MÉDIO 

TENDO COMO SUBSÍDIO O ORÇAMENTO PESSOAL 

Tema: Matemática 

Palavras-chave:  Educação Financeira; Orçamento Pessoal; Planilhas; 

Matemática Financeira. 

Resumo:  Na busca da formação do aluno para a cidadania, considerando o 

aumento do consumismo e do comprometimento das finanças de grande parte 

da população brasileira, a Educação Financeira está sendo implantada com o 

objetivo de instruir a população de crianças e jovens para uma vida financeira 

saudável. O projeto foi construído procurando abordar temas atuais e de 

interesse dos alunos relacionando à Educação Financeira ao ensino da 

matemática financeira, das progressões geométricas e do tratamento da 

informação. Este artigo socializa as ações realizadas no Projeto de Intervenção 

“Introdução à Educação Financeira no Ensino Médio tendo como subsídio o 

Orçamento Pessoal”, desenvolvido no 1º semestre do ano de 2013, no Colégio 

Marilis Faria Pirotelli, situado na cidade de Cascavel, PR. Foram desenvolvidas 

com os estudantes do 2º ano do Ensino Médio a organização de um Orçamento 

pessoal utilizando planilhas impressas e posteriormente as planilhas do 

BrOfficeCalc, palestra com um agente financeiro, simulações de aquisição de 

produtos e serviços, entre outras atividades . Os conteúdos trabalhados, o 

encaminhamento das atividades desenvolvidas, as experiências e expectativas 

além dos resultados obtidos são apresentados no decorrer do artigo. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: Introdução à Educação Financeira no Ensino Médio tendo como subsídio 

o Orçamento Pessoal 

Tema: Matemática Financeira 

Palavras-chave: Educação Financeira; Planilhas; Poupança; Orçamento 

Pessoal. 

Resumo: A Educação Financeira, hoje é um conteúdo amplamente trabalhado 

nas escolas de muitos países por vários fatores, entre eles a grande variedade 

de produtos e serviços financeiros, novas tecnologias para acesso e 

comercialização, aumento da expectativa de vida e reformas previdenciárias. 

No Brasil, por esses mesmos motivos e pela falta de acesso da população ao 

sistema financeiro e de uma cultura econômica, a Educação Financeira é muito 

importante e necessária para que os jovens possam compreender os fatos atuais 

em relação às finanças e planejar um futuro promissor. O Governo brasileiro 

preocupado com a Educação Financeira de toda população, especialmente de 

crianças e jovens em idade escolar, por meio do MEC, criou a Estratégia 

Nacional de Educação Financeira (ENEF-2010) e através deste programa 

pretende implantar o conteúdo de Educação Financeira nas Escolas Públicas de 

todo país. Este projeto tem o objetivo de preparar o aluno para o exercício da 

cidadania por meio da Educação Financeira, subsidiando-o para tomada de 

decisões conscientes, incentivando uma cultura de poupança e despertando-o 

para o consumo consciente. Estão previstas atividades de sensibilização e 

informações sobre o tema a fim de, por meio de planilhas construir ferramentas 

para lidar com dados reais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: BERNADETE URBANSKI 

ORIENTADOR:  Magna Natalia Marin Pires 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   A UTILIZAÇÃO DA “COLA” COMO RECURSO DE APRENDIZAGEM  

EM UMA PROVA ESCRITA DE MATEMÁTICA 



Tema: Avaliação da Aprendizagem Escolar 

Palavras-chave:  Educação matemática. Avaliação da aprendizagem escolar.  

Prova com “cola”. 

Resumo:  Este artigo tem por objetivo apresentar e registrar a experiência de 

intervenção pedagógica que foi desenvolvida no ano de 2013, que tem como 

título A utilização da “cola” como recurso de aprendizagem em uma prova escrita 

de matemática. A experiência foi realizada em uma classe de 7º ano do Ensino 

Fundamental em uma escola pública estadual do município de Londrina, e, 

pretendeu-se conseguir informações que pudessem colaborar para construção 

de novas práticas de avaliação. Os dados coletados foram examinados à luz dos 

estudos realizados a respeito de avaliação da aprendizagem escolar. Na 

discussão, os alunos concluíram que até mesmo para preparar uma “cola” para 

uma prova escrita, é necessário estar integrado com os estudos na sala de aula 

e estar preparados, ou seja, ter estudado, do contrário a “cola” será mal 

confeccionada e nada ajudará na resolução das questões. Diante dessa 

constatação consideramos que uma “prova com cola” pode ser uma 

oportunidade de aprendizagem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A utilização da “cola” como recurso de aprendizagem em uma prova 

escrita de matemática 

Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas 

Palavras-chave: Educação Matemática; Avaliação da Aprendizagem Escolar; 

Prova Escrita com “cola”. 

Resumo: Este trabalho apresenta o relato de um piloto do projeto de intervenção 

pedagógica que será desenvolvido no próximo ano que tem como título A 

utilização da “cola” como recurso de aprendizagem em uma prova escrita de 

matemática. Esse piloto foi realizado em uma classe de 9º. ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública estadual do município de Londrina, e, 

pretendeu-se com ele conseguir informações que ajudassem na elaboração da 

dinâmica a ser utilizada no desenvolvimento do projeto de intervenção 

pedagógica. Os dados coletados ainda estão sendo examinados à luz dos 

estudos ainda em desenvolvimento. Na discussão, os alunos concluíram que até 

mesmo para preparar uma “cola” para uma prova escrita, é necessário estar 



Integrado com os estudos na sala de aula e estar preparados, ou seja, ter 

estudado, do contrário a “cola” será mal confeccionada e nada ajudará na 

resolução das questões. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: BRAZ JOAO INACIO 

ORIENTADOR:  Kelly Roberta Mazzutti Lubeck 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Explorando o Conteúdo de Geometria nas Salas de Apoio Através do 

Geogebra. 

Tema: Educação Matemática – Mídias Tecnológicas – Software Educacional. 

Palavras-chave:  Tecnologia; Geometria Plana; Aprendizagem; Sala de Apoio; 

Superação. 

Resumo:  Este artigo traz o relato de uma proposta de uso das novas 

tecnologias na prática pedagógica, mais precisamente focada no Programa 

criado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, Salas de apoio à 

aprendizagem, pautado na utilização do Software de Geometria Dinâmica 

denominado Geogebra. Abordamos a experiência de se trabalhar com esse 

aplicativo como recurso didático à alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 

que apresentam dificuldades de aprendizagem na disciplina de Matemática. A 

implementação do trabalho se deu em contraturno durante o 1º semestre do ano 

de 2013. Focamos no conteúdo de Geometria Plana, onde as atividades foram 

sendo introduzidas e trabalhadas de acordo com o nível de aprendizagem de 

cada estudante. A partir das atividades desenvolvidas pelos alunos no processo 

foi possível analisar seu desempenho, ou seja, a construção do seu 

conhecimento, detectar possíveis dificuldades e fazer as devidas intervenções 

necessárias no desenvolvimento do raciocínio lógico-temporal, noção espacial, 

capacidade de organização e de lidar com suas próprias dificuldades de maneira 

produtiva na busca da superação, resultado esse percebido na melhoria do seu 

desempenho na sala de aula regular. 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: O Uso do Software Educativo Geogebra como Alternativa à 

Aprendizagem Geométrica nas Salas de Apoio. 

Tema: Educação Matemática - Mídias Tecnológicas - Software Educacional. 

Palavras-chave: Tecnologia; Geometria Plana; Geogebra; Aprendizagem; Sala 

de Apoio. 

Resumo: A partir dos resultados das avaliações oficiais do sistema educacional  

surge a necessidade de se investir em propostas diferenciadas capazes de 

auxiliar na construção do saber matemático, especialmente daqueles estudantes 

que apresentam dificuldades diagnosticadas de aprendizagem na exploração de 

conteúdos pertinentes a seu nível de ensino. Portanto, com a implementação, 

por parte da SEED do Programa Salas de Apoio à Aprendizagem, apresentamos 

uma proposta de material didático-pedagógico pautado na utilização da 

ferramenta Software Educativo Geogebra, disponibilizado nas Escolas da Rede 

Estadual através do sistema Paraná Digital. É um Software de Matemática 

dinâmica, criado para ser utilizado  em sala de aula, oferecendo diversos 

comandos para resoluções de problemas, que nos dão elementos suficientes  e 

necessários para desenvolvermos um trabalho específico e direcionado às salas 

de apoio à aprendizagem, no intuito de superar as dificuldades apresentadas por 

alunos que frequentam as séries finais do Ensino Fundamental. Explorando e 

aprofundando conceitos de Geometria Plana, podemos conduzir o aluno ao 

desenvolvimento de habilidades como raciocínio, percepção de espaço, forma e 

movimento, necessárias a construção do conhecimento, tornando assim, a 

Matemática mais fácil de ser entendida por meio da incorporação de recursos 

tecnológicos na prática pedagógica dessa disciplina, com o propósito de 

disponibilizar atividades complementares às aulas, provocando a construção de 

um saber matemático voltado para a vida, para a resolução de situações 

problema do cotidiano, ampliando a sua visão de mundo e consequentemente o 

seu rendimento escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CARLOS ALBERTO POLSIN 

ORIENTADOR:  SANDRA MARA DIAS PEDROSO 

IES:  UEPG 



Artigo  

Título:   OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: FATORES INTERNOS 

E EXTERNOS QUE INTERFEREM NA APRENDIZAGEM. 

Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave:  Educação Matemática; aprendizagem; Ensino; Desafios. 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados da implementação da unidade 

didática, produzida como parte das atividades do Programa de Desenvolvimento 

Educacional—PDE, pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O 

estudo teve por objetivo analisar o foco principal da Educação, a aprendizagem, 

e dentro do processo considerar também os aspectos do ensino, já que a ação 

do professor influencia e os resultados incidem sobre este, observando a 

motivação, a emoção, o desenvolvimento humano, diferenças individuais e 

sociais que podem resultar no sucesso ou no fracasso do aprendizado. Dentro 

da área do ensino da Matemática, assim como, nas outras disciplinas, é 

necessária a busca por conhecer as dificuldades e problemas visando encontrar 

as possíveis soluções. Geralmente ao serem feitas análises ou pesquisas, foca-

se somente o aluno e se esquece do professor que também modifica e se 

modifica em um ambiente de ensino e de aprendizagem. Foram analisadas 

algumas maneiras que o professor utiliza para ensinar, ao mesmo tempo em que 

foi possibilitado um momento de auto-análise. É fundamental buscar entender a 

forma como o aluno aprende, pensa, estuda e raciocina. Com este trabalho, fez-

se uma pesquisa com uma mostra da população escolar do Colégio Estadual do 

Estado do Paraná, cidade de União da Vitória. Tanto a visão do aluno 

contemporâneo em relação à Matemática, como a visão do professor, foram 

analisadas permitindo-se destacar as características de cada ponto de vista dos 

envolvidos com o processo, buscando justificar o porquê das opiniões mais 

evidenciadas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: Fatores externos e 

internos aos educandos, que interferem na aprendizagem da escola. 

Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave: Educação Matemática; Aprendizagem;Ensino e Desafios. 



Resumo: O foco principal da Educação é a aprendizagem e dentro do processo 

deve ser analisado também o ensino, já que a ação do professor influencia, e os 

resultados influenciam sobre este, destacando-se a motivação, a emoção, o 

desenvolvimento humano, diferenças individuais e sociais que podem resultar 

no sucesso ou no fracasso do aprendizado.Dentro da área do ensino da 

Matemática, assim como nas outras disciplinas, deve-se buscar conhecer as  

dificuldades e problemas visando encontrar as possíveis soluções. Geralmente 

ao serem feitas análises ou pesquisas, “enxerga-se” somente o aluno e se 

esquece o professor que também modifica e se modifica em um ambiente de 

ensino aprendizagem. Serão analisadas as formas que o professor utiliza para 

ensinar e o mesmo deve fazer a sua auto-análise.Os professores estabelecem 

o conteúdo, buscam entender como o aluno aprende, pensa, estuda, raciocina e 

proporciona o entendimento  do ser humano que está sendo trabalhado e por 

conseqüência o desenvolvimento de forma mais eficiente e portanto mais 

real.Com este trabalho de pesquisa faremos uma mostra da população escolar 

de um colégio estadual do estado do Paraná, cidade de União da Vitória.Tanto 

a visão do aluno contemporâneo em relação a Matemática, assim como a visão 

do professor, que encontra esse aluno em sala de aula, destacando as 

características de cada ponto de vista dos envolvidos com o processo, buscando 

justificar o porque das opiniões mais evidenciadas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CARLOS AUGUSTO SANTOS FARIA 

ORIENTADOR:  Tulio Oliveira de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   O CONHECIMENTO DO CUSTO FINANCEIRO DE UM 

ADOLESCENTE NO ORÇAMENTO FAMILIAR MENSAL 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Modelagem Matemática; Orçamento Doméstico; 

Consumismo; Custo Financeiro; Adolescente. 

Resumo:  Ciente de que nossos alunos fazem parte de uma geração onde uma 

de suas maiores características é o consumismo, esta unidade didática visa 



despertar neles a pesquisa de conteúdos matemáticos para o seu controle 

financeiro e de sua família. Levantando o impacto financeiro que eles 

representam no orçamento familiar, levando-o a uma reflexão sobre os gastos 

que o consumismo os impõe. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O CONHECIMENTO DO CUSTO FINANCEIRO DE UM ADOLESCENTE 

NO ORÇAMENTO FAMILIAR MENSAL 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Orçamento Doméstico; Consumismo; 

Custo Financeiro; Adolescente. 

Resumo: Ciente de que nossos alunos fazem parte de uma geração onde uma 

de suas maiores características é o consumismo, esta unidade didática visa 

despertar neles a pesquisa de conteúdos matemáticos para o seu controle 

financeiro e de sua família. Levantando o impacto financeiro que eles 

representam no orçamento familiar, levando-o a uma reflexão sobre os gastos 

que o consumismo os impõe. 

Usaremos para isso a modelagem matemática e diversos conteúdos e conceitos 

comerciais e financeiros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CARLOS BATISTA DA SILVA 

ORIENTADOR:  Jose Ricardo Souza 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   UTILIZANDO AS LOTERIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DE PORCENTAGEM E 

PROBABILIDADE 

Tema: Trabalhar com os alunos do Ensino Médios as probabilidades e as 

porcentagem utilizando as loterias da Caixa Econômica Federal. 

Palavras-chave:  Jogos das Loterias da Caixa Econômica Federal; Matemática; 

Aspectos Sociais 



Resumo:  Este artigo versará a respeito de uma proposta de implementação 

pedagógica que faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional e que 

tem como objetivo mostrar a importância de se trabalhar a Matemática de 

maneira contextualizada.  A alternativa utilizada foram os jogos das loterias 

oficiais da Caixa Econômica Federal para ensinar os conteúdos de probabilidade 

e porcentagem para os alunos do 2º ano B, do Ensino Médio, do Colégio 

Estadual Diamante d’Oeste, a partir de diversas atividades diferenciadas e 

motivadoras. Entre as atividades propostas citam-se discussões, reflexões, 

entrevista, exercícios, pesquisas e etc. Os alunos participaram ativamente e 

demonstraram-se motivados a aprender, bem como perceberam a utilidade dos 

conteúdos da Matemática no seu dia a dia. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Utilizando as loterias da Caixa Econômica Federal como estratégia de 

Ensino Aprendizagem de Porcentagem e Probabilidade. 

Tema: Trabalhar com os alunos do Ensino Médio as Porcentagens e as 

Probabilidades Utilizando as Loterias da Caixa Econômica Federal. 

Palavras-chave: Jogos da Loteria Esportiva; Matemática; Aspectos sociais. 

Resumo: A ideia de desenvolver desta proposta se deu pelo fato de que, muitos 

alunos demonstram-se desestimulados a aprenderem os conteúdos da 

Matemática e isso muitas vezes ocorre por não verem relação entre os 

conteúdos estudados com o seu dia a dia. Esta Unidade Didática propõe um 

trabalho com alunos do 2º Ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Diamante 

d’Oeste, a partir dos jogos de loteria, os conceitos e técnicas básicas, 

capacitando-os a utilizar modelos matemáticos para trabalhar com porcentagem, 

matrizes, combinações arranjos, permutações e principalmente probabilidade. 

Para tanto, as atividades elencadas são divididas em: reconhecimento dos jogos 

de azar, relação da matemática com o cotidiano, análise crítica dos aspectos 

sociais dos jogos de loteria, o lúdico na compreensão de como é feito um sorteio 

e entretenimento, buscando sempre relacionar com os conteúdos da 

Matemática: porcentagem, matrizes, combinações arranjos, permutações e 

principalmente probabilidade. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CARLOS EDUARDO MEIRA DOS SANTOS 

ORIENTADOR:  Leonia Gabardo Negrelli 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   FUNÇÃO AFIM E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 

E FÍSICA NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

Tema: Analise dos materiais com os resultados em sala 

Palavras-chave:  Função afim; Resolução de problemas; Física; Ensino Médio. 

Resumo:  Neste artigo são apresentados os resultados de um trabalho 

desenvolvido com uma turma de 1° ano do Ensino Médio no colégio Estadual 

Ottília Homero da Silva, situado em Pinhais, município da região metropolitana 

de Curitiba, no Paraná. Com o objetivo de ensinar o conteudo função afim foi 

empregada a estratégia de resolução de problemas proposta por Polya, 

promovendo a interdisciplinaridade entre matemática e física. Foram fomulados 

e propostos problemas envolvendo situações comumente exploradas na 

disciplina de  física e que permitem uma abordagem do conceito de função afim. 

Um conjunto de seis problemas foi utilizado no decorrer de aulas regulares, numa 

turma com vinte e oito alunos. Após a apresentação e discussão de um problema 

e de estratégias de resolução que poderiam ser empregadas, os alunos, 

reunidos em grupos produziram soluções e fizeram seus registros. O professor 

fazia intervenções, explicando os conteúdos, questionando e/ou incentivando os 

alunos sobre as estratégias e conhecimentos que poderiam utilizar para chegar 

à resolução do problema em questão. Além dos problemas resolvidos em sala 

de aula, cujos registros feitos pelos alunos foram recolhidos e avaliados, outros 

problemas foram propostos para que resolvessem em casa e entregassem ao 

professor que, ao comparar os registros de um mesmo aluno, na resolução de 

problemas diferentes, pudesse detectar avanços,  entendimentos e/ou limitações 

dos estudantes. Os resultados obtidos com essa experiência foram motivadores 

para a execução de outros encaminhamentos didáticos semelhantes, uma vez 

que o trabalho interdisciplinar, a explicitação e a discussão das estratégias 

empregadas para a resolução de problemas de matemática impede a 

passividade 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:  MATEMÁTICA E FÍSICA NO 1º ANO 

DO ENSINO MÉDIO 

Tema: Função afim e resolução de problemas. 

Palavras-chave: Função Afim; interdisciplinaridade; matemática; física; 

resolução de problemas. 

Resumo: Neste material são apresentados os conteúdos de função afim dentro 

de uma interdisciplinaridade com a disciplina de física, na forma de problemas.   

Sendo dois de dinâmica e 4 de cinemática com objetivo de  fazer com que os 

alunos participem de forma ativa na busca de compreensão e 

consequentemente a resolução dos problemas.  Estes são construídos numa 

dinâmica de interação entre os alunos em grupo para o primeiro e individual para 

o segundo problema, sendo gradual o aumento de dificuldades em suas 

resoluções.   A organização dos problemas tem como fundo  a metodologia de 

resolução de problema embasado por Polya e Onuchic..   Já o professor com 

postura de Orientador, interrogador e exclamador, depois das resoluções feitas 

pelos  alunos ele passa a  formalizar os conceitos empregados de maneira 

natural pelos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CARMECI ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA 

ORIENTADOR:  Rafael Mestrinheire Hungaro 

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

Artigo  

Título:   O USO DAS EMBALAGENS PARA O ENSINO DA GEOMETRIA 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Geometria   Espacial   e   Plana;   Embalagens;   Resolução. 

Resumo:  O presente artigo visa abordar o ensino da Geometria Espacial e 

Plana norteando os resultados obtidos   pelo  projeto de intervenção   

Pedagógica, implementado no Colégio Estadual “Reynaldo Massi” – EFMP, na 

cidade de   Diamante do  Norte, Paraná, com os  alunos do 8º ano “A” do   Ensino 

Fundamental,  no ano de 2013, enfatizando o uso das embalagens como material 

concreto para a visualização, manipulação,  observação e identificação das  



formas geométricas  inclusas nas mesmas. O resultado alcançado com a 

realização deste trabalho pode-se dizer que houve melhoria no que se refere aos 

conteúdos da Geometria   Espacial e Plana, com o desenvolvimento das 

atividades envolvendo as embalagens.  A motivação, interesse e a metodologia 

utilizada despertaram nos alunos curiosidade e vontade de aprender. 

Comprovou-se a apropriação do conteúdo. Dessa forma considera-se que o 

trabalho pode ser aplicado no ensino fundamental e médio, pois sugere 

indicadores relevantes na aprendizagem da Geometria de forma   significativa   e   

prazerosa, obtendo um aprimoramento e qualidade no ensino. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O USO DAS EMBALAGENS PARA O ENSINO DA GEOMETRIA 

ESPACIAL E PLANA 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Matemática; Geometria; embalagens. 

Resumo: O presente material didático, nomeado como Caderno Pedagógico foi 

elaborado com o objetivo de desenvolver conteúdos da geometria plana e 

espacial de forma significativa e compreensível para os alunos. Para tanto, 

sugere-se a utilização de material manipulável (embalagens) e a resolução de 

problemas que é uma das tendências metodológicas em Educação Matemática. 

Espera-se que este material contribua para o desenvolvimento do pensamento 

geométrico, assim como para a apropriação de conteúdos da geometria plana e 

espacial, como o cálculo de área, perímetro e volume, e também a identificação 

das figuras planas e espaciais e suas respectivas características e propriedades, 

tendo as embalagens como referência. Permitindo, dessa forma, que o aluno 

seja um agente ativo na construção do seu conhecimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CASSIA SILVA SOARES 

ORIENTADOR:  DANIEL DE LIMA 

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

Artigo  



Título:   Aplicação de Problemas de Matemática no 6º Ano do Ensino 

Fundamental utilizando as Operações Fundamentais. 

Tema: Resolução de Problemas. 

Palavras-chave:  Ensino; Resolução de Problemas; Aprendizagem Significativa 

Resumo:  O presente artigo é um relato do Projeto de Intervenção Pedagógica, 

da etapa de Implementação e da Produção Didático- Pedagógica, realizados 

para o Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná – PDE, tendo 

como público alvo os educandos do 6º Ano da Escola Estadual do Campo de 

Ivaitinga- E. F., distrito de Nova Esperança- PR, apresentado aos professores da 

Rede Pública Estadual do Paraná pelo Grupo de Trabalho em Rede - GTR. Teve 

como objetivo demonstrar os benefícios na aprendizagem da matemática, de 

forma significativa, procurando desenvolver a capacidade de ler, interpretar e 

resolver problemas matemáticos associados a sua realidade, utilizando as 

operações fundamentais. Tendo como foco a Resolução de Problemas, uma das 

tendências metodológicas da Educação Matemática que fundamentam a prática 

docente, proporcionando novas alternativas para que ocorra uma aprendizagem 

efetiva por parte dos educandos na construção do conhecimento, levando a 

formação de um cidadão crítico, atuante em sociedade. Foi realizado em cinco 

etapas/tarefas diferenciadas compreendendo: Situações problemas, Desafios, 

Retomada das etapas, Problemas em tiras, Problemas de lógica online, 

possibilitando a discussão, oralidade, manuseio, interpretação, diálogo, uso da 

TIC’s, envolvimento e participação dos alunos, contribuindo para o ensino da 

matemática na Educação Básica. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Aplicação de Problemas de Matemática no 6º Ano do Ensino 

Fundamental utilizando as Operações Fundamentais 

Tema: Resolução De Problemas De Matemática 

Palavras-chave: Ensino; Resolução de Problemas; Aprendizagem Significativa. 

Resumo: O ensino da matemática é uma ferramenta que busca levar o 

educando a solução das situações problemas no seu cotidiano. Vivemos em um 

universo de estruturas complexas, onde ocorrem mudanças contínuas, com o 

desenvolvimento das tecnologias, o aluno deve ser preparado para atuar nesta 

sociedade informatizada. Frente às dificuldades apresentadas pelos educandos, 



faz se necessário repensar a prática docente para poder atender as 

necessidades do mundo atual. O presente 

trabalho pretende dar a sua contribuição através da Metodologia da Resolução 

de Problemas, tendo como objetivo: demonstrar os benefícios na aprendizagem 

da matemática, através da Resolução de Problemas de forma significativa, 

procurando desenvolver a capacidade de ler, interpretar e resolver problemas 

matemáticos associados a sua realidade, utilizando as operações fundamentais. 

Para tanto será realizado um estudo, uma revisão bibliográfica, sobre as 

questões que envolvem o tema, para subsidiar a elaboração do material didático, 

a ser trabalhado na intervenção com os alunos do 6° ano, levando- os a 

interpretação e resolução de problemas de maneira prazerosa tendo uma 

aprendizagem significativa. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CELIO LEITE 

ORIENTADOR:  Simone Luccas 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Práticas avaliativas nas aulas de matemática 

Tema: Avaliação 

Palavras-chave:  Matemática; Avaliação; Ensino. 

Resumo:  O ensino matemático nem sempre foi visto como algo bem-sucedido 

nas escolas devido a falta de empatia que muitos alunos apresentam em relação 

à disciplina de matemática. A avaliação torna-se o ponto nevrálgico do problema.   

O projeto desenvolvido durante o PDE teve por objetivo investigar como os 

professores desenvolvem suas práticas avaliativas. Durante a investigação, foi 

possível notar que a avaliação deve estar presente em todos os momentos da 

ação pedagógica, contribuindo para o aprendizado do conhecimento 

matemático. Há três tipos de avaliação, a saber: diagnóstica, no qual o professor 

investiga o que os alunos sabem a respeito do conhecimento a ser trabalhado; 

somativa, que atribui valores e notas; e formativa, quando procura-se 



informações sobre o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem 

para adequá-lo as necessidade dos alunos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Avaliação da matemática como prática de investigação. 

Tema: Avaliação 

Palavras-chave: Matemática; Avaliação; Ensino. 

Resumo: O ensino matemático nem sempre foi visto com algo bem 

sucedido nas escolas, devido a falta de empatia que muitos 

alunos apresentam em relação à disciplina, dentro do ensino da 

matemática .A avaliação torna-se o ponto nevrálgico do 

problema. Este projeto visa investigar como são feitas as 

avaliações e quais os resultados satisfatórios que ela traz em 

relação ao ensino matemático em sala de aula. Por meio dessa 

investigação, é preciso que a avaliação possa estar presente em 

todos os momentos contribuindo para o aprendizado, e de que 

maneira irá refletir na sociedade avaliação pode se destacar 

como : Diagnóstica onde professor investiga o que os alunos 

aprenderam. Somativa é quando se procura atribuir valores e 

notas sendo de grande importância dentro do contexto escolar. 

Formativa é quando procura-se informações sobre o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, para 

adequá-lo ás necessidade dos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CESAR GUINDANI RIGHI 

ORIENTADOR:  Rogerio Luis Rizzi 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   ma abordagem sobre os aspectos lúdicos e cognitivos relacionados aos 

problemas matemáticos no Ensino Fundamental. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 



Palavras-chave:  Teoria de Aprendizagem Significativa; Resolução de 

Problemas; Jogos Lúdico-Pedagógicos. 

Resumo:  Este artigo objetiva apresentar os resultados da proposta de trabalho 

realizada no Programa de Desenvolvimento Educacional, que enfatizou a 

seleção, aplicação e avaliação dos resultados de prática pedagógica com apoio 

de jogos lúdico-pedagógicos, sob encaminhamentos teóricos e metodológicos 

da Teoria de Aprendizagem Significativa e da Metodologia de Resolução de 

Problemas. As atividades pedagógicas foram desenvolvidas no contexto de 

situações-problemas planejadas e organizadas na elaboração do material 

didático e do Projeto de Implementação pedagógica. A Implementação na escola 

foi realizada considerando-se estratégias como dramatizações e elaboração de 

mapas, empregando jogos que tiveram papel destacado no processo de ensino 

e aprendizagem atuando como mediadores no ensino das quatro operações 

matemáticas aos alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental. Os resultados da 

aplicação da Unidade Didática em sala de aula mostram que os alunos utilizaram 

seus conhecimentos como recursos para interpretar, analisar e resolver 

problemas em diversos contextos e desenvolveram a sua capacidade de 

investigação na busca da resolução das situações-problemas trabalhadas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Uma abordagem sobre os aspectos lúdicos e cognitivos relacionados aos 

problemas matemáticos no Ensino Fundamental. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave: Teoria de Aprendizagem de Ausubel. Resolução de 

problemas. Jogos Pedagógicos 

Resumo: O trabalho intitulado “Uma abordagem sobre os aspectos lúdicos e 

cognitivos relacionados aos problemas matemáticos no Ensino Fundamental”  

objetiva fundamentar a avaliação, seleção e aplicação de jogos, sob o ponto de 

vista da Teoria de Aprendizagem de Ausubel e abordagem metodológica da 

Resolução de Problemas realizando o papel de mediador para o ensino e 

aprendizagem das quatro operações matemáticas fundamentais. Ressaltando 

que a implementação terá a sua essencialidade no trabalho de emprego de jogos 

na abordagem lúdica e educativa estimulando para a interação social e cultural 

dos alunos, buscando a integração e a relação dos conteúdos ministrados em 



sala de aula com aqueles que estão presentes no seu dia-a-dia. As Diretrizes 

Curriculares Estadual afirmam que é papel da escola possibilitar um ensino da 

Matemática ao aluno sendo contextualizado com o mundo real, estando 

relacionado diretamente com o cotidiano do aluno, e que os professores de 

Matemática devem planejar estratégias que a construção da Aprendizagem 

Significativa seja vivenciada e não apenas a aprendizagem mecânica. Serão 

oferecidas condições didático-pedagógicas para que seja construídas em sala 

de aula um ensino onde o aprendizado do aluno deve estar diretamente 

relacionados à sua vida real, pois, desse modo, o aluno associa o que aprende 

em sala de aula com suas atividades cotidianas, pela interação com o professor 

ou seus colegas de classe ou membros da sua relação social ou, mesmo, através 

do redescobrimento do conteúdo matemático por meio de discussões, análises 

e deduções, associando o que aprende em sala de aula com suas atividades 

cotidianas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CESARINA BOSSONI 

ORIENTADOR:  Marcelo Carlos de Proenca 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS USADAS PELOS ALUNOS DO 8º ANO 

NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO PORCENTAGEM 

Tema: Resolução de problemas envolvendo porcentagem 

Palavras-chave:  Resolução de problemas. Estratégias. Matemática. Ensino-

aprendizagem. 

Resumo:  Este artigo objetiva analisar as dificuldades dos alunos para 

apresentar estratégias de resolução de problemas de porcentagem, bem como 

avaliar o ensino por meio da abordagem da Resolução de Problemas. Para isso, 

foi elaborada uma sequência didática para ser aplicada nas aulas de matemática, 

em uma turma de 35 alunos do 8º ano da Escola Estadual Princesa Izabel – 

Ensino Fundamental no município de Paiçandu - PR. Esta sequência teve início 

com uma prova, contendo situações problema, onde a estratégia mais utilizada 

foi a de tentativas e erros para suas resoluções, e os alunos obtiveram média 



6,85. Em seguida, por meio da Resolução de Problemas, foi abordado o 

conteúdo envolvendo Porcentagem. Para avaliar essa abordagem, foi aplicada 

uma prova final, onde os alunos obtiveram uma média de acertos de 9,2. Desse 

modo, a partir do ensino por meio da resolução de problemas, os alunos 

compreenderam melhor o conteúdo apresentado e o resultado disso notamos, 

principalmente, na melhora significativa da média nas avaliações. Isso mostra 

que o ensino por meio da abordagem da Resolução de Problemas favoreceu a 

aprendizagem da Matemática pelos alunos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS USADAS PELOS ALUNOS DO 8° ANO 

NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO PORCENTAGEM 

Tema: Resolução de problemas envolvendo porcentagem 

Palavras-chave: Educação Matemática; Resolução de problemas; Estratégias. 

Resumo: O tema Resolução de Problemas é recente na Educação Matemática, 

por isso vem sendo discutidas estratégias de como resolvê-los. Nessa 

abordagem o aluno tem a possibilidade de desenvolver habilidades como 

questionar, levantar hipóteses, estabelecer relações para construir seu 

conhecimento. Mas os alunos apresentam dificuldades e com o objetivo de 

analisar essas dificuldades de apresentar estratégias e procedimentos de 

resolução, esta pesquisa busca responder ao seguinte problema: Quais as 

dificuldades apresentadas pelos alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental 

no momento de elaborar estratégias para resolver problemas matemáticos? O 

trabalho em sala de aula na abordagem da resolução de problemas ajuda esses 

alunos a superarem essas dificuldades? 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CINTIA MOSKADO ALTIZANI 

ORIENTADOR:  Rudolph dos Santos Gomes Pereira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Etnomatemática: uma proposta metodológica para a aprendizagem 

significativa 



Tema: Tendências Metodológicas da Educação Matemática 

Palavras-chave:  Educação Matemática; Tendências metodológicas; 

Etnomatemática 

Resumo:  A Etnomatemática ainda é uma tendência metodológica pouco 

presente na realidade escolar. Desse modo, este estudo tem como objetivo 

examinar seus fundamentos e práticas, por intermédio de revisão bibliográfica, 

assim como relatar as percepções veiculadas por professores de um grupo de 

trabalho em rede virtual a respeito desse campo matemático. Justifica-se o 

estudo pela compreensão do potencial da Etnomatemática para a melhoria do 

ensino, a partir da consideração dos saberes matemáticos prévios do aluno. 

Como fundamento psicológico da abordagem, discute-se a teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel (1980). A discussão bibliográfica 

aponta para frutíferos caminhos da Etnomatemática para a melhoria da relação 

do aluno com os saberes matemáticos e consequentes resultados na 

aprendizagem. Por outro lado, a análise dos dados das participações dos 

docentes remetem à necessidade de aprofundamento sobre os conceitos 

etnomatemáticos e sobre a aprendizagem significativa, seja em cursos de 

formação inicial ou em serviço. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Etnomatemática e suas possibilidades para uma aprendizagem 

significativa 

Tema: Tendências Metodológicas da Educação Matemática 

Palavras-chave: Etnomatemática; aprendizagem significativa; conhecimentos 

prévios; cotidiano 

Resumo: Os alunos trazem para a escola vivências e conhecimentos 

matemáticos presentes em suas práticas cotidianas e dos grupos os quais 

pertencem, mas percebe-se que o trabalho desenvolvido nas aulas de 

Matemática, na maioria das vezes, está pautado em um ensino livresco e 

conteudista, na memorização de fórmulas e repetição de exercícios, 

descontextualizado das necessidades e da realidade dos alunos. O 

distanciamento entre o conteúdo desenvolvido na sala de aula com as situações 

do cotidiano, faz com que muitas vezes os alunos questionem: Por que aprender 

isso? Onde usaremos isso? Assim sendo, o presente trabalho procura, através 



da Etnomatemática, repensar a ação do professor de Matemática, na busca por 

caminhos que possibilitem valorizar e utilizar os conhecimentos prévios dos 

alunos, estabelecendo uma articulação entre esses conhecimentos e os 

conhecimentos sistematizados, favorecendo uma aprendizagem significativa. 

Portanto, o foco principal dessa unidade temática é o aprofundamento teórico 

das contribuições da tendência metodológica da Etnomatemática e da teoria da 

aprendizagem significativa, na aprendizagem de conceitos matemáticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDETE DUPS PORTES 

ORIENTADOR:  Andre Fabiano Steklain Lisboa 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   A identificação de conceitos matemáticos através da contextualização 

de situações vivenciadas por meio da estratégia de uma visita educacional 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  geometria; modelagem matemática; visita educacional; 

motivação 

Resumo:  RESUMO 

O objetivo deste trabalho é mostrar que a exposição dos estudantes a situações 

práticas pode acarretar em maior interesse pela matemática através de uma 

visita educacional a uma refinaria. Foi evidenciado através da mesma a 

motivação e curiosidade pela aprendizagem. Após a visita os alunos 

conseguiram descrever de forma mais positiva sobre suas expectativas em 

relação aos conhecimentos matemáticos, demonstrando interesse por estudos 

futuros, a fim de serem bem sucedidos profissionalmente. Durante as aulas 

práticas, nas construções geométricas e demonstrações de fórmulas, grande 

parte dos alunos demonstraram interesse e compreensão dos conceitos 

estudados. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A identificação de conceitos matemáticos através da contextualização de 

situações vivenciadas por meio da estratégia de uma visita educacional. 



Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Geometria; Aprendizagem 

significativa. 

Resumo: Este esstudo tem como intenção a motivação para o estudo de 

geometria e outros conceitos matemáticos, por meio de vivências educacionais 

através de visita educacional, pois considera que os alunos possam vivenciar 

situações do cotidiano como possibilidade de reflexão e que possam articular os 

conhecimentos escolares. Sobretudo a modelagem matemática vem sendo 

concedida como uma ferramenta interessante para mostrar relação entre 

conhecimento formal e a sua aplicabilidade, pois considera que esta prática 

contribui na formação de alunos observadores, críticos, interessados, com 

iniciativa, pois conseguem visualizar a aplicação dos conhecimentos escolares. 

Prevê que este estudo de vivência será realizado por meio de uma visita na 

empresa de Refinaria de Petróleo Getúlio Vargas com uma sequência didática e 

encaminhamentos metodológicos organizados com o objetivo de ofertar 

estratégias que facilitem e tornem significativo o ensino-aprendizagem de 

conceitos matemáticos constituída na visita educacional, para que os alunos 

possam identificar esses conceitos e valorizá-los, com a finalidade de levá-los 

ao entusiasmo em seus estudos, com a possibilidade de desenvolver raciocínio, 

tornando-os mais participativos, curiosos e construtores do seu conhecimento, 

de seu futuro e a uma carreira profissional. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDINEIA HEIDEMANN FONTANELLA 

ORIENTADOR:  MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   EDUCAÇÃO FISCAL NO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA: 

REFLEXÕES SOBRE SUAS IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO SOCIAL DOS 

ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA 

Tema: Educação Fiscal no Currículo de Matemática: reflexões sobre suas 

implicações no contexto social dos alunos da escola pública 

Palavras-chave:  Educação fiscal. Ensino de matemática. Escola pública. 



Resumo:  Este trabalho é o resultado dos estudos e do trabalho desenvolvido 

com a idealização e execução de um projeto de intervenção realizados durante 

o Programa de desenvolvimento Educacional – PDE da turma 2012/2013. Os 

estudos foram direcionados para a compreensão dos conceitos de educação 

fiscal e como esses saberes poderiam ser dinamizados nas aulas de 

matemática. Assim, delimitou-se uma ação didático-pedagógica que envolveu 

um grupo de professores, em sua maioria de professores de matemática das 

cinco escolas públicas estaduais do município de Capitão Leônidas Marques, 

região Oeste do Estado do Paraná-Brasil. Constituído esse grupo de estudos 

que, somados às contribuições advindas das interlocuções com um Grupo de 

Trabalho em Rede-GTR, foram dinamizados encontros, na modalidade de 

oficinas de trabalho, onde foram discutidos e analisados textos que envolviam a 

temática da educação fiscal e do ensino da matemática. O objetivo desse 

trabalho foi alcançado na medida em que propiciou uma reflexão entre 

professores da área da matemática, direção escolar e membros da equipe 

pedagógica, sobre a importância de melhor instrumentalizar nossos alunos para 

uma melhor leitura de mundo, uma vez que essa melhor leitura de mundo pode 

ajudá-los na tomada de decisões que, inclusive, resultem em mudanças quanto 

à forma como são empregados os recursos públicos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Educação Fiscal no Currículo de Matemática: reflexões sobre suas 

implicações no contexto social dos alunos da escola pública 

Tema: A Educação Fiscal permeando os conteúdos da Matemática 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Educação Fiscal 

Resumo: É comum durante as aulas de matemática, principalmente quando 

trabalhamos estatística, que os alunos demonstrarem que não aprovam o 

excesso de tributos arrecadados no Brasil e que externem sua desconfiança na 

administração dos recursos arrecadados. Como o projeto de implementação têm 

como objetivo montar um grupo de estudos com professores da área de 

matemática, para estudar e refletir sobre a história da estruturação do Estado, 

visando estimular os docentes da área a projetarem, quando do trabalho com 

determinados conteúdos, que seus alunos percebam como são afetados direta 

e indiretamente pela administração que o Estado executa no gerenciamento dos 



recursos fiscais, elaboramos a presente unidade didática que está dividida em 8 

encontros presenciais onde serão trabalhados reflexivamente, textos e 

conteúdos práticos ligados a temática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CLECIR FATIMA PIETROBON MACCARINI 

ORIENTADOR:  MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Raciocínio lógico e a proporcionalidade utilizada no dia a dia da sala de 

aula. 

Tema: Proporcionalidade e resolução de problemas 

Palavras-chave:  Proporção, raciocínio lógico, resolução de problemas 

Resumo:  O presente artigo relata o trabalho de intervenção realizado no 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná – SEED, com alunos do 7ª ano do Colégio Estadual Padre 

Ponciano José de Araújo em Palmas – PR, com o objetivo de contribuir no 

processo de estudo de razão e proporção através de situação problemas, 

permitindo aos alunos que se coloque diante de questionamentos, bem como de 

pensar por si próprios, possibilitando o exercício do raciocínio lógico e não 

apenas o uso de regras padronizadas. A experiência contou também com a 

participação de professores do Grupo de Trabalho em Rede, através de 

depoimentos e sugestões. Os resultados apontaram para uma aprendizagem 

significativa e prazerosa. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Raciocínio lógico e a proporcionalidade utilizada no dia a dia da sala de 

aula. 

Tema: Proporcionalidade e resolução de problemas 

Palavras-chave: Proporção, raciocínio lógico, resolução de problemas 

Resumo: O trabalho a ser desenvolvido pretende abordar o conteúdo específico 

proporcionalidade, considerando as inúmeras possibilidades de 



contextualização, bem como pelos benefícios para a formação pessoal de 

nossos alunos. No que se refere ao raciocínio lógico, entende-se que se trata de 

uma habilidade que é essencial para a educação matemática. Nas escolas 

encontramos alunos desinteressados e desmotivados em relação à disciplina de 

Matemática, apresentando dificuldades em conceitos básicos, assim é preciso 

que enquanto educadores, buscarmos estratégias que possibilitem o 

desenvolvimento de atitudes e capacidades intelectuais, pontos fundamentais 

para despertar a curiosidade dos alunos tornando-os capazes de enfrentar 

situações novas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CLEIDE MIGUEL DA CRUZ 

ORIENTADOR:  Lilian Akemi Kato 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA: CURSO DE FORMAÇÃO PARA 

PROFESSORES NA CIDADE DE SARANDI-PR 

Tema: Textos para o ensino de Matemática 

Palavras-chave:  Ensino-aprendizagem, Matemática, Ensino de Matemática, 

Investigação Matemática. 

Resumo:  Este artigo apresenta uma reflexão sobre a investigação matemática 

no processo de ensino e aprendizagem por meio da intervenção realizada com 

os professores do Colégio Estadual do Jardim Panorama em Sarandi-Pr. 

Entende-se que é necessária a discussão permanente de problemas e 

dificuldades encontradas no ensino de Matemática. Neste sentido, foi realizado 

um curso de capacitação para professores da Educação Básica, dividido em 

duas partes, uma parte para discussão e dinâmicas de grupo e uma segunda 

parte em que os professores fizeram aplicação de atividades investigativas em 

suas salas de aula. Ainda dentro da mesma temática foi realizado um curso 

online, Grupo de Estudos em Rede (GTR). Notou-se que há uma busca por parte 

dos docentes em verificar e refletir sobre alternativas que contribuam com o 

ensino. Também há a intenção dos mesmos de tornar o aluno mais ativo na 

construção do conhecimento, ao invés de seguir instruções, definindo-o também 



como agente participativo no processo ensino aprendizagem. Diante da 

bibliografia consultada e da experiência obtida com esta intervenção, foi possível 

notar que a investigação matemática contribui para uma melhoria do ensino 

desta disciplina, sendo uma possibilidade interessante na atividade docente. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Investigação Matemática: Curso de Formação para professores na 

cidade de Sarandi-PR. 

Tema: Textos para o ensino de Matemática 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Matemática; Ensino de Matemática.  

Investigação Matemática. 

Resumo: Este projeto visa não apenas refletir, mas fazer uma intervenção junto 

aos professores de matemática do Colégio Estadual do Jardim Panorama em 

Sarandi-PR. Para tanto será feita inicialmente uma reflexão teórica sobre  a 

abordagem de investigação matemática e num segundo momento a aplicação 

de um curso seguindo esta temática. Entende-se que é necessária a discussão 

permanente de problemas e dificuldades encontrados no processo de ensino-

aprendizagem de matemática. Por isso também há a necessidade de se oferecer 

aos professores da rede estadual de Sarandi momentos para elaborarem 

atividades de caráter investigativo que levem a reflexão e consequentemente 

contribua para melhoria de suas vivências em sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CLEMENTINA SCHERPINSKI 

ORIENTADOR:  Luciana Pagliosa Carvalho Guedes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

Tema: Matemática 

Palavras-chave:  Aprendizagem; Matemática; Acompanhamento; Atividades; 

Superação. 

Resumo:  O Programa Salas de Apoio à Aprendizagem (SAA) é um projeto da 

Secretaria de Estado da Educação (SEED) que busca atender as necessidades 



de acompanhamento na aprendizagem de crianças que frequentam as séries 

finais do Ensino Fundamental que apresentam déficit de aprendizagem dos 

conteúdos básicos das séries iniciais. Em geral o Ensino da Matemática tem os 

mesmos problemas das outras disciplinas do Currículo Escolar. Este estudo tem 

por objetivo desenvolver atividades como alternativa didática que buscam 

melhorar a aprendizagem de Matemática para sanar as dificuldades trazidas 

pelos alunos que frequentam a SAA. Para a implementação pedagógica deste 

projeto, serão utilizadas as seguintes estratégias: realizar uma reunião com a 

direção e equipe pedagógica para exposição da proposta de trabalho a ser 

realizado, com objetivo de discutir e planejar ações a fim de envolver os alunos 

durante o desenvolvimento das atividades do projeto; desenvolver a produção 

didática pedagógica – unidade didática, visando possibilitar a superação das 

dificuldades de aprendizado de Matemática. Todas as atividades apresentadas 

no Caderno Didático foram desenvolvidas ao longo do semestre juntamente com 

outras que foram necessárias para a superação das dificuldades trazidas pelos 

alunos. As atividades propostas tinham o objetivo de serem norteadoras, ou seja, 

deveriam ser aplicadas, adaptadas ou refeitas, conforme a necessidade. O uso 

do material concreto foi um grande aliado para sanar as dificuldades encontradas 

pelos alunos no processo de ensino-aprendizagem de matemática. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Sala de Apoio à Aprendizagem de Matemática: Um Espaço 

Complementar do Processo Ensino Aprendizagem. 

Tema: rojetos de Apoio Educacional. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Matemática; Acompanhamento; Atividades; 

Superação 

Resumo: O Programa Salas de Apoio à Aprendizagem (SAA) é um projeto da 

Secretaria de Estado da Educação (SEED) que busca atender as necessidades 

de acompanhamento na aprendizagem de crianças que freqüentam as séries 

finais do Ensino Fundamental que apresentam déficit de aprendizagem dos 

conteúdos básicos das séries iniciais. Em geral o Ensino da Matemática tem os 

mesmos problemas das outras disciplinas do Currículo Escolar. Este estudo tem 

por objetivo 



desenvolver atividades como alternativa didática que buscam melhorar a 

aprendizagem de Matemática para sanar as dificuldades trazidas pelos alunos 

que freqüentam a SAA. Para a implementação pedagógica deste projeto, serão 

utilizadas as seguintes estratégias: Realizar uma reunião com a direção e equipe 

pedagógica para exposição da proposta de trabalho a ser realizado, com objetivo 

de discutir e planejar ações a fim de envolver os alunos durante o 

desenvolvimento das atividades do projeto; desenvolver a produção didática 

pedagógica – unidade didática, visando possibilitar a superação das dificuldades 

de aprendizado de Matemática, possibilitando ao aluno o acesso a 

conhecimentos que possibilitem a formação crítica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CRISTINA IMAMURA DA SILVA 

ORIENTADOR:  Paulo Laerte Natti 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   Tangram e tecnologia no ensino- aprendizagem de matemática 

Tema: O Tangram como recurso didático no 6º Ano 

Palavras-chave:  Tangram;Tecnologias;Geogebra;Ensino-

aprendizagem;Geometria plana. 

Resumo:  O presente artigo foi desenvolvido com o objetivo de evidenciar as 

possibilidades de utilização de jogos didáticos e de recursos tecnológicos na 

aplicação das metodologias de ensino da matemática, com o objetivo de tornar 

as aulas mais dinâmicas e atrativas, relacionando teoria e prática. O trabalho, ao 

fazer uso do Tangram e do software Geogebra, foi estruturado de tal forma que 

as atividades realizadas possibilitaram a exploração e a identificação das formas 

geométricas. O software Geogebra foi utilizado na introdução dos conceitos de 

geometria plana e para a construção das sete peças do Tangram. A 

implementação do projeto foi realizada com os alunos do 6º Ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Professora Maria José Balzanelo Aguilera, 

situado no município de Londrina, Paraná. Como resultado, observou-se 

significativa melhora na participação dos alunos nas atividades desenvolvidas 

em sala e no laboratório de informática, tornando evidente que a utilização do 



software Geogebra motivou os alunos que foram desafiados a demonstrar seus 

conhecimentos teóricos em atividades práticas. Observou-se também que tais 

recursos facilitaram o ensino e a aprendizagem dos conteúdos de matemática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Tangram e tecnologias no ensino aprendizagem de matemática. 

Tema: O Tangram como recurso didático no 6º Ano. 

Palavras-chave: Tangram; Tecnologia; Geogebra. 

Resumo: O Tangram é um quebra cabeça formado por apenas sete peças com 

as quais é possível criar e montar figuras geométricas. O Trabalho com o 

Tangram e tecnologias está estruturado de tal forma que as atividades visam a 

exploração e a identificação das formas geométricas dessas peças, facilitando a 

aprendizagem dos conteúdos de matemática, estimulando o raciocínio; 

despertando a imaginação e a criatividade como estratégia para o ensino. O 

software matemático Geogebra será utilizado para introduzir conceitos de 

Geometria Plana e para a construção de Tangram. Com esta atividade deseja-

se evidenciar aos alunos que na Internet há jogos (matemáticos) didáticos 

interessantes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: CRISTINA VERONICA TRAMONTINI 

ORIENTADOR:  Marcia Maioli 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   O uso de jogos e materiais didáticos manipuláveis na Sala de Apoio à 

Aprendizagem 

Tema: O lúdico no ensino de Matemática 

Palavras-chave:  Jogos; Matemática; Materiais Manipuláveis; Sala de Apoio à 

Aprendizagem. 

Resumo:  Este artigo é o resultado de um trabalho desenvolvido na Sala de 

Apoio à Aprendizagem, destinada aos alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental 

com defasagem de aprendizagem em conteúdos básicos da Matemática, do 

Colégio Estadual Duque de Caxias – Ensino Fundamental e Médio, que teve 



como objetivo a construção de conceitos sobre o Sistema de Numeração 

Decimal e das Operações Fundamentais através do uso de jogos e materiais 

didáticos manipuláveis como recursos pedagógicos. Estes recursos 

apresentaram-se como uma forma alternativa para tornar o ensino da 

Matemática mais significativo e prazeroso, onde os alunos constroem seus 

conhecimentos através de atividades lúdicas, agindo diretamente com materiais 

didático pedagógicos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O uso de jogos e materiais didáticos manipuláveis na Sala de Apoio à 

Aprendizagem 

Tema: O lúdico no ensino de matemática 

Palavras-chave: Jogos. Matemática. materiais manipuláveis. Sala de Apoio à 

Aprendizagem 

Resumo: Este projeto apresenta jogos e materiais didáticos manipuláveis como 

recursos pedagógicos a serem utilizados na Sala de Apoio à Aprendizagem do 

6º Ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Duque de Caxias – Ensino 

Fundamental e Médio. Estes recursos apresentam-se como uma forma 

alternativa para tornar o ensino da Matemática mais significativo e prazeroso, 

pois espera-se que os alunos construam conhecimentos através de atividades 

lúdicas agindo diretamente com  materiais didáticos. O objetivo estabelecido 

para o desenvolvimento deste projeto é a construção de conceitos sobre o 

Sistema de Numeração Decimal e as Operações Fundamentais através do uso 

destes recursos pedagógicos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DEBORA CRISTINA WENDLER 

ORIENTADOR:  LUCIENE REGINA LEINEKER 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Formação de Docentes para os anos iniciais: uma experiência com 

Jogos Pedagógicos no Ensino da Matemática 

Tema: Jogos Pedagógicos no Ensino da Matemática 



Palavras-chave:  Formação. Jogos. Aprendizagem. Matemática. 

Resumo:  Este artigo tem como objetivo descrever o trabalho desenvolvido, 

numa perspectiva de contribuição na construção da prática pedagógica, na 

Formação de Docentes para os anos iniciais, por meio de ações com enfoque 

na utilização de jogos como estratégia didática na aprendizagem da Matemática 

do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

As ações propostas foram efetivadas no Colégio Estadual Visconde de 

Guarapuava, localizado no município de Guarapuava, no Estado do Paraná. 

Procura-se destacar por meio deste a análise das intervenções realizadas 

levando esta pesquisadora a concluir que tais procedimentos mostraram-se 

produtivos ao possibilitar as participantes um olhar crítico e reflexivo sobre as 

práticas de sala de aula. A compreensão da metodologia apresentada serviu 

como instrumento de convencimento para a utilização de jogos no ensino-

aprendizagem da Matemática. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Formação de Docentes para os anos iniciais: uma experiência com Jogos 

Pedagógicos no Ensino da Matemática 

Tema: Jogos Pedagógicos no Ensino da Matemática 

Palavras-chave: Matemática; jogos pedagógicos; formação de professores para 

os anos iniciais. 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica apresenta uma série de 

orientações e sugestões de atividades que visam aprimorar a formação do 

professor normalista  quanto ao conhecimento da metodologia de Resolução de 

Problemas por meio de Jogos Pedagógicos, bem como sua fundamentação 

teórica, seu alcance e suas limitações, com objetivo de favorecer a organização 

e o enriquecimento das atividades em sala de aula, contribuindo para a 

potencialização da aprendizagem em Matemática. O objetivo desta produção 

não consiste em defender o jogo como sendo o método mais eficaz para a 

aprendizagem em Matemática nem tão pouco defender a sua prática em “toda” 

a situação pedagógica. A finalidade está em propiciar situações por meio de 

jogos pedagógicos na aprendizagem da matemática, que contribuam na 

regência das aulas dos alunos do 4º ano da turma de Formação de Docentes 



para os anos iniciais do Colégio Estadual Visconde de Guarapuava, pois 

acreditamos, tal como consideram muitos pesquisadores entre eles Borin(1996), 

Grando(2000), Kishimoto(1996), Macedo(2000), Moura(2000)  na eficiência dos 

jogos como recurso didático. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DENISE APARECIDA PERON 

ORIENTADOR:  Veridiana Rezende 

IES:  Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 

Artigo  

Título:   AS OPERAÇÕES DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO: uma possibilidade para 

o ensino e aprendizagem de Matemática por meio do software JClic 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Adição; Ensino de Matemática; JClic; Subtração. 

Resumo:  Levando em consideração a relevância do ensino e aprendizagem 

das operações de adição e subtração, o presente trabalho buscou, por meio de 

uma abordagem qualitativa, levar aos estudantes uma nova possibilidade de 

aprendizagem destas operações. O objetivo foi propor atividades com a 

utilização do software educativo JClic de autoria de Francesc Busquests que 

envolvessem as operações de adição e subtração. As atividades foram 

desenvolvidas junto aos estudantes dos 6º anos do Colégio Estadual Quatorze 

de Dezembro – E.F.M. localizado no município de Peabiru-Pr. Os principais 

resultados apontam que o trabalho contribuiu com a melhoria da qualidade do 

ensino e aprendizagem das operações de adição e subtração dos estudantes. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: AS OPERAÇÕES DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO: uma possibilidade para 

o ensino e aprendizagem de Matemática por meio do software JClic 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Adição; Ensino de Matemática; JClic; Subtração. 

Resumo: Considerando a relevância do ensino e aprendizagem nas escolas 

públicas, a presente produção didático-pedagógica  intitulada As operações de 

adição e subtração: uma possibilidade para o ensino e aprendizagem de 



Matemática por meio do software JClic, tem como objetivo propor atividades com 

a utilização do software JClic, envolvendo as operações de adição e subtração. 

O projeto será desenvolvido junto aos estudantes do 6º ano do Colégio Estadual 

Quatorze de Dezembro – E.F.M. no município de Peabiru-Pr, onde serão 

coletados os dados para posteriores análises e descrição do desempenho dos 

alunos, por meio de gravações de áudio, entrevistas semiestruturadas e 

principalmente pela observação direta. Esperamos, com a implementação dessa 

unidade didática, contribuir com a qualidade do ensino nas escolas públicas do 

estado do Paraná. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DIRLEI PAGANINI 

ORIENTADOR:  Manuela Pires Weissbock Eckstein 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Geometria e cotidiano:experiências no ensino 

Tema: Geometria e cotidiano 

Palavras-chave:  Matemática; Modelagem Matemática; Geometria 

Resumo:  O ensino de matemática sempre motivou discussões acerca de novas 

metodologias e encaminhamentos didáticos visando despertar a curiosidade do 

aluno e oportunizar o desenvolvimento do saber matemático. Neste sentido, a 

proposta de trabalho utilizando a Modelagem matemática, oportuniza ao 

educando contextualizar a sua realidade, transformando-a em conteúdo 

matemático. Por isso, optou-se neste sentido por trabalhar-se os conteúdos 

relativos à Geometria, utilizando-se modelos matemáticos. A Modelagem 

Matemática caracteriza-se como um processo de problematização da realidade, 

através da utilização de um modelo matemático onde os contextos serão 

transformados em linguagem matemática. O uso da Modelagem Matemática 

compreende cinco etapas: escolha do tema, investigação, levantamento dos 

problemas a serem solucionados, resolução dos problemas e análise das 

soluções apontadas. 

 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: Geometria e cotidiano:experiências no ensino médio 

Tema: Geometria e cotidiano 

Palavras-chave: Matemática; Modelagem Matemática; Geometria 

Resumo: O ensino de matemática sempre motivou discussões acerca de novas 

metodologias e encaminhamentos didáticos visando despertar a curiosidade do 

aluno e oportunizar o desenvolvimento do saber matemático. Neste sentido, a 

proposta de trabalho utilizando a Modelagem matemática, oportuniza ao 

educando contextualizar a sua realidade, transformando-a em conteúdo 

matemático. Entre os objetivos deste trabalho cabe ressaltar as discussões que 

permeiam o conceito de saber matemático, a forma como o educando absorve-

o e a sua significância contextual. Por isso, optou-se neste sentido por trabalhar-

se os conteúdos relativos à Geometria, utilizando-se modelos matemáticos. A 

Modelagem Matemática caracteriza-se como um processo de problematização 

da realidade, através da utilização de um modelo matemático onde os contextos 

serão transformados em linguagem matemática. O uso da Modelagem 

Matemática compreende cinco etapas: escolha do tema, investigação, 

levantamento dos problemas a serem solucionados, resolução dos problemas e 

análise das soluções apontadas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: DORIVAL DE ASSIS FERREIRA 

ORIENTADOR:  MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Educação Financeira-Planejamento Familiar 

Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave:  Educação Financeira; Planejamento familiar; Gráficos e 

Planilhas. 

Resumo:  A abordagem deste artigo consiste em apresentar e analisar 

informações de orçamento familiar bem como a forma de administrar as finanças 

com o intuito de criar reservas e aumentar o patrimônio. Este trabalho está em 

consonância com os resultados obtidos através da Implementação do Projeto 



de Intervenção Pedagógica na Escola iniciado em 15 de março de 2013 e, 

concluído em 23 de maio de 2013. A implementação foi organizada e concluída 

em doze encontros de três horas entre o docente e os discentes do 7º ano A no 

turno diurno do Colégio Estadual do Campo Humberto de Alencar Castelo 

Branco Ensino Fundamental e Médio-EFM do Município de Santana do Itararé- 

Paraná. O objetivo deste trabalho é disciplinar os hábitos consumistas dos 

alunos, envolver os pais e a comunidade escolar no Processo Educacional 

Financeiro possibilitando organizar e planejar as finanças dentro daquilo que se 

ganha e o que consome com a proposta de evitar dívidas e, consequentemente 

a inadimplência propiciando a visualização da situação encontrada através da 

construção de planilhas e gráficos. É indicado que se elabore uma planilha como 

demonstrativo para visualizar o fluxo de caixa e acertar nas decisões de 

consumo, a ação do controle financeiro é necessária em sua aplicabilidade. O 

resultado desta aplicação foi relevante e significativo, pois, observou-se o 

desempenho, a motivação e o desenvolvimento dos alunos dentre as atividades 

realizadas e, a escola por sua vez deve dar sequência neste processo de 

intervenção pedagógica para não interromper o seguimento desta proposta 

implantada na escola. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Educação Financeira-Planejamento Familiar 

Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave: Educação Financeira; Planejamento familiar; Gráficos e 

Planilhas. 

Resumo: A Educação Financeira é indispensável na formação do indivíduo, 

construção do conhecimento e do saber. Semear idéias, planejar e administrar 

as finanças com intuito de levar o aluno a aprender pesquisar, criar hipóteses, 

testá-las, para que o processo ensino-aprendizagem se efetive. Pretende-se 

com esta unidade didática, elaborar e aplicar exercícios de fixação e raciocínio 

lógico, envolvendo dados estatísticos, juros, porcentagens, regra de três 

simples, gráficos e o sistema monetário brasileiro. O objetivo dessa produção 

didático-pedagógica é estimular no aluno a criar responsabilidade, saber utilizar 

o dinheiro de forma organizada, planejada bem como administrá-lo para que em 



futuro próximo alcance resultados satisfatórios que permita adquirir um padrão 

de vida significativo e não torne um cidadão inadimplente. Em sala de aula será 

feito uma explanação das atividades a ser desenvolvida na implementação aos 

alunos do 7º ano, turma A, que serão orientados a realizar pesquisas de preços 

dos produtos alimentícios, material escolar, medicamentos, entre outros, 

utilizando a internet e o comércio local, organizando os dados colhidos em 

planilhas, construindo gráficos para visualizar a situação encontrada, com o 

intuito de fazer economia, evitar gastos desnecessários e o desperdício. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: EDICLEUZA MORAIS PRATES 

ORIENTADOR:  SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná 

Artigo  

Título:   COMO TRABALHAR COM AS FRAÇÕES PARTINDO DO CONCRETO 

PARA A ABSTRAÇÃO 

Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Palavras-chave:  Aprendizagem Matemática;  Frações; Jogos Matemáticos; 

Formação Docente. 

Resumo:  A aprendizagem está diretamente ligada ao significado do que se 

aprende. Para que o aluno aprenda é necessário que o conteúdo tenha 

significado para ele. Ao chegar no sexto ano o aluno apresenta uma série de 

problemas, principalmente a falta de maturidade para a abstração. A melhor 

forma de solucionar esse problema é encontrar maneiras de como passar do 

conteúdo matemático concreto para a abstração, principalmente no estudo das 

frações. Este projeto visa o tratamento dado ao conteúdo de frações no ensino 

fundamental através da contextualização, da história da matemática das frações 

para os conceitos fracionários, aplicando atividades de jogos matemáticos que 

se caracterizem como interferências pedagógicas na superação das dificuldades 

de abstração. Para tanto elaborou-se uma produção didática: Caderno 

Pedagógico, que foi dividido em 5 unidades curriculares: história da origem das 

frações; conceito, representação e linguagem (do concreto para o abstrato); tipos 

de frações e comparação de frações; problemas e o uso de software na 



construção do conceito de frações. O projeto aplicado superou as expectativas 

do professor docente, pois houve um aprimoramento na metodologia aplicada 

em relação aos anos de docência. Para a escola o projeto foi muito importante, 

pois houve uma mudança no comportamento dos demais professores de 

matemática em relação à utilização de materiais concretos e jogos matemáticos. 

Para o aluno ficou evidente a forma de ver a matemática mais criativa, 

derrubando as barreiras do medo e adquirindo uma linguagem mais fluente no 

seu cotidiano. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: COMO TRABALHAR COM FRAÇÕES PARTINDO DO CONCRETO 

PARA A ABSTRAÇÃO 

Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Aprendizagem, concreto, abstração, frações, jogos 

matemáticos 

Resumo: O objetivo deste caderno pedagógico é desenvolver atividades de 

aprendizagem que se caracterizem como interferências pedagógicas na 

superação das dificuldades de abstração, da mudança do concreto para o 

abstrato no estudo das frações. Está dividido em unidades curriculares, onde as 

atividades são indicadas para o 6º ano do Ensino Fundamental no estudo das 

frações, mostrando em cada unidade o conteúdo partindo do concreto para a 

abstração. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: EDILENE KOLECHA 

ORIENTADOR:  Regina Celia Guapo Pasquini 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   A EXPLORAÇÃO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS NO ENSINO DE 

GEOMETRIA: O CATAVENTO. 

Tema: A Resolução de Problemas e a utilização de materiais manipuláveis no 

ensino de conteúdos de Geometria: perímetro e área. 



Palavras-chave:  Material Manipulável; Resolução de Problemas; Geometria;  

Catavento. 

Resumo:  O presente artigo tem por objetivo relatar experiência desenvolvida 

no primeiro bimestre do ano de 2013 com os alunos do 6° ano do Ensino 

Fundamental da cidade de Arapongas – PR, por meio da implementação de 

proposta presente no material intitulado A EXPLORAÇÃO DE MATERIAIS 

MANIPULÁVEIS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA: O CATAVENTO. A 

construção de um modelo de catavento de base quadrada foi o objeto central do 

trabalho desenvolvido. A partir dessa construção junto à estratégia metodológica 

de Resolução de Problemas foram abordados os conceitos de polígonos, de 

perímetro e áreas contempladas nos conteúdos estruturantes Geometrias, 

Grandezas e Medidas nas Diretrizes Curriculares de Matemática do Estado do 

Paraná. O desenvolvimento das atividades proporcionou aos alunos a busca de 

estratégias diferenciadas para a construção do seu catavento. Com isso, 

desenvolveram o raciocínio lógico exigido em cada etapa da construção. As 

atividades realizadas individualmente ou coletivamente harmonizaram um 

processo de interação entre os alunos e o envolvimento de todos  durante o 

trabalho desenvolvido. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A exploração de materiais manipuláveis para o ensino de Geometria: o 

catavento. 

Tema: A Resolução de Problemas e a utilização de materiais manipuláveis no 

ensino de conteúdos de Geometria: perímetro e área. 

Palavras-chave: Material Manipulável; Geometria; Resolução de Problemas; 

Catavento. 

Resumo: O ensino da Geometria nem sempre ocupou lugar de destaque nos 

planejamentos escolares. Felizmente, na última década, deu-se um olhar 

diferenciado para esta omissão e a busca por mudanças neste quadro tem 

despertado um contínuo esforço na área educacional. A presente Unidade 

Didática disponibiliza ao professor estratégias diferenciadas para o ensino da 

Geometria por meio da construção de material manipulável e da Resolução de 

Problemas oportunizando aos estudantes possibilidades para a construção de 

conceitos da geometria. A construção de cataventos será o objeto central para o 



desenvolvimento dessa Unidade Didática. A partir dessa construção, aliada a 

Resolução de Problemas, elaboramos atividades voltadas para os estudantes do 

6o ano do Ensino Fundamental que explorarão os conceitos de polígonos, de 

perímetro e área contemplados nos conteúdos estruturantes Geometrias, 

Grandezas e Medidas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: EDNA MARINA BOBATO 

ORIENTADOR:  Luciane Grossi Bombacini 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   ENSINO DA MATEMÁTICA NA SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

ATRAVÉS DE JOGOS 

Tema: Ensino da Matemática na Sala de Apoio à Aprendizagem 

Palavras-chave:  Matemática; sala de apoio; jogos 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados das etapas desenvolvidas no 

Colégio Júlia Wanderley - Ensino Fundamental, Médio e Profissional, localizado 

em Carambeí - PR. a partir do Projeto intitulado Ensino da Matemática na Sala 

de Apoio à aprendizagem através de jogos, selecionado pelo Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria Estadual de Educação do 

Paraná, desenvolvido sob a orientação da Professora Drª Luciane Grossi, da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, durante o período de 2012 a 2013. O 

Projeto teve como objetivo geral encontrar alternativas, como o uso de jogos 

matemáticos, que sejam capazes de promover a construção e reconstrução do 

saber matemático, sendo que os alunos tiveram contato anterior com a disciplina, 

porém não conseguiram uma evolução satisfatória. A metodologia utilizada para 

a implementação foi a elaboração de uma Unidade Didática contendo desde a 

construção até a manipulação dos jogos além da utilização jogos online. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Ensino da Matemática na Sala de Apoio à Aprendizagem através de 

jogos 

Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática 



Palavras-chave: Educação Matemática; sala de apoio; jogos. 

Resumo: Muitos alunos não conseguem uma evolução satisfatória em relação 

aos conteúdos matemáticos e o professor pode interferir pedagogicamente 

encontrando alternativas que favoreçam a aprendizagem, como por exemplo o 

uso de jogos. Nesta Unidade Didática Pedagógica, objetiva-se desenvolver as 

quatro operações básicas através do lúdico, com a intenção de promover a 

construção e reconstrução do seu saber matemático de uma maneira 

interessante. Essa proposta didática será desenvolvida por meio de estratégias 

dos jogos, buscando auxiliar o aluno na compreensão das operações básicas. 

Alguns jogos devem ser apresentados e confeccionados com os alunos e outros 

serão on line no laboratório de informática. A Unidade Didática Pedagógica tem 

como público alvo os alunos da Sala de Apoio do 6º ano, no Colégio Júlia 

Wanderley, Município de Carambeí, e será desenvolvida no primeiro semestre 

de 2013. Espera-se melhorar o desempenho do aluno e que o mesmo seja capaz 

de acompanhar o desenvolvimento das atividades matemáticas na série de 

estudos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: EDUARDO BORGES 

ORIENTADOR:  Marcia Maioli 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Calcular medidas inacessíveis tendo o teodolito manual como 

instrumento mediador 

Tema: TRIGONOMETRIA 

Palavras-chave:  Teorema de Pitágoras, Ensino e Aprendizagem de 

Matemática, Teodolito Manual. 

Resumo:  O presente artigo objetiva relatar uma intervenção pedagógica 

realizada com alunos no 9º ano do ensino fundamental, onde se utilizou medidas 

inacessíveis para aprofundar a compreensão de relações trigonométricas, como 

o teorema de Pitágoras e a tangente, tendo um teodolito manual como 

instrumento mediador construído pelos próprios estudantes sob a orientação do 

professor. Dentre as metodologias utilizadas na intervenção destacam-se: 



discussões sobre a história do teorema de Pitágoras, uma demonstração do 

teorema, verificação experimental da relação tangente no triângulo retângulo, 

construção do aparelho de medir ângulos na vertical (teodolito manual), aferição 

do ângulo de visão, em relação à horizontal, do topo de uma antena de celular, 

realização de esboços, bem como os cálculos concernentes. As ações que 

permearam todo o trabalho intencionaram avanços no processo ensino e 

aprendizagem, por meio do cálculo de medidas inacessíveis, utilizando-se de 

instrumentos, como a elaboração de materiais manipuláveis. Pôde-se verificar 

que houve avanços no processo ensino e aprendizagem, refletidos no número 

de acertos nas atividades propostas, como avaliação escrita e respostas aos 

questionamentos mediados pelo professor em sala de aula. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Calcular medidas inacessíveis tendo o teodolito manual como 

instrumento mediador 

Tema: TRIGONOMETRIA 

Palavras-chave: Teorema de Pitágoras, Relação Tangente, Teodolito Manual 

Resumo: A execução da Unidade Didática, objetiva utilizar-se de medidas 

inacessíveis para aprofundar a compreensão de relações trigonométricas como 

o teorema de Pitágoras e a tangente, tendo um teodolito manual como 

instrumento mediador. Serão aplicadas estratégias como: discussões sobre a 

história do teorema de Pitágoras, uma demonstração do teorema, verificação 

prática da relação tangente no triângulo retângulo, construção do aparelho de 

medir ângulos na vertical (teodolito manual), aferição do ângulo de visão, em 

relação à horizontal, do topo de uma antena de celular, realização de esboços, 

bem como os cálculos concernentes. As atividades serão desenvolvidas com 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELEM FRANCE POLVERINI BOEING 

ORIENTADOR:  Bruno Rodrigo Teixeira 

IES:  UEL 

Artigo  



Título:   RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO TENDÊNCIA 

METODOLÓGICA PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE 

PROGRESSÕES ARITMÉTICAS 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática/ Resolução de 

Problemas. 

Palavras-chave:  Educação Matemática; Tendências Metodológicas; Resolução 

de Problemas; Progressões Aritméticas. 

Resumo:  Neste artigo é apresentado o relato de uma experiência desenvolvida, 

com alunos de uma turma do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública do 

estado do Paraná, na qual foi abordado o conteúdo Progressões Aritméticas por 

meio da Resolução de Problemas e levando em consideração recomendações 

curriculares de documentos oficiais como os PCN+ e as Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. O processo de resolução dos 

problemas permitiu aos alunos um maior envolvimento no trabalho em grupo, a 

troca de ideias, colaboração, desenvolvimento de argumentações, estratégias e 

discussões que conduziram à construção e a sistematização do conteúdo 

matemático. Para o professor, constituiu-se em uma oportunidade de repensar 

sua prática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Resolução de problemas como estratégia metodológica para o ensino e 

a aprendizagem de progressões aritméticas 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Educação Matemática; Resolução de Problemas; Progressões 

Aritméticas 

Resumo: A implementação da presente unidade didática  tem como objetivo 

oportunizar um trabalho com o conteúdo Progressões Aritméticas, por meio da 

metodologia de Resolução de Problemas, que se apresenta como uma 

possibilidade para o ensino da Matemática que permite aos alunos maior 

envolvimento com a construção de seus conhecimentos. Na busca de resolução 

para os problemas  propostos o aluno  tem a oportunidade de pensar e mobilizar 

diferentes estratégias para a construção de novas idéias e de novos 

procedimentos matemáticos que conduzem à sistematização do conteúdo  

matemático. 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELENIR TEREZINHA PALUCH SOARES 

ORIENTADOR:  ISABEL CRISTINA NEVES 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   OBMEP: um momento para reavaliação curricular 

Tema: Currículo de Matemática 

Palavras-chave:  OBMEP. Avaliação. Currículo. Fragilidades curriculares. 

Resumo:  O presente estudo é parte integrante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

–PDE 2012 e tem como objetivo a utilização dos dados gerados pela Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas –OBMEP, para identificar e 

minimizar fragilidades curriculares de Matemática do 6º Ano do Colégio Estadual 

Visconde de Guarapuava. Utiliza procedimentos de Pesquisa-ação, apoia-se 

teoricamente em Luckesi (2006, 2008) e Neves (2008) sobre a avaliação da 

aprendizagem escolar, e sobre currículo em Arroyo (2007), Sacristán e Gómez 

(2000). Conclui que a OBMEP, além de identificar talentos em matemática, pode 

contribuir para a melhoria da qualidade da Escola Pública, na medida em que 

fornece dados para avaliações curriculares e intervenções 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: OBMEP: UM MOMENTO PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR DE 

MATEMÁTICA 

Tema: Currículo de Matemática 

Palavras-chave: Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas; 

fragilidades curriculares; resolução de problemas. 

Resumo: Entendendo-se a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas - OBMEP não apenas como uma forma de selecionar talentos em 

Matemática, mas, como investigação que leva à compreensão de uma realidade, 

provocando reflexões sobre a ação docente, a análise dos dados gerados pela 

OBMEP 2012 no Colégio Estadual Visconde de Guarapuava, permite supor a 

necessidade de atender determinadas fragilidades curriculares. Assim, este 

Caderno Pedagógico tem por objetivo, a partir das fragilidades supostamente 



detectadas e de suporte teórico pertinente, apresentar a análise feita com parte 

desses dados, bem como propor atividades pedagógicas para o 6º Ano do 

Ensino Fundamental que podem ser desenvolvidas pelos professores dessa 

disciplina, com vistas à maximização da ação docente e da aprendizagem 

desejada. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELIANA GOMES DA SILVA 

ORIENTADOR:  iZABEL PASSOS BONETE 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   O SOFTWARE GEOGEBRA NO ESTUDO DA RETA NA TERCEIRA 

SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

Tema: Mídias Educacionais 

Palavras-chave:  Geometria Analítica, Estudo da Reta, Mídias educacionais, 

GeoGebra 

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

na implementação de uma proposta para o ensino de Geometria Analítica 

utilizando Mídias Tecnológicas. A proposta foi idealizada e desenvolvida durante 

o programa PDE 2012/2013 e foi executada no Colégio Estadual Barão de 

Capanema, localizado no município de Prudentópolis-Pr, contemplando 34 

horas. O uso de recursos tecnológicos, disponíveis atualmente para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas diferenciadas, propicia ao professor 

oportunidades para aprimorar o aprendizado dos alunos, bem como momentos 

de reflexão na e sobre a sua prática. Tais recursos permitem a construção de 

conhecimentos matemáticos em todos os níveis da educação básica. Nesta 

perspectiva, propõe-se o uso e a aplicação do GeoGebra, um software livre, de 

fácil acesso, intuitivo e lúdico, na abordagem da Geometria Analítica, em 

especial, no Estudo da Reta, de modo a potencializar e melhorar a aprendizagem 

dos alunos na terceira série do Ensino Médio. Para tanto, construiu-se uma 

unidade didática constituída de referencial teórico metodológico que subsidiou a 

proposta no que diz respeito ao uso de mídias tecnológicas no ensino da 

Matemática e à elaboração de atividades motivadoras e dinâmicas que 



articulassem a resolução de problemas matemáticos contextualizados com o uso 

das ferramentas do software GeoGebra. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O SOFTWARE GEOGEBRA NO ESTUDO DA RETA NA TERCEIRA 

SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

Tema: Mídias Educacionais 

Palavras-chave: Geometria Analítica, Estudo da Reta, Mídias educacionais, 

GeoGebra 

Resumo: O uso de recursos tecnológicos disponíveis atualmente para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas diferenciadas propicia ao professor 

oportunidades para agilizar o aprendizado dos alunos, bem como momentos de 

reflexão na e sobre a sua prática. Se usados de maneira coerente e correta, 

permitem a construção de conhecimentos matemáticos em todos os níveis da 

educação básica. Pensando assim, sugere-se o uso e a aplicação do GeoGebra, 

um software livre, de fácil acesso, intuitivo e lúdico, na abordagem da Geometria 

Analítica, em especial, no Estudo da Reta, de modo a potencializar e melhorar a 

aprendizagem dos alunos na terceira do ensino médio, -  propondo atividades 

motivadoras e dinâmicas sobre o tema que articulem a resolução de problemas 

matemáticos  contextualizados com o uso das ferramentas do software 

GeoGebra. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELIANA GUIMARAES SZUMSKI 

ORIENTADOR:  Giuliano Gdioli L Guardia 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   A GEOMETRIA NA FORMAÇÃO DOCENTE:CONTEXTUALIZANDO E 

CONSTRUINDO SABERES 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Ensino de Geometria; formação docente; contextualização 

Resumo:  Considerando a importância do estudo dos conceitos geométricos e 

da articulação das diferentes tendências da Educação Matemática no processo 



ensino-aprendizagem, o presente artigo tem por objetivo relatar a 

implementação didático pedagógica realizada em uma turma do 4ª ano do Curso 

de Formação Docente da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental  em uma escola do Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná 

em 2013. Para tanto, foi utilizado como metodologia oficinas de Geometria, 

partindo-se da resolução de problemas contextualizados e aliados à 

experimentação e a tecnologia. A pesquisa se configurou como qualitativa de 

cunho exploratória. Para a coleta de dados foi utilizado registros das atividades,  

relatos das alunas, postagem no  blog criado pela professora/pesquisadora 

sobre as atividades desenvolvidas pelas alunas , fotografias das atividades com  

a utilização de materiais manipuláveis, como também a visita ao depósito de um 

supermercado da cidade de Ponta Grossa.  As principais conclusões obtidas na 

implementação pedagógica foram: a) ensinar Geometria de forma 

contextualizada por meio do conhecimento visual e concreto, tendo em vista sua 

aplicação no cotidiano, promovendo a interpretação dos conteúdos  geométricos  

na disciplina de Matemática;b) a carga horária mínima de duas aulas por semana 

no último ano do curso dificultou o desenvolvimento de atividades práticas em 

sala de aula; c) propiciar ao aluno maior interação com a ciência e a tecnologia, 

contribuiu-se sobremaneira na formação de cidadãos críticos e conscientes, 

derivando uma nova visibilidade à Geometria contextualizada de situações que 

fazem parte do cotidiano. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Geometria contextualizada na construção de saberes 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Ensino de Geometria; embalagem, contextualização formação 

docente; 

Resumo: Os processos de ensino e aprendizagem em Geometria sempre 

enfrentaram obstáculos por não propiciarem aos educandos um estudo prático 

e contextualizado. Nesse sentido, considerando a importância do estudo dos 

conceitos geométricos e da articulação das diferentes Tendências da Educação 

Matemática no processo ensino-aprendizagem, esta unidade didática objetiva 

proporcionar aos alunos do Curso de Formação Docente da Educação Infantil e 



Anos Iniciais do Ensino Fundamental um ensino  contextualizado e dinâmico em 

Geometria. Para tanto, será utilizado como metodologia oficinas de Geometria 

iniciando-se com a resolução de problemas contextualizados, em articulação 

com a experimentação e a tecnologia. Desta forma, pretende-se que o aluno 

interaja com a ciência e a tecnologia em todas as extensões da sociedade 

contribuindo, desta forma, para a formação de cidadãos críticos e conscientes, 

em face de compreensão do conhecimento e compreender visual e concreto das 

situações vividas, dando uma nova visibilidade à geometria contextualizada a 

partir das formas, funções das embalagens do cotidiano das pessoas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELIANI MARCIA MENEGASSI 

ORIENTADOR:  MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: Uma metodologia possível para 

superar os desafios da aprendizagem da matemática 

Tema: Aprendizagem da Matemática 

Palavras-chave:  Palavras chave: Resolução de problemas. Linguagem 

matemática. Escola pública. 

Resumo:  O presente estudo enfoca a importância de estimular a compreensão 

dos problemas matemáticos a partir, tanto da apropriação da linguagem 

matemática como o de conceitos básicos que estão envolvidos no trabalho com 

os conteúdos da matemática. Buscou-se com um projeto desenvolvido com 

alunos do 9º ano de uma escola pública da cidade de Guaira, no Oeste do Estado 

do Paraná-Brasil, desenvolver metodologias possíveis para orientar a prática 

pedagógica do professor de matemática no trabalho com esses conteúdos 

básicos e, por sua vez, com a apropriação da linguagem matemática. O trabalho 

proposto, vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) turma 

2012/2013, oportunizou a feitura e o desenvolvimento de uma produção didático-

pedagógica que objetivou dinamizar o trabalho com resolução de problemas 

como uma metodologia que visa desenvolver a capacidade do aluno de ler, 

interpretar e compreender o significado da linguagem da matemática, criando-



se, desta maneira, a possibilidade de melhoria do aprendizado desta disciplina, 

partindo-se de problemas da vida cotidiana do aluno. Os resultados do trabalho 

foram altamente produtivos e serviram de mote para que outros profissionais da 

área, principalmente aqueles vinculados ao projeto via Grupo de Trabalho em 

Rede (GTR), refletissem sua prática pedagógica. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: Uma metodologia possível para 

superar os desafios da aprendizagem da matemática 

Tema: Aprendizagem da Matemática 

Palavras-chave: Ensino de matemática; Resolução de Problemas; Leitura e 

interpretação 

Resumo: Essa unidade didática enfoca a importância de estimular a 

compreensão dos problemas matemáticos a partir da apreensão da linguagem 

e conceitos básicos da matemática. Objetiva desenvolver metodologia possível 

para orientar a prática pedagógica do professor de matemática, através da 

resolução de problemas matemáticos, no contexto das praticas educativas da 

escola pública do Ensino Fundamental, com alunos do 9° ano. A proposta de 

trabalho com resolução de problemas como metodologia, visa desenvolver a 

capacidade do aluno de ler, interpretar, compreender o significado da linguagem 

da matemática, criando a possibilidade de melhorar o aprendizado dos 

conteúdos da disciplina de matemática. Essa proposta adota como ponto partida, 

problemas que fazem parte da vida cotidiana do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELISABETE FELD 

ORIENTADOR:  Luciane Grossi Bombacini 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Os softwares GeoGebra e Math na elaboração de atividades 

pedagógicas no Ensino da Matemática 

Tema: Mídias Tecnológicas  e Softwares Matemáticos 

Palavras-chave:  Tecnologias; softwares; matemática; atividades. 



Resumo:  Este artigo traz uma análise do uso das novas tecnologias na 

educação, a partir da utilização dos softwares educacionais na disciplina de 

Matemática, pois, segundo as Diretrizes da Educação Básica do Paraná (2008), 

os ambientes gerados por aplicativos informáticos dinamizam os conteúdos 

curriculares e potencializam o processo pedagógico, haja vista que possibilitam 

a elaboração/edição de atividades pedagógicas pelos professores para 

aplicação e/ou desenvolvimento com os alunos. Mediante isso, considerando-se 

que, nos computadores dos laboratórios de informática das escolas estaduais 

paranaenses, estão instalados os softwares educacionais matemáticos 

GeoGebra (geometria dinâmica) e Math (edição de fórmulas), foi implementada 

uma proposta de intervenção pedagógica a partir dos estudos e ações da autora 

como professora participante do Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Por meio de uma oficina 

ofertada aos professores de matemática no laboratório de informática do Colégio 

CEEBJA Paschoal Salles Rosa, de Ponta Grossa, e mais alguns docentes 

convidados, foi feita a aplicação do material didático-pedagógico elaborado na 

forma de Unidade Didática, o qual continha as atividades teóricas e práticas a 

serem desenvolvidas pelos professores, o material foi assim denominado: Os 

softwares GeoGebra e Math na elaboração de atividades pedagógicas no Ensino 

da Matemática. Os resultados obtidos são descritos neste artigo. Além destes, 

são apresentadas, ainda, as contribuições do Grupo de Trabalho em Rede - 

GTR, pelo qual professores(as) da rede fazem a avaliação do material didático 

do(a) professor(a) PDE. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Os softwares GeoGebra e Math na elaboração de atividades 

pedagógicas no Ensino da Matemática 

Tema: Mídias Tecnológicas  e Softwares Matemáticos 

Palavras-chave: Tecnologias, softwares, matemática, formação de docentes. 

Resumo: As escolas estaduais do Paraná estão equipadas com laboratórios de 

Informática e TVs Multimídias. Segundo as Diretrizes da Educação Básica, os 

ambientes gerados por aplicativos informáticos dinamizam os conteúdos 

curriculares e potencializam o processo pedagógico. Os computadores dos 

laboratórios de informática possuem softwares educacionais matemáticos 



instalados, destacando o GeoGebra (geometria dinâmica) e Math (edição de 

fórmulas). Porém, poucos são os professores de matemática que utilizam esses 

aplicativos na sua prática pedagógica. Esta Unidade Didática tem como objetivo 

principal analisar a importância dos uso das novas tecnologias na educação e 

dar elementos técnicos aos professores, para que os mesmos façam uso desses 

aplicativos em sua prática pedagógica e na produção de materiais. Esta proposta 

de estudos para reflexão a respeito das tecnologias na escola e a capacitação 

para uso dos softwares matemáticos, serão feitos através de oficinas no 

laboratório de informática do Colégio CEEBJA Paschoal Salles Rosa, em Ponta 

Grossa, com professores da Rede Estadual de Ensino. Espera-se que ao final 

da aplicação deste material os professores estejam cientes da importância dessa 

nova metodologia, que façam uso desse conhecimento para tornar as aulas com 

os alunos mais interessantes, participativas, refletindo assim na melhoria da 

qualidade do ensino matemático, e estejam preparados para utilizar os 

aplicativos na elaboração/edição de seus materiais pedagógicos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELISABETE HUPFER 

ORIENTADOR:  Sebastiao Romero Franco 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Uma metodologia para o ensino de equações exponenciais envolvendo 

frações. 

Tema: Ensino e aprendizagem de frações no estudo de equações exponencias, 

utilizando a Resolução de Problemas. 

Palavras-chave:  Resolução de problemas, frações, equações exponencias. 

Resumo:  O presente artigo tem por objetivo principal utilizar, com os alunos do 

1º ano do Ensino Médio, a metodologia da resolução de problemas em situações 

do cotidiano nas atividades elaboradas com intuito de auxiliar os alunos na 

revisão dos conceitos de frações e potenciações para utilizá-los na resolução de 

exercícios de equações e funções exponenciais que necessitem destes 

conceitos. 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: Uma metodologia para o ensino de equaçõe exponenciais envolvendo 

frações. 

Tema: Ensino e aprendizagem de frações no estudo de equações exponencias, 

utilizando a Resolução de Problemas. 

Palavras-chave: Resolução de problemas, frações, equações exponencias. 

Resumo: A presente Unidade Didática tem por objetivo principal utilizar a 

metodologia da resolução de problemas em situações do cotidiano nas 

atividades elaboradas com intuito de auxiliar os alunos do 1º ano do Ensino 

Médio a revisar os conceitos de frações e potenciações para utilizá-lo na 

resolução equações e funções exponenciais que necessitem destes conceitos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELISANGELA ROVARIS NESI 

ORIENTADOR:  MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A Matemática, as Mídias e a Educação para o Consumo 

Tema: Matemática Financeira 

Palavras-chave:  Matemática Financeira para jovens. Orçamento familiar. 

Mídias tecnológicas 

Resumo:  Este trabalho traz um relato de experiência, realizada com alunos do 

Ensino Médio, com o uso de atividades elaboradoras a partir de produção 

didática do programa PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional da 

SEED.  Com o objetivo de promover a compreensão da Matemática Financeira 

como subsídio teórico para que os alunos percebam a importância das finanças 

no cotidiano com o uso de recursos tecnológicos disponíveis no ambiente 

escolar. As atividades foram desenvolvidas na 4ª série do curso de Formação de 

Docentes, do Colégio Estadual Professora Hercília França do Nascimento. Os 

resultados mostraram que o uso de metodologias diferenciadas, principalmente 

as planilhas eletrônicas, no ensino da Educação Financeira desenvolve 

condições mais interessantes para os jovens conhecerem os conceitos 

matemáticos e possibilitam a análise de situações financeiras, despertando o 



interesse e a participação dos alunos nas aulas. A conclusão que se chega, é 

que a tecnologia precisa ser usada pelo professor como meio facilitador da 

aprendizagem capaz de promover discussões e a participação dos jovens. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Matemática, as mídias e a Educação para o Consumo 

Tema: Matemática Financeira 

Palavras-chave: matemática financeira; orçamento familiar; mídias tecnológicas 

Resumo: A Produção Didático-Pedagógica contém uma série de atividades a 

serem desenvolvidas no Ensino Médio, em Matemática Financeira. São 

atividades que instigam a discussão entre os alunos sobre a influência das 

mídias e o consumo exagerado de produtos. Propõe também o uso do Broffice  

Calc como recurso pedagógico na construção de planilhas eletrônicas e gráficos 

e simuladores virtuais para a aprendizagem da  Matemática  Financeira. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELIZABETE CASTAGNA 

ORIENTADOR:  Pedro Pablo Durand Lazo 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   O GEOGEBRA COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO DA 

GEOMETRIA PLANA 

Tema: USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS COMO TENDÊNCIA 

METODOLÓGICA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Palavras-chave:  Tendência Metodológica; GeoGebra; Ferramenta 

Pedagógica; Geometria Plana. 

Resumo:  Este artigo sintetiza a aplicação de atividades da Produção Didático-

Pedagógica realizada durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE, da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. O uso de novas 

ferramentas tecnológicas como tendência metodológica em Educação 

Matemática, valendo-se de uma metodologia diferenciada que atenda ao 

processo de aprendizagem tornou-se uma alternativa para se ensinar geometria. 

A Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola foi a 



realização de atividades para a construção e compreensão de conceitos 

relacionados à geometria plana, no 8º ano do Ensino Fundamental, utilizando-se 

do Software GeoGebra.  Utilizar o software foi de grande relevância, pois este 

recurso tecnológico é uma ferramenta pedagógica para auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem, possibilitando ao aluno a realizar construções, 

visualizações e explorações de conceitos geométricos, interagindo-se com um 

ambiente dinâmico e interativo. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O GEOGEBRA COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO DA 

GEOMETRIA PLANA 

Tema: USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS COMO TENDÊNCIA 

METODOLÓGICA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Tendência Metodológica; Educação Matemática; GeoGebra; 

Ferramenta Pedagógica; Geometria Plana. 

Resumo: O uso de novas ferramentas tecnológicas como Tendência 

Metodológica em Educação Matemática, com metodologia diferenciada que 

atenda ao processo de aprendizagem pode ser uma alternativa para se ensinar 

geometria, onde o aluno interagindo com os objetos desse ambiente possa 

construir o seu conhecimento. Neste sentido, a produção didático-pedagógica 

propõe atividades metodológicas utilizando-se do Software GeoGebra, com o 

objetivo de oportunizar ao aluno a construção, visualização e compreensão de 

conceitos relacionados a geometria plana, interagindo-se com um ambiente 

dinâmico e interativo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELIZABETE LORENA PERUZZO PADILHA 

ORIENTADOR:  Joseli Almeida Camargo 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Rejeição pela Matemática: Um desafio a ser vencido 

Tema: Ensino e Aprendizagem da Matemática 

Palavras-chave:  Matemática; Rejeição; Ensino e Aprendizagem 



Resumo:  Os desafios enfrentados pelo professor de Matemática para instigar 

os alunos à aprendizagem é o tema central do presente artigo. Partindo do 

pressuposto de que o aluno faz parte do processo de ensino e aprendizagem e 

muitas vezes a metodologia utilizada pelos professores afasta-o do pensar 

matematicamente, buscamos refletir sobre o ensino da matemática, desafios 

enfrentados pelo professor no cotidiano escolar e encaminhamentos 

metodológicos que contribuam para reverter a situação de rejeição que os alunos 

desenvolvem pelo estudo de matemática. Priorizando o trabalho em grupo, 

foram desenvolvidas atividades com uma turma do 9º Ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Santa Bárbara, localizado no centro do 

município de Bituruna - Paraná, durante o PDE-2012. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Rejeição pela Matemática: um desafio a ser vencido. 

Tema: Ensino e aprendizagem da Matemática 

Palavras-chave: ; Rejeição e causas;  Ensino e aprendizagem 

Resumo: Partimos do pressuposto que o aluno faz parte do processo de ensino 

e aprendizagem, no entanto muitas vezes a metodologia utilizada pelos 

professores afasta o aluno do pensar matematicamente, levando-os a 

desmotivação no aprendizado da matemática. Desta forma, o presente material 

tem por objetivo refletir sobre encaminhamentos metodológicos que contribuam 

para reverter a situação de rejeição que os alunos desenvolvem pelo estudo da 

matemática. Para isso propomos uma sequência didática, abordando conteúdos 

matemáticos considerados de grande dificuldade pelos alunos do 9° ano do 

Ensino Fundamental. O trabalho em grupo será priorizado possibilitando 

espaços para discussão entre professor e aluno, aluno e aluno. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ELOISA MICENA MACHADO 

ORIENTADOR:  Veridiana Rezende 

IES:  Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 

Artigo  



Título:   ANÁLISE DE ERROS RELACIONADAS AS OPERAÇÕES DE 

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO : UMA EXPERIÊNCIA NUM CURSO DE 

FORMAÇÃO DE DOCENTE NÍVEL MÉDIO PROFISSIONAL 

Tema: CONCEPÇÃO SOBRE A MATEMÁTICA E AS PRÁTICAS AVALIATIVAS 

Palavras-chave:  Educação Matemática; Análise do erro; Formação de 

Docentes; Operações de multiplicação e divisão. 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados da implementação pedagógica do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2012, cujo objetivo foi 

propiciar um trabalho diferenciado de se ensinar e aprender Matemática via 

análise de erros das operações de multiplicação e divisão. Os sujeitos desta 

pesquisa foram 11 alunos do 4º ano do curso de Formação de Docentes do 

Colégio Estadual Campina da Lagoa. O material didático elaborado consistiu de 

uma sequência de atividades relacionadas ás resoluções das operações de 

multiplicação e divisão de alguns alunos do ensino fundamental de uma escola 

municipal; a análise de erros nas resoluções de problemas de estruturas 

multiplicativas foi fundamentada em Santos (2001), objetivando incentivar os 

alunos colaboradores desta pesquisa á reflexão, a partir da análise 

sistematizada do desempenho de seus futuros alunos em cada situação 

problema Além disso, também aproveitamos algumas resoluções das operações 

de multiplicação e divisão realizadas pelos alunos, foco desta pesquisa, durante 

as observações da pesquisadora nas aulas de metodologia da matemática no 

segundo semestre do ano de 2012, e por último apresentamos alguns problemas 

de multiplicação e divisão extraídos do artigo de Muniz (2009). O 

desenvolvimento destas atividades proporcionou aos sujeitos desta pesquisa um 

olhar diferenciado sobre os possíveis erros cometidos por seus futuros alunos 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: ANÁLISE DE ERROS RELACIONADAS AS OPERAÇÕES DE 

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO : UMA EXPERIÊNCIA NUM CURSO DE 

FORMAÇÃO DE DOCENTE NÍVEL MÉDIO PROFISSIONAL 

Tema: CONCEPÇÃO SOBRE A MATEMÁTICA E AS PRÁTICAS AVALIATIVAS 

Palavras-chave: Avaliação, Análise do erro, Formação de Docentes, Operações 

de multiplicação e divisão. 



Resumo: Este projeto tem como objetivo propiciar um trabalho diferenciado de 

se ensinar e aprender Matemática via análise de erros, das operações de 

multiplicação e divisão. Como fonte de informação apresentou uma análise dos 

registros escritos dos alunos de 4º ano do curso de formação de docentes do 

Colégio Estadual Campina da Lagoa, encontrados nas atividades avaliativas de 

Matemática, relativas aos conteúdos envolvendo as operações de multiplicação 

e divisão. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com enfoque interpretativo, na 

qual a análise de conteúdos contribui para a compreensão das informações 

obtidas. Considerando os procedimentos adotados e os erros cometidos pelos 

alunos, agruparemos as resoluções em documentos classificando como tarefas 

completas, tarefas parciais e tarefas incompletas. Com isso será possível 

identificar algumas características como: (i)Que caminhos os alunos 

pesquisados escolheram para resolverem as operações de multiplicação e 

divisão?(ii) Que conhecimentos matemáticos utilizam? (iii) Quais os erros que 

cometem e qual a natureza deles? Com essa análise será possível destacarmos 

uma reflexão sobre as práticas avaliativas no enfrentamento das dificuldades e 

uma possível superação de uma incompreensão a respeito de um conteúdo, bem 

como a função da avaliação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ENI VAZ DE LIMA 

ORIENTADOR:  Arilda Maria Passos 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A matemática financeira como ferramenta para o exercício da cidadania 

Tema: A organização financeira como ação cidadã 

Palavras-chave:  Matemática Financeira; gerenciamento; orçamento; sonhos 

futuros. 

Resumo:  O presente artigo foi elaborado a partir da percepção das dificuldades 

que temos em lidar com as finanças pessoais e ajustar nossas despesas 

mensais dentro do orçamento familiar. Este estudo propôs aos alunos do 9º ano 

A do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Nova Visão - EFM, do município 

de Chopinzinho, trabalhar o conteúdo de Matemática Financeira relacionando-o 



ao dia a dia financeiro das suas famílias, pois se vê a facilidade com que os 

crediários vêm mudando a realidade brasileira, propiciando o endividamento, 

fazendo com que muitas famílias fiquem com contas totalmente desestruturadas. 

Assim, objetivou-se com esta proposta a aproximação da matemática ensinada 

na escola com a utilizada pelas famílias no gerenciamento do orçamento familiar. 

Comumente, o que se ouve de muitos pais, é que não entendem a matemática 

estudada pelos seus filhos na escola. Propôs-se então que os alunos 

analisassem e resolvessem questões relacionadas a organização financeira 

tanto pessoal quanto familiar com o professor em sala de aula, fazendo de suas 

casas o laboratório de aprendizagem, auxiliando assim, suas famílias, na 

organização financeira. Com esta metodologia didático-pedagógica procurou-se 

trabalhar a Matemática Financeira articulada a um projeto de vida e realização 

de sonhos futuros, levando-os a desenvolverem conceitos de porcentagem, juros 

e compreenderem a sua utilidade. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Matemática Financeira como ferramenta para o exercício da cidadania. 

Tema: Tendências Metodológicas 

Palavras-chave: Matemática Financeira; orçamento; consumo; metas 

Resumo: O presente trabalho foi elaborado a partir da percepção das 

dificuldades que temos em lidar com as finanças pessoais e ajustar nossas 

despesas mensais dentro do orçamento familiar. Percebemos hoje e mais do 

que em qualquer tempo, que as sugestões de crédito fácil se multiplicam 

causando com isso um grande endividamento da classe trabalhadora. Os 

desenvolvimentos das situações financeiras interferem no modo de vida das 

pessoas e exigem novas estratégias, saberes, que possibilitem à educação 

acompanhar as transformações na sociedade, até porque, na realidade brasileira 

observa-se que grande parte da população está sempre com as finanças 

desequilibradas e isto ocorre, por falta de esclarecimento sobre o assunto. Desse 

modo, as aulas de Matemática Financeira podem servir de suporte para 

mudanças de comportamento individual e grupal, sendo necessário que os 

alunos compreendam a matemática como meio ou instrumento de realização 

pessoal, pois como a modernidade possui forte característica de um capitalismo 

exacerbado, este gera conflitos familiares em nome do dinheiro, pela falta de 



diálogo, de planejamento coletivo, de metas comuns, bem como de 

transparência nas atitudes relacionadas ao financeiro. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ERACI MARIA HEIDRICH 

ORIENTADOR:  Pedro Pablo Durand Lazo 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   DESCOBRINDO E COMPREENDENDO CONCEITOS DE 

GEOMETRIA PLANA POR MEIO DE UMA METODOLOGIA BASEADA NA 

CONSTRUÇÃO DE PIPAS 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Geometria Plana; Resolução de Problemas; Mídias 

Tecnológicas; WebQuest; material manipulativo. 

Resumo:  Este artigo trata acerca da alternativa metodológica para o ensino da 

matemática proposta no projeto que, sob o título de ‘Descobrindo e 

Compreendendo Conceitos de Geometria Plana através de uma Metodologia 

baseada na Construção de Pipas’, foi desenvolvido no marco do programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE 2012. Tem como 

propósito, relatar e analisar criticamente alguns resultados alcançados na 

implementação do projeto com alunos de uma turma do 9º ano do Colégio 

Estadual Jardim Interlagos em Cascavel, no 1º semestre de 2013. Durante a 

experiência buscou-se desenvolver uma metodologia de ensino articulando as 

tendências: Resolução de Problemas e Mídias Tecnológicas no uso de Web 

Quest com objetivo de melhorar o ensino aprendizagem e torná-lo mais atrativo.  

Preocupando-se  com a receptividade para com a disciplina de Matemática, a 

metodologia utilizada promoveu a construção de pipas como elemento 

incentivador e facilitador  na aprendizagem de conceitos geométricos 

elementares. Os conteúdos específicos contemplados foram: ponto, reta, semi-

reta, segmento, posições de retas, ângulos, polígonos, perímetro, área de 

regiões poligonais, Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: Descobrindo e compreendendo conceitos de Geometria Plana através de 

uma metodologia baseada na construção de pipas. 

Tema: Metodologias do Ensino da Geometria elementar, baseada na Resolução 

de Problemas e o uso de Mídias Tecnológicas. 

Palavras-chave: Sala de Apoio, Resolução de Problemas, Geometria, Mídias, 

Pipas. 

Resumo: A proposta de aplicação inserida neste caderno pedagógico esta em 

conformidade ao projeto de intervenção pedagógica que é de desenvolver uma 

metodologia de ensino articulando as tendências: Resolução de Problemas e   

Mídias Tecnológicas no uso de webquest com objetivo de melhorar o ensino 

aprendizagem. Para tornar o ensino da matemática mais receptivo e contemplar 

o uso de material manipulativo, a metodologia propõe inicialmente a construção 

de pipas. O referido projeto deverá ser implementado com alunos da Sala de 

Apoio  do 9º ano no Colégio Estadual Jardim Interlagos no 1º semestre de 2013. 

Os conteúdos específicos contemplados nas cinco unidades didáticas são: 

ponto, reta, semirreta, segmento, posições de retas, ângulos, escala, polígonos, 

perímetro e área de regiões poligonais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ERICA REGINA BARZON 

ORIENTADOR:  Tulio Oliveira de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   ENSINO DE FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS NO 6º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Tendências Metodológicas da educação Matemática 

Palavras-chave:  Ensino Fundamental. Geometria. Figuras Planas. Origami. 

Tangran. 

Resumo:  Este trabalho descreve os resultados obtidos na aplicação de 

atividades que exploraram o Origami, o Tangran e a malha quadriculada, 

viabilizando o processo de ensino e aprendizagem das formas geométricas 

planas.  O público alvo foram alunos do 6º ano – “A” vespertino do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Marechal “Castelo Branco” – EFMN, 



localizado no município de Primeiro de Maio/PR. A presente pesquisa foi 

desenvolvida por meio de uma abordagem qualitativa e teve como objetivo 

principal desenvolver atividades que promovam a observação e a exploração 

das formas geométricas planas presentes no espaço físico, permitindo a eles a 

compreensão da Geometria de forma a instigar nos alunos o pensamento crítico, 

a criação e a descoberta.  Essa experiência de ensino da Matemática 

diferenciada oportunizou inúmeras possibilidades de exploração, além de ter 

proporcionado um maior envolvimento dos alunos com os conteúdos propostos, 

fazendo-os perceber que a Geometria está presente em imagens, objetos e em 

muitas formas da natureza. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: ENSINO DE FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS NO 6º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Tendências Metodológicas da educação Matemática 

Palavras-chave: Ensino Fundamental; Geometria; Figuras Planas; Origami; 

Tangran. 

Resumo: Este trabalho de Implementação Pedagógica  terá como público alvo 

alunos  do 6º ano Vespertino do Ensino Fundamental, tem como objetivo 

principal desenvolver atividades que promovam a observação e a exploração 

das formas planas presentes no espaço físico, permitindo a eles a compreensão 

da geometria de forma a instigar nos alunos o pensamento crítico, a criação e a 

descoberta. Para que isso seja possível será necessário enfatizar a presença de 

figuras geométricas planas e não planas nos diversos ambientes onde eles estão 

inseridos. Esta pretende ser uma forma alternativa de viabilizar o processo de 

ensino-aprendizagem das formas geométricas planas, conceituando e 

classificando os polígonos regulares. A proposta se utilizará do Tangran, que 

possibilitará a identificação e o reconhecimento dos elementos das figuras 

geométricas nele presentes, de forma a fazer com que os alunos explorem os 

conceitos básicos da geometria tais como ponto, reta, plano, vértice, ângulo, 

diagonal, por meio da criação de alguns desenhos com este material. Também 

será feito uso da técnica do Origami com o fim de explorar as formas geométricas 

espaciais enquanto realizam algumas dobraduras. O terceiro caminho será a 

construção da malha quadriculada e triangular para figuras poligonais, 



explorando o cálculo de áreas e perímetros a partir de situações-problema. 

Presume-se que a abordagem irá despertar  a curiosidade e a criatividade dos 

alunos, a partir dessas atividades, com um maior envolvimento dos alunos com 

o conteúdo proposto, de forma a perceberem que a Geometria está presente em 

imagens, objetos e em muitas  formas da natureza 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ERIKA ARIDA 

ORIENTADOR:  SEBASTIAO GERALDO BARBOSA 

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

Artigo  

Título:   EXERCENDO A CIDADANIA COM O AUXÍLIO DA MATEMÁTICA. 

Tema: ASPECTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, NUMA 

VISÃO ESTATÍSTICA. 

Palavras-chave:  Modelagem; estatística; socioeconômico; cidadania; 

contextualização. 

Resumo:  O presente material socializa o trabalho desenvolvido com os alunos 

do 3° ano A do Ensino Médio do Colégio Estadual Rachel de Queiroz, utilizando 

a Modelagem Matemática com tendência metodológica e a Estatística como 

conteúdo matemático. Tem como objetivos, desenvolver habilidades que levam 

ao entendimento dos assuntos discutidos nesse macro mundo econômico, social 

e político e despertar o interesse da matemática ante a aplicabilidade. O 

desenvolvimento foi realizado a partir de análises de dados estatísticos do 

município de Ivaté, referente aos aspectos socioeconômicos e uma pesquisa de 

campo através de entrevistas com alguns munícipes de cada atividade 

econômica considerada relevante. Concluiu-se com este trabalho que a 

Modelagem Matemática, é uma tendência metodológica que possibilita a 

superação de formas matemáticas mecânicas e as centradas em fórmulas, 

privilegiando o processo de construção do conhecimento matemático, por meio 

de situações concretas e reais. Porém, por mais que seja interessante, pela 

complexidade dessa tendência metodológica, acredita-se que a implementação 

efetiva da mesma ainda é um desafio. 

 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: EXERCENDO A CIDADANIA COM O AUXÍLIO DA MATEMÁTICA. 

Tema: ASPECTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, NUMA 

VISÃO ESTATÍSTICA. 

Palavras-chave: Modelagem; estatística; socioeconômico; cidadania; 

contextualização. 

Resumo: O presente material, segue a pedagogia histórico-crítica, que vai da 

prática social inicial à nova prática social pela mediação da teoria, com 

preocupação de articular a escola com os interesses das camadas populares. 

Em meio à necessidade de exercer a cidadania, ter uma visão crítica e 

participação ativa perante a sociedade, pretende-se, dessa forma, realizar uma 

pesquisa de campo no município de Ivaté, explorando o aspecto 

socioeconômico, coletando dados e elaborando propostas e possíveis 

transformações sociais e econômicas. Tem como tendência metodológica, a 

modelagem matemática e a estatística como conteúdo matemático. Desse 

modo, tem como principais objetivos, incentivar os alunos e a comunidade a 

exercer o papel de cidadania e despertar o interesse pela matemática ante a 

aplicabilidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: EUDES PARIZOTTO 

ORIENTADOR:  Alexandra de Oliveira Abdala Cousin 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Avaliação em Matemática: Uma prática pedagógica a ser repensada 

Tema: Matemática 

Palavras-chave:  Avaliação-Instrumentos-Critérios 

Resumo:  O presente artigo é resultado do trabalho de pesquisa do Programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE) e pretende oportunizar aos professores 

da disciplina de Matemática e outras áreas uma reflexão, um repensar quanto à 

prática avaliativa, evidenciando possibilidades e formas de entendimento para a 

concretização da mesma. Objetiva instigar e evidenciar quanto ao olhar 



diferenciado sobre a avaliação em Matemática não como uma prática pontual 

mas, como uma ação impregnada de intencionalidade e de oportunidades para 

os educandos, bem como minimizar as situações de fracasso no que se refere 

aos resultados obtidos principalmente na disciplina de Matemática. Aspectos 

conceituais serão evidenciados buscando diminuir a distância entre a teoria e a 

prática do fazer avaliativo bem como mostrar evidências sobre os elementos que 

caracterizam a avaliação: os instrumentos e os critérios avaliativos, dentre outros 

objetivos que influenciam diretamente ou indiretamente nesta prática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Avaliação em matemática: uma prática pedagógica a ser repensada 

Tema: Elementos que caracterizam a avaliação: Instrumentos e critérios 

Palavras-chave: Avaliação em Matemática, Critérios de Avaliação, 

Instrumentos de Avaliação. 

Resumo: A proposta de Implementação referente ao tema: Avaliação em 

Matemática uma prática pedagógica a ser repensada, trará a apresentação por 

meio de Fundamentação Teórica alusiva ao tema proposto com o intuito de 

proporcionar de forma reflexiva e instigativa algumas considerações e 

apontamentos sobre a Avaliação Escolar, fazendo abordagens as suas 

diferentes modalidades, aos Instrumentos avaliativos como fonte de subsídio no 

ato de avaliar, aos Critérios avaliativos como essenciais no esclarecimento do 

que se deseja e ainda uma menção sobre o Contrato Didático como uma forma 

de ressignificar os processos avaliativos aguçando a responsabilidade dos 

alunos diante do conhecimento. Este trabalho pretende minimizar o fracasso 

escolar na disciplina de matemática no colégio Estadual Tomaz Edison de 

Andrade Vieira, já que, segundo os resultados obtidos em editais finais 

evidenciam um considerável número de alunos que são aprovados pelo 

Conselho de Classe ou reprovam nesta disciplina. Durante a implementação a 

pretensão de acirrar o debate e proporcionar momentos dialéticos sobre em 

como estão sendo efetivados os processos avaliativos e formas diferenciadas de 

efetivá-lo estarão à frente buscando oportunizar aos docentes elementos que 

possam favorecer positivamente esta prática. A intenção de provocar uma 

mudança de comportamento no grupo de professores e equipe pedagógica 



referente à práxis avaliativa motiva esta proposta e consolida os objetivos 

pretendidos. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: EUNICE APARECIDA WURTZIUS 

ORIENTADOR:  ADRIANO MACHADO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   MÍDIA COMO RECURSO PEDAGÓGICO EM LEVANTAMENTO 

ESTATÍSTICO 

Tema: Tendências Metodologias em Educação Matemática: Mídia e 

levantamento estatístico. 

Palavras-chave:  Educação Matemática;Mídia;Levantamento-Estatístico 

Resumo:  A implementação do Projeto uso da mídia como recurso pedagógico 

em levantamento estatístico e tratamento de informação nas aulas de 

matemática com a turma do 9º ano, propôs uma abordagem investigativa sobre 

a utilização da informática como meio didático. As mudanças que ocorrem no 

comportamento da sociedade, refletem na sala de aula, sendo necessário 

desenvolver no aluno o senso crítico por meio de uma prática pedagógica de 

cooperação em relação ao uso de tecnologias e tratamento de informação. 

Realizou-se revisão de conteúdo, atividades de pesquisa práticas no laboratório 

de informática e a campo. As entrevistas foram realizadas com alunos das salas 

de aula do Colégio para saber a opinião da quantidade de água que existe no 

planeta. Após a realização das entrevistas, as atividades foram desenvolvidas 

com a utilização da planilha eletrônica BrOffice Calc, inicialmente construindo as 

tabelas e em seguida estruturando a correspondente. Em seguida, considerou-

se a representação gráfica dos dados, em que os alunos aprenderam a inserir 

gráficos de barras, colunas e setores. Foi escolhido trabalhar com este software 

pois já está instalado e disponível nos computadores dos laboratórios de 

informática das escolas da Rede Pública Estadual. Pararelamente a execução 

do projeto foi realizado GTR Grupo de Trabalho em Rede onde foi possível 

interagir com outros professores de matemática. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: MÍDIA COMO RECURSO PEDAGÓGICO EM LEVANTAMENTO 

ESTATÍSTICO 

Tema: Tendências Metodologias em Educação Matemática: Mídia e 

levantamento estatístico. 

Palavras-chave: Educação Matemática;Mídia;Levantamento-Estatístico 

Resumo: : O tema abordado nesta Unidade Didática trata do uso da mídia e 

Tratamento de Informação nas aulas de matemática com a turma do 9º ano. Este 

trabalho propõe uma abordagem investigativa sobre a utilização da informática 

como meio didático. Com o desenvolvimento das tecnologias ocorrem mudanças 

no comportamento da sociedade. Essas mudanças também refletem na sala de 

aula se faz necessário desenvolver no aluno o senso crítico por meio de uma 

prática pedagógica de cooperação em relação ao uso das tecnologias e 

tratamento de informação informações que estão ao nosso alcance.  O projeto 

será desenvolvido com referência seguindo as seguintes etapas. Aplicação de 

Pré Teste, Revisão de porcentagem. Coleta das contas de água de cada aluno 

questionamento dos motivos que determinados meses houve maior consumo de 

água. Em casa o aluno vai observar durante um dia o Hidrômetro e medir a 

quantidade de água consumida. Pesquisa orientada na internet sobre maiores 

bacias hidrográfica e outras pesquisas sobre água, fazendo uma análise crítica 

sobre os conteúdos pesquisados, atrelando-os ao conhecimento científico. 

Dados coletados sobre peso, altura de cada aluno (média, moda, mediana) 

construção. Calcular IMC ideal de cada faixa de peso. Nos computadores do 

laboratório de informática da Escola tabular as informações obtidas em seguida 

os resultados serão compilados no ambiente, um aplicativo que faz parte do 

pacote BrOffice do Linux, , após conclusão desta etapa poderão ser construídos 

gráficos em diferentes formatos (barra, linha, pizza, coluna e outros). Para 

analisar o aproveitamento da turma aplicar pós-teste e comparar o resultado com 

o pré-teste. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: EVERLEY MARIA CHICANOSKI RANZOLIN 



ORIENTADOR:  Clezio Aparecido Braga 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO 

ALTERNATIVA NO APRENDIZADO DOS LOGARITMOS 

Tema: Estudo dos logaritmos apoiado nas Mídias Tecnológicass 

Palavras-chave:  Logaritmos; Mídias Tecnológicas; Experimentação. 

Resumo:  A Educação Matemática, sendo uma ciência que tem como papel 

fundamental inserir o indivíduo no mundo do trabalho, bem como desenvolver o 

raciocínio lógico, tem se constituído em importante preocupação junto aos 

estudiosos em educação. Há tempos vem se pensando em uma maneira de 

possibilitar ao aluno do Ensino Médio, entender o conteúdo dos logaritmos de 

uma forma mais facilitada, moderna e agradável. Nesse trabalho propomos uma 

tentativa de trazer para a educação escolar, um ensino da Matemática diferente 

daquele prescrito em métodos pautados no rigor das demonstrações, para um 

ensino baseado em explorações intuitivas a partir da qual poderemos induzir o 

aluno ao entendimento do conceito, mas sem perder a essência matemática, 

potencializando o uso dos recursos tecnológicos para experimentação 

matemática aplicada ao uso dos logaritmos, proporcionando aos educandos, não 

somente a prática da resolução, como também entendendo a sua utilização em 

outras áreas do conhecimento. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO 

ALTERNATIVA NO APRENDIZADO DOS LOGARITMOS 

Tema: Estudo dos logaritmos apoiado nas Mídias Tecnológicas 

Palavras-chave: Logaritmos; Mídias Tecnológicas; Experimentação 

Resumo: A Matemática, sendo uma ciência que tem como ferramenta outras 

disciplinas e tem como papel fundamental inserir o indivíduo, entre outras, no 

mundo do trabalho,bem como desenvolver o raciocínio lógico, tem nos 

estudiosos da Matemática, uma importante preocupação. Este trabalho tem 

como meta aproximar os conceitos dos logaritmos por meio de contextualizações 

e exemplos práticos, sem deixar de abordar os conceitos inerentes ao tema. A 

história dos logaritmos será abordada durante o desenvolvimento das aulas 



concomitante aos exercícios, expandindo a discussão através de pesquisas. 

Trabalhar a relação entre as funções logarítmicas e exponencial, abordar a 

Matemática financeira, aguçando a curiosidade dos alunos por meio de cálculos 

sobre aplicações e transações financeiras. Uso de mídias tecnológicas para a 

experimentação matemática, aplicada ao uso dos logaritmos e sua relação com 

outras áreas do conhecimento, propondo novos métodos, permitindo construção, 

interação trabalho colaborativo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: EZIA APARECIDA ADAO 

ORIENTADOR:  Regina Maria Pavanello 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Análise do desempenho de alunos do sétimo ano na interpretação e 

compreensão de problemas aritméticos, envolvendo números reais. 

Tema: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Palavras-chave:  Análise, Interpretação, Compreensão e resolução 

Resumo:  Constataram-se inúmeras dificuldades dos alunos, relacionados à 

capacidade (ou até mesmo incapacidade) de resolver problemas matemáticos e 

habilidades com cálculos. Por isso se fala em aulas de matemáticas (procurando 

fazer com que) novas abordagens, conhecidas como encaminhamentos 

metodológicos. Um deles é o incentivo a encontrarem estratégias, o qual 

configura uma das tendências de peso na resolução de problemas. Tem como 

finalidade apresentar e aplicar diferentes estratégias abordando o conteúdo 

partindo da resolução de problemas, buscando desta forma diminuir o fracasso 

nas avaliações e também atenuar a rejeição por parte dos alunos desta disciplina 

que é fundamental para o desenvolvimento Científico e Tecnológico de qualquer 

país. O projeto tem a intenção de propor e trabalhar com os alunos que atuam 

na rede Estadual de ensino, uma mudança de concepção sobre a aprendizagem 

de matemática, tendo como principio básico o incentivo a leitura, interpretação, 

Para que possam utilizar de problemas interessantes, e a tentativa criativa de 

resolvê-los, através de representações e assim conseguir chegar no ponto de 



partida para a construção do conhecimento matemático, sendo então possível 

analisar, interpretar e compreender um problema . 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: ANÁLISE DO DESEMPENHO DE ALUNOS DO SÉTIMO ANO NA 

INTERPRETAÇÃOE COMPREENSÃO DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS, 

ENVOLVENDO NÚMEROSREAIS. 

Tema: RESOLUÇO DE PROBLEMA 

Palavras-chave: ANÁLISE; INTERPRETAÇÃO; COMPREENSÃO E 

RESOLUÇÃO. 

Resumo: A elaboração da Unidade Didática se deu pelas preocupações 

voltadas às dificuldades que os alunos do sexto  ao nono ano do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio apresentam em relação à resolução de 

problemas matemáticos. De modo especifico, tais dificuldades estão 

relacionadas à compreensão e à interpretação dos alunos no momento em que 

eles tentam resolver um problema. Assim o desenvolvimento da referida Unidade 

Didática busca favorecer condições aos alunos de um sétimo ano do Ensino 

Fundamental de superar essas dificuldades. De modo geral, nesse 

desenvolvimento, será realizada uma avaliação com cinco problemas, onde os 

alunos devem resolvê-los, individualmente, utilizando a estratégia que 

escolherem. Depois serão formados grupos de quatro alunos onde cada grupo 

explicará para todos os outros alunos, as estratégias utilizadas e, quais foram às 

dificuldades que encontraram na resolução. Com isso é possível identificar as 

dificuldades dos alunos quanto à compreensão dos problemas, além de 

identificar suas estratégias de resolução. Em seguida, será abordado o conteúdo 

especifico proposto na Unidade Didática, sendo, ao final feita uma nova 

avaliação para verificar se houve uma aprendizagem significativa da matemática 

por meio da abordagem da resolução de problemas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: FABIO ROBERTO VICENTIN 

ORIENTADOR:  Tulio Oliveira de Carvalho 

IES:  UEL 



Artigo  

Título:   Modelagem Matemática como metodologia de ensino e aprendizagem 

no Ensino Médio. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave:  Modelagem Matemática. Ensino e Aprendizagem. Geometria 

Plana.  Construção. 

Resumo:  O presente trabalho apresenta uma análise dos resultados de uma 

experiência vivenciada com Modelagem Matemática seguindo as etapas 

sugeridas por Burak (2004).  Essa pesquisa teve como objetivo principal analisar 

se a aplicação da Modelagem Matemática foi capaz de promover uma melhoria 

da aprendizagem dos alunos por meio das produções e depoimentos dos 

educandos.  O público alvo foram alunos de uma turma do 1º ano do Ensino 

Médio de um estabelecimento de ensino da rede pública do Estado do Paraná e 

explorou diversos conteúdos matemáticos, sem a preocupação de seguir a 

ordem linear da construção do conhecimento matemático.  Além disso, 

oportunizou aos alunos a resolução de problemas reais, sem perder de vista os 

elos com os conteúdos estudados na escola. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Modelagem Matemática como metodologia de ensino e aprendizagem no 

Ensino Médio. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

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

Aprendizagem. 

Resumo: Este trabalho propõe a utilização de uma metodologia de ensino de 

matemática capaz de proporcionar a abordagem dos conteúdos matemáticos a 

partir de situações reais do cotidiano das pessoas em sala de aula.  A questão 

central deste trabalho é se a Modelagem Matemática pode auxiliar no processo 

de ensino e de aprendizagem de alunos que apresentam dificuldades de 

compreensão de conceitos e conteúdos matemáticos. A presente pesquisa será 

desenvolvida numa abordagem qualitativa e tem como objetivo principal analisar 

se a aplicação da Modelagem Matemática é capaz de promover uma melhoria 

da aprendizagem dos alunos. Além disso, este trabalho com Modelagem 

Matemática poderá proporcionar a superação de alguns aspectos a respeito da 



concepção da disciplina de Matemática muitas vezes vista como algo pronto e 

acabado, por exemplo, na maior parte dos livros didáticos, nos quais os capítulos 

se encadeiam de forma linear e sequencial. No trabalho com Modelagem 

Matemática os conteúdos não seguem necessariamente a ordem linear de 

construção do conhecimento matemático, sendo, portanto, abordados na 

perspectiva de uma visão de maior abrangência; além de fazer uso de um tema 

de interesse dos educandos, rompendo, assim, com a forma usual de se ensinar 

Matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: FERNANDA SAMARA PRZYWITOWSKI DA SILVEIRA 

ORIENTADOR:  Antonio Jose Camargo 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Integrando a Geometria da Escola com a Geometria da Vida 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  aplicações geometria. planificação sólidos. matemática no 

cotidiano. 

Resumo:  O presente artigo aborda problemas que envolvem cálculos 

matemáticos e que estão relacionados ao cotidiano dos estudantes. Esses 

podem ser resolvidos pelos alunos com conhecimentos básicos de Geometria 

Plana ou Espacial, muitas vezes esses conteúdos já foram trabalhados na 

escola, mas há dificuldade em associá-los a situações reais. Este trabalho tem 

por objetivo aproximar a Geometria do dia a dia do aluno, através de situações 

problemas de fácil compreensão e solução. As atividades foram desenvolvidas 

numa turma de 9º ano num Colégio Estadual do interior do Paraná, onde o 

processo ensino/aprendizagem ocorreu principalmente através da construção e 

manipulação de materiais concretos, visando a resolução de situações 

levantadas, questões estas que envolviam geometria. Os alunos confeccionaram 

metros quadrados, e com os mesmos estabeleceram a relação deste com a área 

do quadrado, retângulo e triângulo, também foi demonstrado o Teorema de 

Pitágoras. Partindo destes conhecimentos estudaram os prismas, sempre 

estabelecendo relação do conteúdo aprendido com o seu cotidiano. O conceito 



de volume e a relação do cm3 com o litro foi trabalhado através da 

demonstração, além da construção do m3 para melhor visualizar as relações 

apresentadas. Os resultados demonstraram motivação dos alunos em participar 

de atividades que envolvem modelagem matemática e passaram a perceber 

melhor o ambiente que os cerca, verificando relações existentes entre o que se 

aprende na escola com o que se aplica em suas vidas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Integrando a Geometria da Escola com a Geometria da Vida 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: aplicações geometria; geometria espacial; planificação sólidos. 

Resumo: Muitas vezes nossos alunos se deparam com questões em seu 

cotidiano que poderiam ser facilmente resolvidas com conhecimentos básicos de 

Geometria Plana ou Espacial. Apesar de já trazerem alguns conceitos definidos, 

apresentam dificuldades em associá-los a situações práticas. Este trabalho visa 

aproximar a Geometria do dia a dia do aluno através de situações problemas de 

fácil compreensão e solução.  Propõe-se desenvolver as atividades em uma 

turma de 9º ano de um Colégio Estadual do interior do Paraná, iniciando os 

estudos com a promoção de análises e discussões acerca de possíveis soluções 

de situações problemas que serão levadas aos alunos, questões estas de seu 

cotidiano que envolvam geometria espacial.  Em seguida instruí-los a construir o 

m² e formar figuras planas utilizando-se dos mesmos, buscando assim entender 

a relação deste com a área do quadrado, retângulo e triângulo. Posteriormente 

apresentar os prismas retos de forma planificada, compreendendo desta forma 

que estes sólidos podem ser estudados como figuras planas. O conceito de 

volume e a relação do cm3 com o litro também serão tratadas. Após esta 

compreensão, serão retomadas as discussões sobre possíveis soluções das 

situações problemas inicialmente apresentadas. Espera-se que os alunos 

percebam que são capazes de resolver sozinhos as questões inicialmente 

apresentadas e outras de seu cotidiano sem a utilização de fórmulas extensas e 

complicadas, e desta forma pretende-se abrir caminho para o estudo dos demais 

sólidos como pirâmides e cilindros. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: FLAVIA CHERONI DA SILVA 

ORIENTADOR:  Joao Cesar Guirado 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Reflexões e ações acerca do uso de material manipulável no ensino de 

números e operações 

Tema: Ensino-aprendizagem e formação de professores 

Palavras-chave:  Educação Matemática. Materiais Manipuláveis. Sistema 

Numérico Decimal. Operações fundamentais. Formação de Professores. 

Resumo:  Este artigo traz alguns resultados sobre o saber docente de 

professores de matemática da rede pública estadual do Paraná para ensinar 

números e operações. Prevê uma análise reflexiva sobre a prática docente em 

Sala de Apoio Pedagógico de Matemática e revela problemas no entendimento 

do Sistema de Numeração Decimal. Se apoia nos estudos da Educação 

Matemática, sugere o uso de diferentes representações para abordar os 

conceitos matemáticos e enfoca a importância do caráter manipulativo como 

auxílio à compreensão, ao estímulo e à abstração. Também investiga o uso de 

materiais manipuláveis em sala de aula, bem o conhecimento e a segurança de 

professores para bem usá-los. Discuti ações que podem contribuir no processo 

de compreensão dos conceitos e busca a superação de dificuldades de 

aprendizagem matemática oriundas da falta de entendimento do sistema de 

numeração decimal. Prevê a necessidade da estimulação das conexões neurais, 

que pode ser fortalecida ou não, a depender da qualidade de intervenção 

pedagógica. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Reflexões e ações acerca do uso de material manipulável no ensino de 

números e operações 

Tema: Ensino-aprendizagem e formação de professores 

Palavras-chave: Materiais manipuláveis; Sistema Numérico Decimal; 

Operações fundamentais. 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica prevê uma sequencia de 

atividades próprias para a Sala de Apoio Pedagógico (SAA) de Matemática. Os 



alunos que frequentam o programa apresentam problemas no entendimento do 

sistema de numeração decimal e, consequentemente, nas operações 

fundamentais. Os materiais manipuláveis contribuem, positivamente, 

favorecendo a aprendizagem destes conteúdos. Trata-se de uma forma de iniciar 

o estudo dos conceitos, que a princípio assume caráter manipulativo, de auxílio 

à compreensão e, gradativamente, vai se transformando em abstrações.  Vários 

autores apontam o material dourado como um ótimo recurso didático para 

resolver dificuldades de aprendizagem referentes ao sistema de numeração 

decimal e as operações fundamentais. A intenção não é criar panaceia, mas 

mostrar que o material manipulável pode motivar e, consequentemente, 

estimular a aprendizagem dos conteúdos matemáticos, revendo as dificuldades 

de aprendizagem e tornando-as um caminho alternativo para superação do 

fracasso escolar. Estudos da neurociência mostram que os estados mentais são 

provenientes de padrões de atividade neural, então a aprendizagem é alcançada 

através da estimulação das conexões neurais, podendo ser fortalecida ou não, 

dependendo da qualidade da intervenção pedagógica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: FLORISVALDO PEREIRA SOBRINHO 

ORIENTADOR:  Renata Camacho Bezerra 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   FAZENDO USO DA MATEMÁTICA (ESTATÍSTICA), 

CORROBORANDO NA ANÁLISE DOS BASTIDORES DE UMA ELEIÇÃO 

MUNICIPAL PARA VEREAODOR 

Tema: Contextos sociais, políticos, intelectuais e suas implicações no Ensino da 

Matemática 

Palavras-chave:  Matemática contextualizada, Política, Eleição. 

Resumo:  Este artigo relata o trabalho desenvolvido na disciplina de Matemática, 

dentro do projeto PDE, utilizando o conteúdo de Estatística como, gráficos, regra 

de três simples, porcentagens, coleta e análise de dados, relacionando estes 

itens a questões políticas. A matemática contextualizada esteve presente com 

conteúdos estatísticos, pois os alunos tiveram elementos do seu cotidiano 



utilizando informações da eleição do ano de 2012 para o cargo de Vereador no 

Município de Toledo para suas análises. Este estudo procurou demonstrar ao 

aluno que a Política está intrínseca ao seu cotidiano, tendo em vista, que tudo 

passa por ela, ou seja, todas as decisões sejam na esfera municipal, estadual 

ou federal. Este estudo também proporcionou aos alunos noções de como se faz 

uma pesquisa de campo utilizando métodos estatísticos, incluindo conhecimento 

na formação de sua Cidadania, Consciência Social, Moral e Política. Enfim, com 

esta metodologia de trabalho buscou-se, a construção do saber matemático 

teórico e prático, a partir da própria realidade, tornando as aulas de matemática 

mais significativas e prazerosas e com isso oportunizando a percepção que o 

conhecimento escolar pode ser uma das possibilidades de ascensão social e 

que este poderá interferir, melhorando sua vida. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Fazendo uso da Matemática (Estatística), corroborando na análise dos 

bastidores de uma Eleição municipal para Vereador 

Tema: Contexto sociais, políticos e intelectuais e suas implicações no Ensino da 

Matemática 

Palavras-chave:  

Resumo: É intenção usar a disciplina de Matemática, utilizando principalmente 

o conteúdo de Estatística como, gráficos, regra de três, porcentagens, coleta e 

análise de dados e pesquisa científica, relacionando estes itens a questões 

políticas. Desta forma a matemática contextualizada estará presente com 

conteúdos estatísticos, pois os alunos terão elementos do seu cotidiano 

utilizando informações da eleição do ano de 2012 para o cargo de Vereador no 

Município de Toledo. Acrescenta-se que este estudo visa demonstrar ao aluno 

que a Política está intrínseca ao seu cotidiano, tendo em vista, que tudo passa 

por ela, ou seja, todas as decisões sejam na esfera municipal, estadual ou 

federal. Este estudo também proporcionará aos alunos noções de como se faz 

uma pesquisa de campo utilizando métodos estatísticos, incluindo conhecimento 

na formação de sua Cidadania, Consciência Social, Moral e Política. Enfim, com 

esta metodologia de trabalho o presente estudo intenciona a construção do seu 

saber matemático teórico e prático, a partir da sua própria realidade tornando as 



aulas de matemática mais significativas e prazerosas, e com isso oportunizando 

a percepção que o conhecimento escolar é uma das possibilidades de ascensão 

social, e que este poderá interferir, melhorando sua vida. 
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Artigo  

Título:   UM DESAFIO – METODOLOGIA DE ENSINO DE MATEMÁTICA NA 3ª 

SÉRIE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES 

Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM  EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Palavras-chave:  Operações aritméticas; Materiais Manipulativos; Ábaco; 

Material Dourado; Metodologia  de Matemática. 

Resumo:  Os conteúdos de frações e algoritmos da adição, subtração, 

multiplicação, divisão, e a própria tabuada são conteúdos básicos de Matemática 

e devem ser aprendidos nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Percebe-se 

que quando os alunos terminam o Ensino Médio ou entram numa Universidade 

ainda não se apropriaram destes  conhecimentos. O presente artigo tem como 

objetivo apresentar os relatos de uma pesquisa realizada com Materiais 

Manipulativos, tais como: o ábaco, o material dourado, a Tábua de Multiplicação 

com Tiras, o Disco de Frações e jogos os quais contemplam a relação destes 

materiais com a formação dos conceitos citados, bem como relatar a participação 

e colaboração dos professores da rede estadual, informações estas obtidas 

através do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). Completam ainda os dados 

retirados do processo de implementação do Programa PDE, o qual se 

concretizou através da metodologia de oficinas desenvolvidas para  3ª série do 

curso de Formação de Docentes no Colégio Estadual Dr. Claudino dos Santos 

EFMFDT, Ipiranga – PR. Percebe-se que o  estudo  despertou a curiosidade, 

estimulou o desenvolvimento do raciocínio lógico,  a estruturação do 

pensamento  e o desenvolvimento autônomo dos alunos, que adquiriram 

conhecimentos básicos de Matemática e gosto pela disciplina, projetando-os a 



um futuro próximo no qual venham a trabalhar, com a Matemática, de forma mais 

eficaz e prazerosa. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: UM DESAFIO – METODOLOGIA DE ENSINO DE MATEMATICA NA 3ª 

SÉRIE              NO CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES NOS ANOS 

INICIAIS 

Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave: Operações aritméticas;  Materiais Manipulativos;  Ábaco;  

Material Dourado; Metodologia  de Matemática. 

Resumo: Os algoritmos da adição, subtração, multiplicação, divisão, referentes 

ao campo dos números naturais, os conteúdos de frações (números racionais) e 

a própria tabuada são conteúdos básicos de Matemática e devem ser aprendidos 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Mas, percebe-se que quando os 

alunos terminam o Ensino Médio ou entram numa Universidade ainda não se 

apropriaram destes  conhecimentos. O principal objetivo deste projeto é trabalhar 

com a metodologia de Matemática na 3ª série do curso de Formação de 

Docentes a fim de oportunizar mais uma fonte de conhecimento. Para tanto 

trabalharemos em formas de oficinas com Materiais Manipulativos, tais como: o 

ábaco, o material dourado, a Tábua de Multiplicação com Tiras, o Disco de 

Frações  e jogos. Espera-se que com esse estudo os alunos adquiram  

conhecimentos básicos de Matemática e gosto pela disciplina para que no futuro 

trabalhem com maior eficácia e prazer. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GENILDE BIAZON RODRIGUES 

ORIENTADOR:  Regina Celia Guapo Pasquini 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   O metro, o metro quadrado e o metro cúbico: como e quando utilizar? 

Tema: Resolução de Problemas e materiais manipuláveis para o ensino de 

medidas de comprimento, superfície e volume. 



Palavras-chave:  Grandezas e Medidas; Resolução de Problemas; Materiais 

manipuláveis 

Resumo:  O presente artigo é resultado dos estudos realizados durante o 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE 

2012/2013. Neste trabalho consta uma experiência da integração da estratégia 

Resolução de Problemas associada à utilização de material didático. Mais 

especificamente, o relato da implementação de um Projeto de Intervenção “O 

metro, o metro quadrado e o metro cúbico: como e quando utilizar?”. Por meio 

de situações problematizadas construímos o conceito de grandeza e medida; 

identificando  o m, o m² e o m³ como principais unidades das medidas de 

comprimento, superfície e volume.  A experiência nos mostra o quanto é válido 

a utilização dessas estratégias ao abordarmos esses conceitos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O metro, o metro quadrado e o metro cúbico: como e quando utilizar? 

Tema: Resolução de Problemas e materiais manipuláveis para o ensino de 

medidas de comprimento, superfície e volume. 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Materiais Manipuláveis; Grandezas 

e Medidas 

Resumo: O ensino de Grandezas e Medidas ainda tem sido deixado para o final 

do ano letivo e muitas vezes por falta de tempo é visto superficialmente sem a 

preocupação com a construção de conceitos como medida, a unidade padrão; 

partindo diretamente para a utilização de instrumentos e aos respectivos 

resultados da medição de objetos. Consequentemente, percebe-se a dificuldade 

dos nossos alunos em diferenciar comprimento, área e volume. Muitos utilizam 

m, m² ou m³ indistintamente, como se fossem a mesma unidade. A metodologia 

de trabalho para o desenvolvimento desta unidade didática será a de Resolução 

de Problemas, visando uma maior interação dos alunos com o conteúdo 

proposto, instigando-os, desafiando-os a encontrar a melhor solução para a 

situação em discussão, a partir de seus conhecimentos prévios. Aliadas à 

estratégia de Resolução de Problemas, as atividades propostas visam explorar 

as possibilidades que os materiais manipuláveis oferecem ao ensino de 

matemática levando os estudantes a compreenderem cada grandeza e suas 

respectivas unidades de medidas. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GEOVANA CRISTINA GUEDES PINTO 

ORIENTADOR:  ARLENI ELISE SELLA 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Resolução de problemas envolvendo o raciocínio lógico valorizando a 

oralidade e os registros escritos no 6º ano do Ensino Fundamental. 

Tema: Raciocínio Lógico. 

Palavras-chave:  Resolução de Problemas. Raciocínio lógico. Oralidade e 

registros escritos. 

Resumo:  RESUMO 

Este artigo trata do projeto intitulado Resolução de Problemas valorizando a 

oralidade e os registros escritos no 6º ano do Ensino fundamental. O projeto foi 

aplicado aos alunos do 6º ano A do período vespertino do Colégio Marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco - Ensino Fundamental e Médio, - localizado 

na cidade de Cascavel-PR. Teve como objetivo explorar a capacidade dos 

alunos em resolver atividades e/ou problemas que envolvam o raciocínio lógico, 

com a intenção de ampliar sua autonomia, seu desenvolvimento criativo, 

intelectual, sua argumentação oral e escrita. Na primeira aula de aplicação do 

projeto, foram apresentadas aos alunos, algumas situações problemas 

elaboradas com a finalidade de avaliação diagnóstica. Na sequência, foram 

aplicadas atividades semanalmente, em duas horas-aula de 50 minutos durante 

o 1º semestre do ano letivo de 2013. Mesmo que, os objetivos definidos, não 

foram contemplados na totalidade durante a intervenção pedagógica, considera-

se que o trabalho foi muito válido. O incentivo ao desenvolvimento do raciocínio 

lógico nos alunos é relevante para fazê-los pensar de forma mais crítica, acerca 

do que lhes é apresentado nas diferentes disciplinas. A solução mecânica dos 

problemas, muitas vezes, é realizada sem entendimento; o que faz com que o 

aluno se torne incapaz de verificar se a resposta é ou não adequada à questão 

feita no enunciado. Quando o aluno se expressa de forma oral e/ou escrita, ele 

se desenvolve por meio desses registros, processos diferentes de pensamentos 



relacionados à estruturação do problema e melhor compreensão no que diz 

respeito à sua resolução emergem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Resolução de problemas envolvendo o raciocínio lógico valorizando a 

oralidade e os registros escritos no 6º ano do Ensino Fundamental. 

Tema: Raciocínio Lógico. 

Palavras-chave: Raciocínio Lógico; Resolução de Problemas; Oralidade; 

Registros escritos. 

Resumo: O incentivo ao desenvolvimento do raciocínio lógico nos alunos é de 

suma importância para fazê-los pensar de forma mais crítica, acerca do que lhes 

é apresentado. A solução mecânica dos problemas, muitas vezes, é realizada 

sem entendimento. Quando o aluno se expressa de forma oral e/ou escrita, é 

esperado que desenvolva por meio desses registros, processos diferentes de 

pensamentos relacionados à estruturação do problema, e sua compreensão. O 

professor, no papel de orientador e mediador, deve selecionar problemas, 

interessantes aos alunos, para sentirem-se motivados a resolvê-los.   

OBJETIVOS - Explorar a capacidade dos alunos em resolver atividades e/ou 

problemas que envolvam o raciocínio lógico, com a intenção de ampliar sua 

autonomia, seu desenvolvimento criativo, intelectual, sua argumentação oral e 

escrita. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO. Na primeira aula de aplicação do projeto de 

intervenção pedagógica, o professor apresentará aos alunos, algumas situações 

problemas elaboradas com a finalidade de avaliação diagnóstica.   Na sequência, 

serão aplicadas atividades semanalmente, em duas horas-aula de 50 minutos 

durante o 1º semestre do ano letivo de 2013. Durante a realização das 

atividades, cabe ao professor ressaltar a importância dos registros, seja por meio 

da explicitação oral, tabelas e /ou registros escritos, para que realize sua 

intervenção no sentido de promover uma aprendizagem significativa e 

organizada. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GILBERTO COMIRAN 

ORIENTADOR:  Edson Antonio Alves da Silva 



IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Geometria Fractal na Natureza 

Tema: Tendências na Educação Matemática 

Palavras-chave:  Geometria; Fractais; Natureza 

Resumo:  A Geometria Fractal não deve ser vista como uma variante 

“patológica” da geometria euclidiana, nem como um simples neologismo. Essas 

novas estruturas matemáticas podem ser corretamente interpretadas por alunos 

do ensino fundamental e médio por meio de atividades de cunho interdisciplinar. 

O comprimento total das fronteiras do Estado do Paraná ou qual o caminho mais 

curto para o rio paraná chegar ao mar, são base para a montagem de atividades 

destinadas a explorar a aparição de conjuntos fractais na natureza. Também 

podemos encontrar aplicações de outros conceitos matemáticos como 

Logaritmos, Progressão Aritmética e Geométrica, Números Complexos, 

Triângulo de Pascal, etc. A dificuldade no processo ensino e aprendizagem de 

Geometria Euclidiana, faz com que o aluno compreenda somente a geometria 

dos objetos criados pelo homem. No entanto na natureza a geometria é 

riquíssima em variedades. Uma famosa característica de objetos naturais é que 

medidas e observações dependem da escala eu que observamos o objeto. 

Alguém pode dizer que a eficiência de um rio estaria em chegar ao mar 

percorrendo o trajeto mais curto. Mas isso custa muito caro, em termos de 

energia. A reta é facilmente traçada pela água que desce em cascata por uma 

costa, mas, é difícil mantê-la quando o rio entra no plano e encontra pela frente 

obstáculos como terrenos mais resistentes. A forma ideal e mais “barata” é 

mudar temporariamente a direção da viagem criando meandros. Cada volta do 

rio reproduz várias curvas, uma envolvida pelas outras, desenhando figuras 

fractais de meandros. Tornando assim, o estudo da geometria mais atraente 

pelos alunos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Geometria Fractal na Natureza 

Tema: Tendencias na Educação Matemática 

Palavras-chave: Geometria; Fractais; Natureza 



Resumo: A Geometria Fractal não deve ser vista como uma variante “patológica” 

da geometria euclidiana, nem como um simples neologismo. Essas novas 

estruturas matemáticas podem ser corretamente interpretadas por alunos do 

ensino fundamental e médio por meio de atividades de cunho interdisciplinar. O 

comprimento total das fronteiras do Estado do Paraná ou qual o caminho mais 

curto para o rio paraná chegar ao mar, são base para a montagem de atividades 

destinadas a explorar a aparição de conjuntos fractais na natureza. Também 

podemos encontrar aplicações de outros conceitos matemáticos como 

Logaritmos, Progressão Aritmética e Geométrica, Números Complexos, 

Triângulo de Pascal, etc. A dificuldade no processo ensino e aprendizagem de 

Geometria Euclidiana, faz com que o aluno compreenda somente a geometria 

dos objetos criados pelo homem. No entanto na natureza a geometria é 

riquíssima em variedades. Uma famosa característica de objetos naturais é que 

medidas e observações dependem da escala eu que observamos o objeto. 

Alguém pode dizer que a eficiência de um rio estaria em chegar ao mar 

percorrendo o trajeto mais curto. Mas isso custa muito caro, em termos de 

energia. A reta é facilmente traçada pela água que desce em cascata por uma 

costa, mas, é difícil mantê-la quando o rio entra no plano e encontra pela frente 

obstáculos como terrenos mais resistentes. A forma ideal e mais “barata” é 

mudar temporariamente a direção da viagem criando meandros. Cada volta do 

rio reproduz várias curvas, uma envolvida pelas outras, desenhando figuras 

fractais de meandros. Tornando assim, o estudo da geometria mais atraente 

pelos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GILMAR KRAUCZUK 

ORIENTADOR:  Sebastiao Romero Franco 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Os Jogos Lotéricos Como Meio De Ensinar Probabilidade 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Combinatória; Probabilidade; Resolução de Problemas 



Resumo:  O presente artigo objetiva expor a implementação de uma proposta 

para o ensino das probabilidades, utilizando-se os jogos lotéricos na resolução 

de problemas. Tal proposta foi idealizada e desenvolvida durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE nos anos de 2012 e 2013 para ser 

implementada em uma turma da 2ª série do Ensino Médio, no Colégio Estadual 

Barão de Capanema – Ensino Fundamental, Médio e Profissional do município 

de Prudentópolis-PR. Para isso, foi elaborada uma Unidade Didática que além 

de tornar o processo de ensino e aprendizagem mais significativo, contribuiu 

para a aquisição de um conhecimento sólido em torno das probabilidades, 

utilizando a resolução de problemas como eixo norteador das atividades 

propostas. Neste sentido, a aplicação dos conceitos adquiridos em outras áreas 

de conhecimentos, se deu de maneira natural. Também foram promovidos 

momentos de discussão em torno da proposta, Grupo de Trabalho em Rede – 

GTR, com outros professores de matemática inseridos neste mesmo programa 

– PDE, nos quais as trocas de experiências foram fundamentais para o 

enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, neste 

caso em especial, as probabilidades. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Os Jogos Lotéricos Como Meio De Ensinar Probabilidade 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Combinatória; Probabilidade; Jogos Lotéricos 

Resumo: Esta Unidade Didática tem por finalidade apresentar alternativas que 

tornem o processo de ensino-aprendizagem mais significativo para os alunos da 

2ª Série do Ensino Médio. Espera-se que os alunos consigam transferir estes 

conhecimentos cujo tema será o estudo das probabilidades, para outras áreas 

como Biologia, Estatística, Engenharias entre outras, e também para situações 

do cotidiano que exigem o conhecimento em probabilidades. Para tanto serão 

utilizados os jogos lotéricos (Loto-Fácil, Mega-Sena e Quina) como meio de 

efetivação do processo ensino e aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GIOVANNI ALEXANDRINO RODRIGUES 



ORIENTADOR:  Analia Maria Dias de Gois 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Aprendendo a interpretar dados estatísticos em gráficos e tabelas, 

através de sua construção utilizando temas do cotidiano 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Estatística; Gráficos; Tabelas; Interpretação Gráfica 

Resumo:  O presente artigo descreve o desenvolvimento do projeto de 

intervenção pedagógica no Colégio Estadual João Marques da Silveira – EFM 

com os alunos da 1ª série “A” do Ensino Médio, produzido pelo programa PDE 

2012. O trabalho destaca a importância de relacionar a Estatística com a 

realidade da vida do educando, mostrando principalmente aquelas situações 

encontradas em tabelas e gráficos de fatos ocorridos na sociedade, visto que a 

todo momento faz-se necessário tomar decisões no ambiente de trabalho, 

doméstico ou de lazer. Portanto, o objetivo foi proporcionar uma melhora no 

aprendizado dos alunos, através de pesquisas e coleta de dados em jornais, 

internet, revistas e principalmente de campo. A metodologia utilizada neste 

projeto foi dividida em dois momentos, sendo primeiro abordado os conceitos 

estatísticos e trabalhados os principais tipos de gráficos e tabelas, utilizando 

materiais como livro didático, vídeos, slides, jornais, revistas, entre outros. Já no 

segundo momento os alunos foram divididos em grupos para desenvolverem 

trabalhos de pesquisas com a coleta de dados, utilizando temas relacionados ao 

cotidiano de cada um, e em seguida organizando essas informações em tabelas 

e gráficos para apresentação em sala de aula para seus colegas, explorando o 

espaço para debates sobre cada tema. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Aprendendo a interpretar dados estatísticos em gráficos e tabelas, 

através de sua construção utilizando temas do cotidiano 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Estatística; Gráficos; Tabelas; Interpretação Gráfica 

Resumo: Esta unidade didática descreve o desenvolvimento do projeto de 

intervenção pedagógica na escola, produzido pelo programa PDE 2012. Destaca 

a importância de relacionar a Estatística com a realidade da vida do educando, 



mostrando principalmente aquelas situações encontradas em tabelas e gráficos 

de fatos ocorridos na sociedade, visto que a todo o momento faz-se necessário 

tomar decisões no ambiente de trabalho, doméstico ou de lazer. Portanto, o 

objetivo é proporcionar uma melhora no aprendizado dos alunos, através de 

pesquisas e coleta de dados em jornais, internet, revistas e principalmente de 

campo. A metodologia utilizada neste projeto será dividida em dois momentos, 

sendo primeiro abordado os conceitos estatísticos e trabalhados os principais 

tipos de gráficos e tabelas, utilizando materiais como livro didático, vídeos, slides, 

jornais, revistas, entre outros. Já no segundo momento os alunos serão divididos 

em grupos para desenvolverem trabalhos de pesquisas com a coleta de dados, 

utilizando temas relacionados ao cotidiano de cada um, e em seguida 

organizando essas informações em tabelas e gráficos para apresentação em 

sala de aula para seus colegas, explorando o espaço para debates sobre cada 

tema. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GREDIELA MOREIRA 

ORIENTADOR:  Joao Coelho Neto 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Softwares matemáticos: uma nova abordagem para prática docente 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Matemática; Recursos Tecnológicos; Prática Docente; TIC; 

Pesquisa-ação. 

Resumo:  O debate a cerca do processo de ensino e aprendizagem de 

matemática permite compreender a disciplina de forma dinâmica e 

contextualizada as transformações sociais, culturais e principalmente 

tecnologias, ou seja, está diretamente relacionada a realidade do educando, 

possuindo um forte vínculo a formação acadêmica, humana e de trabalho. 

Entretanto, tem encontrado dificuldades ao que tange as praticas docentes e aos 

recursos que possibilitam maior dinamismo a relação professor-aluno, ou seja, 

os conteúdos surgem desvinculados ao contexto no qual o aluno é parte 

integrante. É necessário compreender o educando como agente de seu 



processo ensino e aprendizagem, agente transformador, consciente e capaz de 

integrar os conhecimentos adquiridos a novas estruturas, construindo diálogos, 

solucionando problemáticas. No entanto, pontos importantes surgem para que 

essa integração seja profícua, a primeira é a estrutura escolar, a segunda é a 

didática e a terceira é a postura do professor perante os recursos que são 

possibilitadores dessas transformações. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Softwares matemáticos: uma nova abordagem para prática docente 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Matemática; Recursos Tecnológicos; Prática Docente; TIC; 

Pesquisa-ação. 

Resumo: SOFTWARES MATEMÁTICOS: UMA NOVA ABORDAGEM PARA 

PRÁTICA DOCENTE 

GREDIELA MOREIRA 

A presente proposta de pesquisa visa analisar o contexto do ensino de 

matemática nas escolas públicas, assim como as propostas pedagógicas, 

metodológicas e didáticas, pois desse modo, o uso dos recursos tecnológicos 

em sala de aula, podem tentar minimizar lacunas ocorridas no decorrer dos anos, 

assim possibilitar uma prática docente que possibilite utilizar as tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) que ampliem a concepção de produção do 

conhecimento, também tem como objetivo analisar a capacitação dos 

professores com o aporte tecnológico das TIC para a prática docente e identificar 

práticas e metodologias de sala aula para o ensino de matemática. No 

desenvolvimento do projeto, será utilizada a pesquisa de caráter qualitativa na 

modalidade pesquisa-ação, com base nas interpretações de questionários, 

observações na sala se aula e de documentos produzidos pelos participantes. 

Dessa forma, tem-se como considerações finais, o desafio em buscar 

possibilidades quanto à prática docente para a disciplina de matemática, 

permitindo que o ambiente escolar seja propicio a efetivação do conhecimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: GREMANES CZEKSTER ALEXANDRE 



ORIENTADOR:  ADRIANO MACHADO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   As dificuldades de leitura e interpretação de textos matemáticos: novas 

metodologias 

Tema: Resolução de problemas 

Palavras-chave:  Leitura; Interpretação; Resolução de problemas 

Resumo:  Preocupada com o baixo desempenho dos alunos do Colégio Antonio 

Dorigon – E.F.M.P. na prova Brasil – 2009 e supondo-se que uma das causas 

seja a dificuldade de leitura e interpretação dos problemas propostos, procurou-

se neste trabalho desenvolver uma metodologia que integrasse a leitura e 

interpretação de textos à resolução de problemas matemáticos. Para isso, 

utilizou-se uma metodologia diferenciada, na qual a literatura infanto-juvenil fez 

uma ponte com os conceitos matemáticos a serem trabalhados com os alunos 

do 6º ano A do referido colegio. O trabalho se deu com base em três textos: A 

lenda “Negrinho do Pastoreio”, a fábula “A Bruxa Pampolinha” e o conto “O 

Velho, o Menino e o Burro” os quais  foram escolhidos respeitando a faixa etária 

dos alunos e pela possibilidade de interdisciplinaridade e o mais importante, que 

desse abertura para explorar conteúdos matemáticos presentes na matriz 

curricular da referida turma. O objetivo deste trabalho foi de levar o aluno a ler, 

interpretar e buscar informações num texto e diante das situações problemas 

apresentadas, expressar de forma organizada o seu raciocínio matemático, 

trazendo estratégias de resolução e apresentando possíveis soluções. Desta 

forma a metodologia utilizada permitiu ao aluno que os objetivos fossem 

alcançados e permitiu ainda diálogos relevantes à formação crítica do cidadão 

em problemas abertos, os quais permitem a investigação, a pesquisa e a 

autonomia. Em observações feitas durante o desenvolvimento das atividades,  

notou-se o grande interesse dos alunos, os quais se envolveram de forma 

satisfatória com o trabalho. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: as dificuldades de leitura e interpretação de textos matemáticos: Novas 

metodologias. 

Tema: Resolução de problemas 



Palavras-chave: Leitura, interpretação e resolução de problemas 

Resumo: Com uma análise preliminar do desempenho dos alunos do Colégio 

Estadual Antônio Dorigon – E.F.M.P. na avaliação da Prova Brasil – 2009, 

percebeu-se um desempenho aquém do esperado e supondo que tal resultado 

se deu devido às dificuldades de leitura e interpretação das situações-problema 

apresentadas nas questões, visto que a leitura (é o entendimento do que se lê) 

tem um papel fundamental no desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, propõe-se nesse material didático: - Reflexões teóricas sobre a 

importância da utilização de textos literários nas aulas de matemática; - A relação 

intrínseca entre a linguagem materna e a linguagem matemática; - Pressupostos 

teóricos sobre a resolução de problemas; - Sugestões didáticas de atividades 

que serão implemantadas em uma turma de 6º ano do Colégio Antonio Dorigon 

– E.F.M.P. na busca de superar supostas dificuldades de leitura e interpretação 

de situações problemas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: HELIANE DE LIMA 

ORIENTADOR:  AltemirJose Borges 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   O CAVALO E A MATEMÁTICA:  uma abordagem motivacional para o 

ensino da matemática 

Tema: Pesquisa do Ensino Aprendizagem da Matemática 

Palavras-chave:  : Matemática. Cavalo. Motivação. Ensino. Aprendizagem. 

Resumo:  O artigo em questão trata da implementação de um projeto 

pedagógico no Colégio Estadual Djalma Marinho, situado no município de 

Campo Largo. O projeto em questão foi aplicado aos alunos do 9º ano do ensino 

fundamental, e é composto de um Caderno Pedagógico, com cinco atividades, 

que relacionam o cavalo e a matemática. Estas atividades mostraram que os 

conteúdos de matemática vistos em sala de aula podem ser aplicáveis em nosso 

dia a dia. O aluno ao tomar consciência dessa aplicabilidade se vê mais motivado 

ao enfrentamento das dificuldades que ele apresenta na disciplina de 

matemática, buscando um diálogo mais aberto com o professor, exteriorizando 



suas dúvidas em sala de aula, até mesmo as mais básicas, que são sanadas de 

modo cooperativo com os demais colegas, transformando a sala de aula em um 

espaço de busca do saber e entendimento da matemática. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A matemática básica aplicada ao cavalo: uma estratégia pedagógica 

aplicada aos alunos do 9º ano do ensino fundamental 

Tema: Pesquisa do Ensino Aprendizagem da Matemática 

Palavras-chave: Matemática; aprendizagem; cavalo. 

Resumo: Este estudo pretende usar o cavalo como agente mediador e 

motivacional para ensinar os conceitos matemáticos básicos do ensino 

fundamental, com a finalidade de articular as experiências práticas dos alunos 

com a matemática. Pretende-se desenvolver os conteúdos matemáticos 

relacionados ao sistema de medida, razão e proporção, geometria, figuras 

geométricas, ângulos e escala, visitação a Cabana São Tomé, em Balsa Nova, 

para vivenciar, as instalações equestres e os cavalos, objetivando a constatação 

da presença da matemática fora da sala de aula, porém aprendida em sala de 

aula. A expectativa de motivar o aluno a aprender a matemática é positiva, 

quando se depara com sua aplicabilidade, fazendo com que esse aprendizado 

possa abrir novos caminhos para transformação desses cidadãos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IARA DA SILVA FRANCA 

ORIENTADOR:  Mariliza Simonete Portela 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná 

Artigo  

Título:   Avaliação como Estratégia Didática para a Aprendizagem de 

Matemática 

Tema: Avaliação do Processo de Aprendizagem em Matemática e a Resolução 

de Problemas como Estratégia de Ensino: possíveis interlocuções. 

Palavras-chave:  Avaliação da Aprendizagem. Avaliação Externa. Resolução de 

Problemas. Encaminhamentos Metodológicos. 



Resumo:  As diferenças que os estudantes sentem entre a avaliação da 

aprendizagem e as avaliações externas à escola podem estar entre outras 

situações, relacionadas também ao encaminhamento metodológico dado pelos 

professores em sala de aula e às suas práticas avaliativas. É fundamental que 

os professores saibam como podem promover a interlocução entre a avaliação 

e as estratégias metodológicas utilizadas em sua prática docente que 

oportunizará aos estudantes o desenvolvimento de sua autonomia. O presente 

artigo apresenta as atividades e resultados da implementação do projeto feito 

para o Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, cujo desenvolvimento está vinculado a uma Unidade 

Temática, que tem por objetivo a reflexão sobre a possibilidade de utilizar as 

práticas avaliativas como aliadas na aplicação de estratégias de resolução de 

problemas e que foram aplicadas aos estudantes com a finalidade de prepará-

los para enfrentar as diversas situações de exames e avaliações externas à 

escola. Os resultados foram bastante positivos. Para a escola, porque promoveu 

reflexões entre os educadores acerca da avaliação da aprendizagem, assim 

como, a s trocas entre pedagogas e professores de Matemática; para os alunos 

foi positiva porque lhes foram apresentadas outras formas de avaliação que 

aliadas à estratégia da Resolução de Problemas parecem ter resultado em 

aprendizagens mais significativas e para a autora porque superou suas 

expectativas pelo aprimoramento de suas práticas durante todo o processo, em 

especial, nos encontros com os professores e pedagogas, devido à interação 

promovida e da mesma forma, na aplicação das atividades para os alunos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Avaliação do Processo de Aprendizagem em Matemática e a Resolução 

de Problemas 

Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Avaliação da Aprendizagem; Resolução de 

Resumo: O objetivo desta unidade temática é orientar os professores a utilizar 

as práticas avaliativas como aliadas na aplicação de estratégias de resolução de 

problemas e que deverão ser aplicadas aos estudantes com a finalidade de 

prepará-los para enfrentar as diversas situações de exames e avaliações 

externas à escola que se apresentem ao longo de sua vida. A relevância dessa 



proposta, repousa na possibilidade de se estabelecer interlocuções entre a 

avaliação e as estratégias utilizadas pelos professores em suas aulas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ILCELENE MARENGONI DA COSTA 

ORIENTADOR:  Raquel Lehrer 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   AS Operações Matemáticas, Sob a Perspectiva do Sistema Monetário 

Nacional,  no Espaço Escolar. 

Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave:  Operações Matemáticas, sistema monetário nacional, práticas 

metodológicas, atividades lúdicas e lendas. 

Resumo:  Neste trabalho desenvolveremos a partir do tema, o Sistema 

Monetário Nacional, que está no cotidiano do aluno, a aplicação das operações 

matemáticas em sala de aula. Como forma de tornar o ensino da matemática 

mais prazeroso e motivador utilizaremos práticas docentes diferenciadas, como 

atividades lúdicas, lendas, situações problemas, que tem por objetivo, promover 

uma aprendizagem mais significativa, estimular o cálculo mental, a dedução de 

estratégias, o domínio das operações fundamentais, a construção de conceitos 

e o desenvolvimento do raciocínio lógico, facilitando a compreensão do aluno 

com as operações fundamentais: adição, subtração,multiplicação e divisão e 

desenvolver nesse o interesse pela matemática com a finalidade, de diminuir ou 

sanar as dificuldades que os alunos apresentam na resolução das operações 

matemáticas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: AS Operações Matemáticas, Sob a Perspectiva do Sistema Monetário 

Nacional,  no Espaço Escolar. 

Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave: OPERAÇÕES; MATEMÁTICA; SISTEMA MONETÁRIO; 

APRENDIZAGEM 



Resumo: Neste trabalho desenvolveremos a partir do tema, o Sistema 

Monetário Nacional, que está no cotidiano do aluno, a aplicação das operações 

matemáticas em sala de aula. Como forma de tornar o ensino da matemática 

mais prazeroso e motivador utilizaremos práticas docentes diferenciadas, como 

atividades lúdicas, lendas, situações problemas, que tem por objetivo, promover 

uma aprendizagem mais significativa, estimular o cálculo mental, a dedução de 

estratégias, o domínio das operações fundamentais, a construção de conceitos 

e o desenvolvimento do raciocínio lógico, facilitando a compreensão do aluno 

com as operações fundamentais: adição, subtração,multiplicação e divisão e 

desenvolver nesse o interesse pela matemática com a finalidade, de diminuir ou 

sanar as dificuldades que os alunos apresentam na resolução das operações 

matemáticas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ILONI HERICKS VIEIRA 

ORIENTADOR:  CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   JOGO DO NIM: O LÚDICO NA FORMAÇÃO DE CONCEITOS 

BÁSICOS DE MATEMÁTICA EM ALUNOS DO 6o ANO NAS SALAS DE APOIO 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática - Jogos 

Palavras-chave:  Jogos matemáticos; aprendizagem, situações didáticas. 

Resumo:  O presente artigo faz referência ao trabalho de intervenção 

pedagógica realizado durante o Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), da Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED), o qual foi 

implementado no formato de oficinas, contemplando as Salas de Apoio das 

turmas de 6º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual João XXIII, no 

município de Clevelândia, Paraná, com a finalidade de associar a teoria e a 

Educação Matemática fundamentada na didática e o uso de jogos matemáticos, 

considerando a teoria de Guy Brousseau. Pretendeu-se com esse trabalho 

estabelecer situações didáticas diretamente associadas aos jogos, a fim de 

tornar o indivíduo sujeito ativo na execução do seu conhecimento. Vale destacar 



que o objetivo desse trabalho é desenvolver estratégias para que os alunos 

efetuem divisões matemáticas através do jogo do NIM. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: JOGO DO NIM: O LÚDICO NA FORMAÇÃO DE CONCEITOS BÁSICOS 

DE MATEMÁTICA EM ALUNOS DO 6o ANO NAS SALAS DE APOIO 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática - Jogos 

Palavras-chave: Jogos matemáticos; aprendizagem, situações didáticas. 

Resumo: O tema desta unidade didática é a Educação Matemática embasada 

na didática da utilização de jogos matemáticos e na Teoria das situações 

Didáticas, criada por Guy Brousseau. Pretende-se estabelecer situações 

didáticas associadas a jogos que permitam estabelecer tal associação, tornando 

o indivíduo realizador de seu próprio conhecimento. O objetivo desta proposta é 

desenvolver com os alunos estratégias de divisões matemáticas por meio do 

jogo do NIM. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: INELIA FATIMA MILANI PRETTO 

ORIENTADOR:  Rosangela Villwock 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Resolução de problemas no ensino de expressões numéricas para 

alunos da sala de apoio 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Defasagem de aprendizagem; Resolução de problemas; 

Contextualização. 

Resumo:  As Salas de Apoio à Aprendizagem têm como objetivo trabalhar a 

defasagem de aprendizagem apresentada pelos alunos que frequentam as 

séries finais do Ensino Fundamental. O presente trabalho foi aplicado para 

alunos desta turma, porém, regularmente matriculados nos sextos anos, 

visando, além da melhora no desempenho escolar, o aumento da auto-estima. 

A intenção foi promover o gosto pela disciplina de Matemática, trazendo 

significados e assim, melhorando sua compreensão. Para isso, foi utilizada a 



metodologia de resolução de problemas, dando maior ênfase à resolução de 

expressões numéricas, em situações cotidianas, desenvolvendo a autoconfiança 

e a socialização. As atividades utilizadas foram as propostas no material didático, 

anteriormente elaborado pelo professor pesquisador, trabalhou-se 

individualmente e cada aluno estabeleceu o seu plano de resolução. O professor, 

como mediador, fez a observação da execução do plano elaborado e 

acompanhou o desenvolvimento do raciocínio utilizado pelos alunos, retomando 

o conteúdo quando necessário. Ao final de cada atividade, os alunos foram 

reunidos em grupos e, com a intervenção do professor, confrontaram e avaliaram 

as estratégias pensadas individualmente. Esta prática propiciou a construção do 

conhecimento e visou cidadãos matematicamente alfabetizados e resolúveis de 

seus problemas. Verificou-se, assim, o progresso individual dos alunos, as 

possíveis dificuldades e também a eficácia da metodologia. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Resolução de problemas no ensino de expressões numéricas para 

alunos da sala de apoio 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática 

Palavras-chave: Resolução de Problemas, Sala de apoio, Expressões 

numéricas. 

Resumo: Pretende-se trabalhar com alunos da sala de apoio com a perspectiva 

de melhorar a auto-estima e desempenho dos mesmos. Além disso, promover o 

gosto pela disciplina, considerando que exige concentração e compreensão, 

podendo também trazer significados à matemática e melhorar seu entendimento. 

Para isso será utilizada a metodologia de resolução de problemas em 

expressões numéricas propiciando a construção do conhecimento, visando 

cidadãos matematicamente alfabetizados. Esta metodologia será aplicada em 

situações cotidianas que auxiliem no entendimento das expressões numéricas 

desenvolvendo a autoconfiança e socialização, visando cidadãos resolúveis de 

seus problemas. As atividades do material didático serão realizadas 

individualmente e cada aluno estabelecerá o seu plano de resolução. O 

professor, como mediador, fará a observação da execução do plano elaborado 

e acompanhará o processo de raciocínio utilizado pelos alunos, retomando o 

conteúdo, se necessário. Ao final de cada atividade os alunos serão reunidos em 



grupos e, com a intervenção do professor, confrontarão e avaliarão as 

estratégias pensadas individualmente. As atividades das aulas serão usadas 

para verificar o progresso individual dos alunos e/ou as possíveis dificuldades e 

utilizadas na avaliação do projeto. Além disso, far-se-á com a reaplicação do 

diagnóstico no final de cada unidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: INGRID DA SILVA MILLEO 

ORIENTADOR:  Airton Kist 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   A MATEMÁTICA FINANCEIRA ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE 

REFORMA NO ORÇAMENTO FAMILIAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS : a matemática mexe com o teu bolso? 

Tema: Matemática Financeira 

Palavras-chave:  Educação Financeira. Matemática Financeira. Educação de 

Jovens e Adultos. 

Resumo:  Todos estão sujeitos a administrar um orçamento pessoal e/ou 

familiar. Muitas vezes essa tarefa exige tomar decisões sobre como, onde ou em 

que aplicar o orçamento. A matemática financeira é uma ferramenta poderosa 

que pode auxiliar na tomada dessas decisões. Neste contexto, os alunos 

oriundos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) retornam aos bancos 

escolares na esperança de recuperar o tempo perdido e ampliar o seu 

conhecimento científico. Esse público, na maioria das vezes, tem dificuldade de 

conciliar os seus gastos e seus ganhos, gerenciando de forma desorganizada o 

orçamento pessoal e/ou familiar. Dessa forma, como a matemática financeira 

escolar pode contribuir com o projeto de vida dos alunos da EJA? Para tanto, 

apresentou-se aos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) Ensino Médio 

possibilidades de rever seu planejamento financeiro e projetar futuros 

investimentos em função da otimização orçamentária. Assim, utilizando-se da 

pesquisa qualitativa de natureza interpretativa e por meio da revisão de literatura 

realizou-se uma retrospectiva histórica. Através de ferramentas da matemática 

financeira aliada a planilhas eletrônicas e pesquisa de mercado apresentou-se 



aos alunos a matemática financeira escolar como auxilio na conversão dos seus 

projetos de vida, tornando-os viáveis e a amenizando as discrepâncias causadas 

pela forma incompatível de gerenciar o ganho com o gasto mensal. Os 

resultados alcançados foram satisfatórios  e avaliados mediante a observação 

da participação e interesse dos mesmo durante o processo de implementação. 

Assim conclui-se que, mesmo sem serem mensurados, os objetivos foram 

alcançados. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Matemática Mexe com o teu Bolso? 

Tema: Matemática Financeira 

Palavras-chave: Matemática Financeira; Educação Financeira; Educação de 

Jovens e Adultos 

Resumo: Todos estão sujeitos a administrar um orçamento pessoal e/ou 

familiar. Muitas vezes essa tarefa exige tomar decisões sobre como, onde ou em 

que aplicar o orçamento. A matemática financeira é uma ferramenta poderosa 

que pode auxiliar na tomada dessas decisões. Muitas vezes por razões 

históricas, culturais ou por falta de conhecimento, as pessoas costumam não 

utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. Os alunos oriundos da EJA (Educação 

de Jovens e Adultos), na maioria das vezes, tem dificuldade de conciliar os seus 

gastos e seus ganhos, gerenciando de forma desorganizada o orçamento 

pessoal e/ou familiar. Dessa forma, como a matemática financeira escolar pode 

contribuir com o projeto de vida dos alunos da EJA? Para tanto, pretende-se com 

esse projeto apresentar e demonstrar ao aluno possibilidades de rever seu 

planejamento financeiro e projetar futuros investimentos em função da 

otimização orçamentária. Desse modo, far-se-á uso de pesquisa quali-

quantitativa de natureza interpretativa e por meio da revisão de literatura será 

feita uma retrospectiva histórica. Através de ferramentas da matemática 

financeira aliada a planilhas eletrônicas e pesquisa de mercado espera-se 

auxiliar esse aluno a tornar seu projeto de vida viável e a amenizar as 

discrepâncias causadas pela forma incompatível de gerenciar o ganho com o 

gasto mensal. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IRENE BRUN DA SILVA 

ORIENTADOR:  SEBASTIAO GERALDO BARBOSA 

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

Artigo  

Título:   Aplicação da Matemática Comercial através de situações 

contextualizadas. 

Tema: Inserção no mercado de trabalho: uma necessidade crescente do período 

contemporâneo. 

Palavras-chave:  Porcentagem. Acréscimos. Descontos 

Resumo:  Este artigo é resultado da implementação do projeto “Aplicação da 

Matemática Comercial através de Situações Contextualizadas”, desenvolvido 

junto aos alunos de 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Agostinho Stefanello. O objetivo principal foi discutir e propor, através de 

conteúdos de Matemática Comercial, uma metodologia voltada à 

contextualização e à valorização de conhecimentos, evidenciando sua 

importância e utilização na vida prática. Dessa forma, foi possível aplicar os 

cálculos de porcentagem e juros conduzindo a aplicação da Matemática 

Comercial aos diversos setores da atividade humana. Observou-se que os 

alunos ficaram mais motivados em resolver e aprofundar situações problemas e, 

em algumas situações aplicando fórmulas de maneira satisfatória, relacionadas 

aos conteúdos. O desenvolvimento das atividades ocorreu em duas fases: a 

primeira fase foi a de levantamento de dados, onde estabeleceu um diálogo com 

os alunos, para diagnosticar o conhecimento que já possuíam, em seguida, 

entrevistas com vários profissionais da Educação. Na segunda fase concretizou 

a implementação, com a análise de panfletos de lojas com informações sobre 

preço à vista e a prazo, estabelecendo uma comparação entre os mesmos, na 

sequência, para aprofundar o conteúdo de porcentagem, utilizou-se o jogo 

“Correndo com a porcentagem” e para concluir, trabalhou-se problemas 

envolvendo situações contextualizadas presentes no dia a dia do aluno. Ficou 

evidenciado que ensinar os alunos a como lidar com 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 da matemática 

comercial 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Aplicação da Matemática Comercial através de situações 

contextualizadas. 

Tema: Inserção no mercado de trabalho:uma necessidade crescente do período 

contemporâneo. 

Palavras-chave: Etnomatemática, porcentagem, acréscimos, descontos. 

Resumo: O ensino da Matemática é visto como uma preocupação para o século 

XXI, tendo em vista que a tendência  na Educação é de grandes avanços 

científicos e tecnológicos. Portanto, este ensino deve ser organizado de tal modo 

que proporcione ao aluno a aquisição de uma parcela importante do 

conhecimento humano e, consequentemente, que possa ler e interpretar a 

realidade, desenvolvendo capacidades necessárias, estruturando, assim, sua 

atuação efetiva na sociedade e na sua vida profissional. Este projeto consiste 

em discutir e propor, através de conteúdos da Matemática Comercial, uma 

metodologia voltada à contextualização e à valorização de conhecimentos, 

evidenciando sua importância e utilização na vida prática. A proposta está 

direcionada aos alunos do 9º ano da Escola Estadual Agostinho Stefanello – EF, 

no município de Alto Paraná e, para que se concretize, será desenvolvido em 

duas fases: na primeira pretende-se estabelecer um diálogo com os alunos, para 

diagnosticar o conhecimento que já possuem. Em seguida realizar uma 

entrevista com vários profissionais da Educação; fazer uma análise de panfletos 

de lojas com informações sobre preço à vista e a prazo e, para finalizar esta 

primeira fase, irá jogar o jogo \"Correndo com a porcentagem\". Na segunda fase, 

pretende-se trabalhar com os alunos, através da proposição de cálculos, 

problemas envolvendo situações contextualizadas presentes no dia a dia do 

aluno, para que este desenvolva habilidades ao utilizar esses cálculos em seu 

cotidiano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ISABEL CRISTINA MALFATO 



ORIENTADOR:  Renata Camacho Bezerra 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Jogos Africanos: alternativa metodológica para o desenvolvimento do 

raciocínio e propagação desta cultura. 

Tema: Jogos Africanos como ferramenta motivacional para o Ensino da 

Matemática. 

Palavras-chave:  Jogos Africanos; Raciocínio Lógico; Matemática. 

Resumo:  O jogo não deve ser visto apenas como um divertimento, um 

passatempo, pois, dependendo da modalidade, traz benefícios ao 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. A opção por este 

campo de estudo da Matemática é para desenvolver o raciocínio lógico e tem 

como objetivo incluir a temática \"História e Cultura Afro-Brasileira, em 

cumprimento da Lei federal nº 10.639/03. O jogo contribui para a construção do 

saber, auxiliando nas descobertas da criança, pois é um instrumento pedagógico 

livre de pressões e avaliações, estimula a moralidade, o interesse, a descoberta 

e a reflexão. Dessa forma, instigam experiências que dão segurança e estimulam 

o desenvolvimento cognitivo da criança de forma significativa, possibilita a 

autodescoberta, a assimilação e a integração com o mundo interior e exterior. 

Este artigo relata o desenvolvimento de um projeto desenvolvido junto com os 

educandos do 9º. ano do Ensino Fundamental, cujo objetivo foi o de trabalhar as 

questões culturais, o raciocínio lógico e a socialização por meio de Jogos 

Africanos. Através do trabalho constatamos que foi possível assimilar o 

raciocínio lógico com os educandos de maneira satisfatória, permitindo que os 

mesmos se socializassem e desenvolvessem habilidades. Com a realização dos 

jogos houve grande interesse, demonstrando que a busca por algo diferente 

pode sim motivar o processo de ensino aprendizagem da Matemática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Jogos Africanos: alternativa metodológica para o desenvolvimento do 

raciocínio e propagação desta cultura. 

Tema: Jogos Africanos como ferramenta motivacional para o Ensino da 

Matemática. 

Palavras-chave: Jogos Africanos;Raciocínio lógico;Matemática 



Resumo: Este trabalho será realizado em forma de unidade didática. Este 

material educativo com cunho de aprendizagem irá mostrar a importância dos 

jogos africanos para desenvolver o raciocínio lógico no ensino aprendizagem da 

matemática com os educandos do 9º ano do ensino fundamental. A opção por 

esta atividade, além de oportunizar aos educandos de forma geral a obter 

conhecimentos de outra cultura, permite ao professor avaliar outros aspectos, 

como: a facilidade para estudar o processo do jogo, a possibilidade de construir 

uma estratégia vencedora, a capacidade de comunicar o procedimento, seguido 

da maneira de atuar e a aptidão para tecer comparações com as previsões ou 

hipóteses. A participação nos jogos também representa uma conquista cognitiva 

emocional, moral e social para o educando. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ISILDINHA APARECIDA SALA PALHARI 

ORIENTADOR:  DANIEL DE LIMA 

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

Artigo  

Título:   Jogos na sala de apoio à aprendizagem. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Jogos matemáticos; Sala de Apoio; Operações aritméticas; 

Aprendizagem. 

Resumo:  O presente Artigo, cujo Tema é o Uso de Jogos como 

Complementação nos Conteúdos da Sala de Apoio à Aprendizagem, objetiva 

propor atividades diferenciadas no ensino da matemática, por meio de jogos, 

numa tentativa de superar as dificuldades encontradas, bem como despertar o 

interesse e a motivação dos alunos, visando melhorar sua aprendizagem. 

Objetiva também, promover uma reflexão teórica sobre as atividades 

desenvolvidas no decorrer do PDE, a saber, a Produção Didático-Pedagógica, o 

Grupo de Trabalho em Rede (GTR) e a Implementação do Projeto na escola, 

que se realizou no Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela – Ensino 

Fundamental e Médio, com os alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem, que 

frequentam o 6º Ano do Ensino Fundamental. Os conteúdos que envolvem as 

quatro operações fundamentais foram abordados através dos jogos,  onde os 



alunos experimentaram situações que lhe possibilitaram contribuir com suas 

aprendizagens, utilizando-se dos jogos de treinamento e de estratégias, bem 

como das operações aritméticas, fazendo relato descritivo de cada jogo 

realizado no decorrer das aulas. Também confeccionaram alguns dos jogos 

utilizados durante as atividades, que puderam ser levados para  explorar em 

casa. Assim, pode-se afirmar que os objetivos foram almejados, pois, durante o 

desenvolvimento do PDE,  verificou-se que é possível o uso dos jogos em sala 

de aula como recurso para o ensino da Matemática, até porque, eles contribuem 

significativamente para a melhoria e compreensão dos conteúdos estudados e 

por meio dos jogos, se oferece um novo caminho, uma nova metodologia, para 

o ensino-aprendizagem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Jogos na sala de apoio à aprendizagem. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Jogos matemáticos; Sala de Apoio; Operações aritméticas; 

Aprendizagem. 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica, desenvolvida para o 

Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná tem como objetivo fornecer um material de apoio ao 

professor que atua em sala de aula e propõe atividades diferenciadas no ensino 

da matemática, por meio de jogos, numa tentativa de superar as dificuldades 

encontradas, bem como despertar o interesse e a motivação dos alunos, visando 

melhorar sua aprendizagem. Trabalhando com Sala de Apoio à Aprendizagem 

observa-se a dificuldade que os alunos têm em relação aos conteúdos 

matemáticos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, levando os mesmos a 

baixa autoestima, desinteresse e falta de estímulo para frequentar as aulas, 

resultando muitas vezes em um fracasso escolar. Os conteúdos são abordados 

pelo professor através dos jogos, mostrando sua aplicação e orientação 

metodológica que permitirá que os professores compreendam como o material 

do aluno pode ser utilizado. Desse modo, os alunos da Sala de Apoio à 

Aprendizagem experimentarão situações que lhe possibilitem contribuir para sua 

aprendizagem, utilizando-se dos jogos de treinamento e de estratégias, bem 

como das operações aritméticas, fazendo relato descritivo do jogo realizado no 



decorrer das aulas, expondo suas ideias, e ainda, a exploração das operações 

envolvidas durante o jogo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ITAMAR APARECIDO BORGES 

ORIENTADOR:  Lindemberg Sousa Massa 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   MONITORIA: Uma estratégia para o ensino aprendizagem de 

Matemática 

Tema: Defasagem de Aprendizagem 

Palavras-chave:  Monitoria. Aprendizagem. Cooperativa. Matemática. 

Defasagem 

Resumo:  Este trabalho se inicia com uma breve discussão, acerca de alguns 

dos principais problemas enfrentados pela Educação Matemática no Brasil, ao 

longo dos tempos. Na sequência é apresentada uma proposta de utilização da 

aprendizagem cooperativa, na superação da defasagem de aprendizagem na 

Educação Matemática, com a utilização de alunos monitores na educação 

básica. Essa proposta foi implementada, ao longo de todo o primeiro semestre 

de 2013 no Colégio Estadual Olídia Rocha e, os resultados as discussões de 

todo esse trabalho, os quais, fornecem indícios de que a utilização de alunos 

monitores, na Educação Básica, pode tornar-se um aliado importante na árdua 

tarefa de alfabetizar matematicamente a  população brasileira, estão 

apresentados no final do trabalho. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: : As operações Matemática Fundamentais em um Contexto Histórico e 

Na Perspectiva da Resolução de Problemas 

Tema: Defasagem de Aprendizagem 

Palavras-chave: Monitoria; história da Matemática; Resolução de Problemas 

Resumo: O cidadão do século XXI vive em um mundo rodeado por números, no 

entanto, apesar do reconhecimento da importância que o conhecimento 

matemático pode representar na vida do cidadão moderno, a alfabetização 



matemática ainda não atinge parcela significativa de nossa população. Desta 

forma, sabendo da importância da disciplina de Matemática e, reconhecendo a 

defasagem de aprendizagem apresentada por nossos alunos nessa disciplina, 

foi construída a presente proposta de intervenção na escola. Portanto o  presente 

trabalho que tem como objetivo principal, verificar a eficácia de implantação de 

um sistema de monitoria na educação básica,  foi desenvolvido na perspectiva 

de resolução de problemas levando em consideração o contexto histórico no qual 

o conhecimento matemático foi produzido. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IVANETE LEMOS 

ORIENTADOR:  Susimeire Vivien Rosotti de Andrade 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   A Aprendizagem da Matemática através da Resolução de Problemas 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de 

Problemas 

Palavras-chave:  Resolução de problemas. Aprendizagem. Metodologia. 

Matemática. 

Resumo:  Este artigo relata a experiência desenvolvida com alunos de sexto 

ano do Ensino Fundamental, ao qual foi proposta a leitura e interpretação de 

texto como encaminhamento metodológico. Houve a busca de dados 

contextualizados para motivar os alunos e superar as dificuldades causadas pelo 

não-conhecimento de alguns conceitos e operações. A pesquisa foi 

fundamentada em Onuchic (1999) e Onuchic & Alevatto (2004) que destacam 

que o ensino de Matemática através da resolução de problemas se torna 

importante e oportuniza uma aproximação das dificuldades individuais dos 

estudantes com a necessidade de compreensão da realidade, favorecendo o 

trabalho com os conteúdos matemáticos e a aplicabilidade dos mesmos nas 

atividades práticas ligadas ao seu cotidiano, tendo uma postura crítica quanto ao 

consumo, às ofertas e promoções, na busca de seus direitos enquanto 

consumidor. Os resultados revelaram que houve aprendizagem dos conteúdos 

abordados, pois os alunos participaram ativamente demonstrando interesse em 



todas as atividades propostas. Diante do exposto, na busca de mudanças 

efetivas no processo ensino-aprendizagem dos conteúdos de matemática, 

espera-se que esse trabalho possa incentivar professores em suas praticas 

pedagógicas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Reconhecendo a importância da matemática nas situações do dia a dia. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de 

Problemas 

Palavras-chave: Matemática, Resolução de Problemas, Aprendizagem 

Resumo: O uso da matemática na vida diária e nos locais de trabalho cada dia 

se faz mais necessário, pois ela ocupa um papel de destaque no 

desenvolvimento da sociedade. É preciso muito esforço para superar as 

dificuldades em ensinar e utilizar os conhecimentos matemáticos para responder 

a questionamentos, tais como: Porque matemática? Onde e como a matemática 

é usada? Diante de tantos desafios o projeto visa através da resolução de 

problemas despertar o interesse e a participação ativa dos alunos na busca de 

conhecimentos,  tendo como fundamentos teóricos Onuchic (1999) e Onuchic & 

Alevatto (2004) que destacam que o ensino de Matemática através da resolução 

de problemas se torna importante, e oportuniza uma aproximação das 

dificuldades individuais dos educandos com a necessidade de compreensão da 

realidade, favorecendo assim o trabalho com os conteúdos matemáticos e a 

aplicabilidade dos mesmos nas atividades práticas ligadas ao seu cotidiano, 

tendo uma postura crítica quanto ao consumo, as ofertas e promoções, na busca 

de seus direitos enquanto consumidor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IVANETE RITTER MARTINS 

ORIENTADOR:  SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná 

Artigo  

Título:   Números e Letras: O Lúdico da Álgebra no ensino de equações do 1° 

grau. 



Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave:  Álgebra. Lúdico. Educação Matemática. Formação Docente. 

Resumo:  A álgebra é apresentada com regras bastante rígidas, há relatos de 

professores e alunos sobre as dificuldades tanto na aprendizagem quanto no 

ensino deste conteúdo. Este trabalho tenta de uma forma distinta dar uso ao 

lúdico na introdução ao ensino da álgebra para que realmente haja um ensino e 

aprendizagem diferenciados. Usando como referência vários jogos e exercícios 

instigantes, propicia ao aluno a possibilidade de fazer a transposição didática da 

linguagem aritmética para linguagem algébrica a partir de equações do 1° grau.  

O Lúdico é de vital importância no ensino aprendizagem da álgebra, pois fomenta 

no aluno a vontade de aprender para que passe sem ruptura dessa transposição 

entre a aritmética e a álgebra para tratar essa passagem como uma 

continuidade. Este projeto de álgebra tem como meta um ensino mais simples e 

eficaz da introdução da álgebra elementar e da resolução de equações do 1° 

grau, fazendo com que o aluno descubra que aprender a resolver equações é 

fácil e divertido através do lúdico. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: NÚMEROS E LETRAS: O LÚDICO DA ÁLGEBRA NO ENSINO DE 

EQUAÇÕES DO 1º GRAU 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave: “Álgebra; lúdico; transposição didática” 

Resumo: Esta unidade didática foi motivada pela minha inquietação, enquanto 

professora do 7&#8304; ano do ensino fundamental, com relação às dificuldades 

que meus alunos possuem na compreensão do contesto algébrico. A partir 

destas considerações o foco  desta produção foi evidenciar a   transposição 

didática da linguagem  aritmética  para a linguagem  algébrica a partir das 

equações do 1° grau. Tem como meta a apresentação de atividades lúdicas, 

procurando uma alternativa de metodologia de incentivo e melhor compreensão 

dos conteúdo da Álgebra.  Tem como objetivo oferecer  subsídios para reflexão 

sobre a álgebra nos seus aspectos metodológicos, mostrando  que este 

processo  é uma passagem e não uma ruptura no processo ensino 

aprendizagem da álgebra. A metodologia aplicada para produção desta 

UNIDADE DIDÁTICA teve seu inicio através de bibliografias e livros didáticos 



que mostravam o lado criativo e contextualizado de mostrar a álgebra numa 

linguagem fácil entendimento. Em seguida foram organizadas atividades lúdicas 

que dizem respeito a aplicação da equação do 1&#8304; grau, de acordo com o 

nível e a realidade dos alunos, buscando a partir de prévio saber atingir o 

conhecimento matemático. Esta produção didática é importante para a escola, 

pois é um material pedagógico que tem como finalidade a socialização do ensino 

da matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IVANILDE JULIA DA SILVA 

ORIENTADOR:  Alexandra de Oliveira Abdala Cousin 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   O PORTFÓLIO COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO NA 

DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 

Tema: Concepção sobre a Matemática e as práticas avaliativas 

Palavras-chave:  Portfólio; Avaliação;Matemática. 

Resumo:  Este trabalho teve por objetivo buscar instrumentos que contribuíssem 

com a melhoria das práticas avaliativas em sala de aula na disciplina de 

Matemática. A escolha se deu por meio do portfólio, entendendo esse 

instrumento como importante colaborador nos processos de ensino e 

aprendizagem. No encaminhamento dado, erros e acertos foram analisados, e 

registrados pelos alunos e, tomados como ponto de partida na busca da 

aprendizagem, de forma coerente com os conteúdos da disciplina e 

fundamentado na possibilidade da construção do conhecimento de cada aluno, 

para que refletisse sobre as atividades e avaliações desenvolvidas, usando 

criatividade e autoavaliação. O desenvolvimento dessa pesquisa contribuiu para 

tornar os alunos mais autônomos, comprometidos e capazes de desenvolver sua 

independência, deixando de pensar a avaliação como um obstáculo entre o 

professor e o aluno. 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: O PORTFÓLIO COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO NA 

DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 

Tema: CONCEPÇÃO SOBRE A MATEMÁTICA E AS PRÁTICAS AVALIATIVAS 

Palavras-chave: AVALIAÇÃO EM MATEMATICA; APRENDIZAGEM; 

PORTFÓLIO. 

Resumo: A Avaliação em Matemática vem, ao longo das décadas, sofrendo 

mudanças, críticas e adaptações. Essas transformações visam uma 

reorganização nas práticas pedagógicas utilizadas na escola, com o intuito de 

obter um ensino significativo, particularmente, na disciplina de Matemática, e que 

contribua para o real desenvolvimento do aluno. Os instrumentos de caráter 

avaliativo e reflexivo, servirão como recursos didáticos nas atividades 

matemáticas da sala de aula, otimizando e construindo o seu conhecimento, 

baseados na produção e reprodução do conteúdo oferecido. Na expectativa de 

se propor instrumentos de avaliação favoráveis ao aprendizado dos alunos, 

pretendo implementar, como proposta de trabalho, o uso do portfólio, como  

objeto central do processo avaliativo na disciplina de Matemática. A construção 

do Portfólio será baseada em um processo de intervenção na avaliação da 

aprendizagem, durante o primeiro semestre do ano letivo de 2013. Ao término 

da implementação em sala de aula será feita uma análise dos Portfólios 

produzidos pelos alunos com o objetivo de verificar a aprendizagem na disciplina 

de Matemática, bem como, a sua real eficácia no processo de avaliação da 

aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IVANI MARIA MENEGOTTO 

ORIENTADOR:  Jose Ricardo Souza 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   O uso do material dourado nas quatro operações fundamentais 

Tema: Operações Matemáticas 

Palavras-chave:  Ensino aprendizagem. Operações matemáticas. Sistema de 

numeração decimal. 



Resumo:  Este trabalho tem como objetivo discutir e analisar formas de 

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem das quatro operações 

fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão), por meio das 

observações e representações do entendimento dos conceitos básicos. 

Utilizamos como recurso o material dourado, que deu suporte para o trabalho 

das questões matemáticas de forma construtiva e prazerosa. As aulas tornaram-

se mais dinâmicas e atraentes oportunizando aos alunos interagir com os 

conteúdos apresentados. O material é de fácil manipulação e oferece condições 

para que os alunos percebam detalhes nas operações de adição com trocas e 

subtração com agrupamento. Através do trabalho percebemos que o uso do 

material dourado é importante para que o aluno entenda adequadamente a 

passagem do abstrato para o concreto, levando-os a perceber de maneira 

positiva e com isso gerando resultados satisfatórios para o ensino e 

aprendizagem. O Projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Vinícius de 

Moraes – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Tupãssi, 

estado do PR., com alunos do 6º ano do (Programa Sala de Apoio à 

Aprendizagem). Ao concluir o projeto de Intervenção Pedagógica, podemos dizer 

que os objetivos foram alcançados. Tendo como ponto a maior participação dos 

alunos, maior agilidade, interesse e compreensão para chegar ao resultado das 

atividades propostas. Verificamos que o uso do material didático contribuiu para 

o aprendizado dos alunos no conteúdo proposto referente às quatro operações 

fundamentais. O trabalho em grupo oportunizou os alunos dialogarem e 

refletirem sobre as atividades propostas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Uso do Material Dourado nas Quatro Operações Fundamentais 

Tema: O uso do Material Dourado nas quatro operações fundamentais 

Palavras-chave: Ensino aprendizagem. Operações matemáticas. Sistema de 

numeração decimal. 

Resumo: A Unidade Didática será desenvolvida no Colégio Estadual Vinícius de 

Moraes – EFMP, situado no município de Tupãssi, com alunos do 6º ano, 

participantes do Programa Sala de Apoio a Aprendizagem. A proposta de 

trabalho se refere à algumas dificuldades desse grupo principalmente em 

aprender o algoritmo das quatro operações básicas, consequência 



provavelmente da não compreensão dos conceitos fundamentais do Sistema de 

Numeração. Busca-se no recurso didático manipulável, o Material Dourado, uma 

boa possibilidade de, a partir da mediação do professor, que esses alunos 

venham construir esses conceitos significativamente. Assim, neste trabalho será 

abordado o uso do Material Dourado, seu histórico e sua manipulação didática 

mais adequada para a aprendizagem da adição, subtração, multiplicação e 

divisão. Por meio desse estudo, será elaborada uma proposta de ação concreta 

para a sala de aula, de como trabalhar de forma lúdica e ilustrativa, visando 

envolver o aluno nas atividades em grupo, dando ênfase àquilo que pode ser 

visto, manipulável, na busca de uma melhor qualidade na aprendizagem das 

quatro operações básicas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IVETE CAMERA TESSER 

ORIENTADOR:  Andreia Buttner Ciani 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   A UTILIZAÇÃO DE ALGUNS JOGOS COMO RECURSOS DIDÁTICOS 

NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE OPERAÇÕES MATEMÁTICAS BÁSICAS 

Tema: Atividades lúdicas para abordagem e tratamento de dificuldades quanto 

à compreensão e aplicação das quatro operações básicas: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. 

Palavras-chave:  jogos matemáticos; ensino da matemática; aprendizagem 

Resumo:  Este artigo apresenta o relato das atividades realizadas na 

Implementação Didático-Pedagógica durante a realização do PDE-2012 com 

alunos do 6º ano do Colégio Estadual de Marmeleiro. O objetivo do mesmo é 

apresentar a utilização de jogos como recursos didáticos no ensino e 

aprendizagem da matemática, desenvolvendo atividades lúdicas para 

abordagem e tratamento de dificuldades quanto à compreensão e aplicação das 

quatro operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Foi 

utilizado questões da Prova Brasil, para diagnosticar o nível de conhecimento 

sobre as operações fundamentais, antes e depois da implementação. Neste 

trabalho ressalta-se a importância dos jogos matemáticos sendo desenvolvidas 



atividades que despertaram nos alunos o senso crítico, o caráter investigativo, a 

motivação para estudar, além de influenciar significativamente no 

relacionamento em equipe. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A utilização de jogos como recursos didáticos no ensino e aprendizagem 

da matemática. 

Tema: Atividades lúdicas para abordagem e tratamento de dificuldades quanto 

à compreensão e aplicação das quatro operações básicas: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. 

Palavras-chave: Jogos matemáticos; números naturais; operações básicas. 

Resumo: A proposta desta Produção Didático-Pedagógica visa desenvolver 

uma alternativa de método de trabalho que permita estimular a aprendizagem 

das quatro operações com números naturais. Este conteúdo está previsto para 

ser trabalhado até o sexto ano, sendo básico e fundamental para a 

aprendizagem dos conteúdos das séries subsequentes. No entanto, o que se 

observa é que os alunos tem pouco domínio deste conteúdo, o que acaba por 

impedi-los de avançar na aprendizagem de outros conteúdos e conhecimentos 

que tomem este como suporte. Assim, eles vão carregando esta defasagem 

durante a sua permanência na Educação Básica. Na expectativa de diminuir este 

ciclo de dificuldades, gerado pela deficiência no domínio das operações básicas 

é que se optou por utilizar o emprego de jogos matemáticos como estratégia de 

ensino, buscando novos recursos e tendências de se ensinar matemática, que 

facilitem o entendimento do aluno e incentive a integração entre eles e entre eles 

e o professor. A utilização de jogos será planejada de modo a permitir que o 

professor possa explorar todo o potencial das atividades, processo de solução, 

registros e discussão sobre possíveis questionamentos que poderão surgir. 

Busquei atividades recreativas apresentadas na forma de unidade didática que 

compreende os conteúdos de adição, subtração, multiplicação e divisão dos 

números naturais procurando alcançar objetivos concretos de aprendizado, 

aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de capacidades 

cognitivas e sociais. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IVETE CARMEM DAGA 

ORIENTADOR:  Renata Camacho Bezerra 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   A Matemática Financeira e a Economia do Dia a  dia. 

Tema: Matemática contextualizada 

Palavras-chave:  Matemática; contextualização; aprendizagem 

Resumo:   A Matemática é uma disciplina obrigatória e dominante em todos os 

currículos de ensino fundamental e médio, sua importância para a formação do 

indivíduo é incontestável. No entanto, a prática do ensino da Matemática 

demonstra que nem sempre os conteúdos ministrados são assimilados pelos 

alunos em sala de aula, fato que desperta interesse em pesquisadores e 

estudiosos do assunto no intuito de desenvolver metodologias de ensino que 

melhor se ajustem à realidade do aluno. Nesse sentido, este trabalho tem como 

objetivo buscar estratégias baseadas na contextualização do ensino capazes de 

desenvolver nos alunos competências necessárias à elaboração de uma base 

sólida para os conhecimentos matemáticos.  Uma dessas estratégias baseia-se 

na compreensão de como a matemática é utilizada no cotidiano, tendo como 

ponto de partida a experiência dos estudantes e o contexto em que estão 

inseridos. Para desenvolver este estudo, tal estratégia foi implementada no 

Colégio Estadual Antônio José Reis, ensino fundamental e médio localizado no 

município de Toledo, Estado do Paraná, sob a denominação de “A Matemática 

Financeira e a Economia do Dia a dia”. Como principais resultados, pode-se 

destacar: o despertar sobre a importância do conhecimento matemático; a 

aplicabilidade prática dos conceitos; e, uma maior interação com o meio em que 

os alunos estão inseridos. Dessa forma, aprender matemática tornou-se 

prazeroso, pois o conhecimento era vivenciado, concreto, não mais abstrato. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Matemática Financeira e a Economia do Dia a Dia 

Tema: Matemática Contextualizada 

Palavras-chave: Matemática; Contextualização; Aprendizado. 



Resumo: A Matemática é uma disciplina obrigatória e dominante em todos os 

currículos de ensino fundamental e médio e sua importância para a formação do 

indivíduo é incontestável. No entanto, a prática do ensino da Matemática 

demonstra que nem sempre os conteúdos ministrados são assimilados pelos 

alunos em sala de aula, fato que desperta interesse em pesquisadores e 

estudiosos do assunto no intuito de desenvolver metodologias de ensino que 

melhor se ajustem a realidade do aluno. Nesse sentido, e na tentativa de 

desenvolver nos alunos competências necessárias à elaboração de uma base 

sólida de conhecimentos matemáticos, o objetivo do presente trabalho será a 

utilização da contextualização como estratégia de ensino. Tal estratégia baseia-

se na compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano tendo como ponto de 

partida a experiência dos estudantes e o contexto em que estão inseridos. Assim, 

o presente projeto se propõe a relacionar o conhecimento escolar com a vida 

diária dos alunos e será desenvolvido no Colégio Estadual Antônio José Reis, 

ensino fundamental e médio localizado no município de Toledo, Estado do 

Paraná, sob a denominação de “A Matemática financeira e a economia do dia a 

dia”. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: IZABEL CHABOWSKI 

ORIENTADOR:  Bruno Rodrigo Teixeira 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA POSSIBILIDADE PARA A 

SISTEMATIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM NÚMEROS DECIMAIS. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Educação Matemática; Tendências Metodológicas; Resolução 

de Problemas; Operações com números decimais. 

Resumo:  Neste artigo é apresentado o relato de um trabalho desenvolvido 

numa turma de 6º ano do Ensino Fundamental de um colégio público 

paranaense, a respeito da utilização da Resolução de Problemas para a 

abordagem das operações com números decimais em sala de aula. Teve-se 

como objetivo oportunizar aos alunos a sistematização das operações (adição, 



subtração, multiplicação e divisão) com números decimais, a partir de suas 

resoluções apresentadas para os problemas propostos, bem como o 

desenvolvimento de atitudes relacionadas à Resolução de problemas. Diante da 

realização do trabalho, evidenciou-se que a partir das resoluções dos problemas, 

as justificativas matemáticas adequadas para os procedimentos realizados pelos 

alunos puderam ser discutidas, colaborando com a sistematização do conteúdo 

matemático. Além disso, que a organização dos alunos em grupos proporcionou 

a troca de ideias entre eles, de modo que pudessem colaborar com os colegas 

e com a professora para a sistematização das operações com números 

decimais. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Resolução de Problemas: Uma Alternativa para o estudo das operações 

com números decimais. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave: Resolução de Problema; Matemática;Ensino; Aprendizagem. 

Resumo: A presente Unidade Didático-Pedagógica será desenvolvida com uma 

turma de 6º ano do Ensino Fundamental de um  Colégio Estadual de Rosário do 

Ivaí, Paraná. Consiste em uma proposta cujo objetivo geral é possibilitar aos 

alunos, por meio da Resolução de Problemas, a compreensão de conceitos 

referentes às operações com números decimais. Na perspectiva adotada o 

problema será o ponto de partida para a sistematização do conteúdo, será 

oportunizado aos alunos trabalhar em grupos, elaborar estratégias de resolução 

bem como discuti-las com os colegas e com a professora, e, participar da 

construção ou sistematização dos conceitos que serão abordados a partir dos 

problemas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JAIMER TONIDANDEL 

ORIENTADOR:  Sandro Marcos Guzzo 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  



Título:   O USO DE JOGOS AUXILIANDO NA APRENDIZAGEM DE FIGURAS 

PLANAS NO NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

Tema: Atividades Lúdicas Para o Ensino de Matemática no nono ano do Ensino 

Fundamental. 

Palavras-chave:  Jogos Matemáticos 

Resumo:  No atual meio social, político e econômico que estamos inseridos, há 

a necessidade de formação de sujeitos que compreendam, questionem que 

sejam críticos e participativos. Nesse contexto, cabe à escola a função de 

contribuir e auxiliar na formação de um indivíduo que entenda qual é o seu papel 

como cidadão, participando efetivamente na sociedade, e ao professor, buscar 

novos métodos que promovam uma aprendizagem inovadora e significativa na 

vida de seus educandos. 

De acordo com essa concepção de inovação, sabe-se que nós, educadores em 

Matemática, encontramos dificuldades em relacionar o conteúdo teórico com 

atividades práticas, que contemplem a realidade sócio-cultural do dia a dia de 

nossos alunos. Dessa forma, esse trabalho visa selecionar atividades a serem 

exploradas em sala, bem como o desenvolvimento de atividades práticas como 

estratégia para o ensino de Matemática, voltada para a compreensão e o 

entendimento das figuras planas, proporcionando uma contextualização que 

supere obstáculos na aprendizagem dos conceitos matemáticos e torne essa 

disciplina mais atrativa aos nossos educandos. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O USO DE JOGOS AUXILIANDO NA APRENDIZAGEM DE FIGURAS 

PLANAS NO NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

Tema: Atividades Lúdicas para o Ensino de Matemática no 9º Ano do Ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: jogos; matemáticos 

Resumo: Pretende-se com esse trabalho, fazer com que os alunos tenham uma 

melhor compreensão dos conteúdos matemáticos, sejam motivados a participar 

da construção do ensino-aprendizagem, se tornem críticos, observadores, 

desenvolvam o senso de organização, cooperação, trabalho em grupo, 

despertando assim, novas perspectivas e oportunidades, tornando-os mais 



participativos e atentos ao desenvolvimento cientifico e tecnológico do mundo 

atual. De certa forma, pretende-se prepará-los para as situações da vida. 

Espera-se também, que os educandos, despertem o gosto pela matemática, 

principalmente no estudo da geometria plana. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JAIRO LUIZ HOFFMANN 

ORIENTADOR:  Susimeire Vivien Rosotti de Andrade 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Uma reflexão sobre a tarefa de casa e sua importância na aprendizagem 

da Matemática no 6º ano do Ensino Fundamental 

Tema: A tarefa de Casa e a aprendizagem da Matemática 

Palavras-chave:  Tarefa de casa; aprendizagem; motivação; família; escola. 

Resumo:  O presente artigo reúne a fundamentação teórica bem como o 

desenvolvimento de todo um trabalho do PDE 2012 relativo às tarefas de casa e 

a importância das mesmas na aprendizagem da Matemática, em turmas do 6º 

ano do Ensino Fundamental do turno matutino do Colégio Estadual João Arnaldo 

Ritt, localizado no Distrito de Vila Nova, Município de Toledo - PR. A escolha do 

tema levou em consideração um problema desta comunidade escolar, no sentido 

da necessidade da tarefa de casa contribuir de fato para a aprendizagem e na 

tentativa de superar conflitos entre alunos, pais e professores, resgatando 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Subsídios para a implementação do projeto 

Tema: A tarefa de Casa e a aprendizagem da Matemática 

Palavras-chave: Tarefa de casa; ensino e aprendizagem; motivação; família e 

escola. 

Resumo: A produção didática vem subsidiar os trabalhos da implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica do PDE 2012 sobre as tarefas de casa e a 

aprendizagem da matemática, propondo melhorias para que de fato esta 

ferramenta de ensino venha cumprir com suas finalidades. Além da fundação 

teórica a mesma trás atividades que serão aplicadas no Colégio Estadual João 



Arnaldo Ritt, e que também poderão ser utilizadas por outros professores da 

rede, seja no GTR 2013, ou após a publicação pela SEED/PR da Unidade 

Didática no ambiente do PDE. Consideramos esta ação a ser implementada 

bastante desafiadora, o que nos motiva a debruçar sobre o tema na busca de 

subsídios que demonstrem a necessidade de reestruturação desta modalidade 

e uma mudança na prática docente. Como estratégias de ação pretendemos 

trabalhar com professores e equipe pedagógica através de reuniões e grupos de 

estudos, coleta e análise de dados, com a família através de reuniões e 

estabelecimento de parcerias, e com alunos será realizado um levantamento de 

informações através de questionário. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JANETE GUIRALDELI LENARTOVICZ 

ORIENTADOR:  Magna Natalia Marin Pires 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   Tarefas de Investigação Matemática numa Trajetória de Ensino e 

Aprendizagem. 

Tema: Aprendendo Matemática por meio de Resolução de Problemas e 

Investigação Matemática. 

Palavras-chave:  Investigação Matemática. Resolução de Problemas. 

Trajetórias de Ensino e Aprendizagem. 

Resumo:  Este estudo teve como tema central a Investigação Matemática, seu 

principal objetivo foi apresentar as tarefas investigativas como uma possibilidade 

de encaminhar as aulas de Matemática de forma que os alunos tenham um maior 

envolvimento.  O presente trabalho foi desenvolvido com alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental de um colégio da rede pública do Estado do Paraná e 

propôs a eles trajetórias de ensino e aprendizagem que envolveram tarefas de 

matemática com as estratégias de Investigação Matemática e Resolução de 

Problemas.  Para compor este artigo utilizamos, durante a aplicação das tarefas, 

diário de aula, materiais produzidos pelos alunos e depoimentos, os quais nos 

deram elementos para discutir o processo de ensino e de aprendizagem dos 

alunos durante a realização das tarefas investigativas. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: Tarefas de Investigação Matemática numa Trajetória de Ensino e 

Aprendizagem 

Tema: Aprendendo Matemática por meio de Resolução de Problemas e 

Investigação Matemática 

Palavras-chave: Investigação Matemática; Resolução de Problemas; 

Trajetórias de Ensino e Aprendizagem. 

Resumo: Este trabalho tem como tema central a Investigação Matemática, 

sendo seu principal objetivo apresentar as tarefas investigativas como uma 

possibilidade de encaminhar as aulas de Matemática de forma que os alunos 

tenham uma participação mais ativa no processo de ensino e aprendizagem.  

Nesse sentido, esse projeto tem a intenção de propor trajetórias de ensino e 

aprendizagem que envolvam tarefas de matemática com as estratégias de 

Investigação Matemática e Resolução de Problemas. Pretende-se realizar uma 

abordagem metodológica de cunho qualitativo, sendo os instrumentos de coleta 

de dados: diário de aula, materiais produzidos pelos alunos e depoimentos, a fim 

de observar o processo de ensino e de aprendizagem dos alunos durante a 

realização das tarefas investigativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOAO AUGUSTO LACOWICZ 

ORIENTADOR:  SANDRA MARA DIAS PEDROSO 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   AS CONTRIBUIÇÕES QUE A MODELAGEM MATEMÁTICA 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Modelagem Matemática, Tendências metodológicas, ensino-

aprendizagem 

Resumo:  A modelagem matemática, surge como uma alternativa de ensino 

aprendizagem, que tem como uma de suas características principais, aproximar 

a matemática formal ensinada nos bancos escolares e que aparenta ser inerte 

ao mundo real, com situações do cotidiano do aluno, fazer com que pesquise, 



para se munir de informações, que entenda-as e as utilize para tomar decisões. 

Como se faz necessário a escolha de um tema e nele encontrar uma situação 

problema, estudos indicam que tal situação problema,  torna mais motivante o 

desenvolvimento dos trabalhos se a sua escolha tenha a participação dos 

alunos, que seja um tema de seu interesse, próximo de sua realidade. Porém, 

apesar de constatar-se ser a Modelagem Matemática uma estratégia pedagógica 

de grande potencial, mas que precisa ser disseminada e colocada em prática, 

para que evolua, e surjam novas contribuições para o seu aperfeiçoamento. Com 

certeza não é o único caminho a ser seguido, e sim mais uma opção, pois a 

variabilidade de estratégias é que pode proporcionar um progresso maior na 

questão do ensino-aprendizagem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Escolha Profissional. Qual o caminho a seguir? 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática 

Palavras-chave: Escolha profissional, modelagem matemática, Universidade. 

Resumo: A unidade didática em questão busca contribuir com uma demanda da 

comunidade que é a escolha profissional dos alunos do ensino médio(2a série) 

visando o terceiro grau,  dado que, devido as peculiaridades de nosso colégio 

que por ser do campo, tecnologias como a internet, telefone, além das grandes 

distâncias a serem percorridas  para chegar aos locais em que obteriam essas 

informações, tudo isso sem contar com auxilio de uma rede de transporte urbano 

para locomoção  , tornam difícil esse acesso. Sendo assim queremos buscar 

informações, analisá-las e interpretá-las, inserir conteúdos matemáticos, criar 

modelos, caminhos que ajudem a concretizar esse intento, trabalhando sobre a 

égide da modelagem matemática,  que tem como base investigar situações-

problema aparentemente desconexas com a matemática e que também exige 

que o aluno seja mais atuante e participativo no processo ensino –aprendizagem. 

Assim se quer analisar qual a resposta que teremos ao aplicar concomitante ao 

que já é feito, mais uma estratégia de ensino. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOAO CARLOS LARINI 



ORIENTADOR:  Valdeni Soliani Franco 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   DESENHO GEOMÉTRICO PLANO: técnicas historicamente elaboradas 

e potencializadas em ambientes informatizados 

Tema: Mídias e geometria 

Palavras-chave:  Geometria.GeoGebra.Implementação Pedagógica 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados finais obtidos, a partir da aplicação 

de atividades descritas em uma Unidade Didática, partilhadas diretamente em 

um curso presencial ofertado a professores da Rede Estadual de Ensino, 

pertencentes ao Núcleo Regional de Ensino de Maringá-PR,e a um grupo de 

professores de várias localidades do Paraná, por meio de um curso online 

realizado pelo sistema EaD (Educação a Distância) denominadoGTR (Grupo de 

Trabalho em Rede) oferecido pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. 

A proposta de Implementação didático-pedagógica esteve direcionada a 

oportunizar aos docentes, que ainda não utilizam os recursos tecnológicos 

disponíveis nas escolas, a inserção imediata ao universo das novas tecnologias 

por meio do uso eficiente do software GeoGebra que possibilita adequar o ensino 

da Geometria Euclidiana Plana a partir das ferramentas pedagógicas (didáticas) 

disponíveis. A implementação possibilitou verificar que o desenvolvimento de 

atividades voltadas para o uso das novas tecnologias depende primordialmente 

da iniciativa dos educadores em se arriscarem em um mundo que hoje é invadido 

pelos computadores. Os depoimentos indicam uma satisfação em adquirir novos 

conhecimentos a partir da utilização do software GeoGebra, e ao perceber que 

existe a possibilidade do educador enfrentar os desafios impostos por um mundo 

em rápida transformação. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Desenho geométrico plano: técnicas historicamente elaboradas e 

potencializadas em ambientes informatizados 

Tema: O ensino da geometria euclidiana plana, ampliado nas possibilidades de 

observação e investigação reflexiva com o uso das mídias tecnológicas 

Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria Euclidiana Plana; software 

Geogebra; construções geométricas. 



Resumo: Esta produção didática refere-se a um conjunto de atividades 

desenvolvidas com a intensão de fomentar a análise e a reflexão dos docentes, 

a partir da dialética referente aos métodos utilizados no estudo de geometria na 

disciplina de Matemática. A realização deste trabalho está voltada 

principalmente para a capacitação de professores na utilização adequada do 

software educativo Geogebra que possibilita desenvolver conceitos de desenho 

geométrico e de construções de configurações que permitam formular 

conjecturas. A metodologia a ser utilizada será a do “professor capacitando 

professor” utilizando-se de computadores disponíveis no laboratório de 

informática das escolas. Os cursistas terão a oportunidade, por meio do software 

Geogebra, construir figuras geométricas, apropriando-se de conceitos e 

resultados. A ação coletiva estará voltada primordialmente para a superação de 

dificuldades apresentadas por alunos e professores no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOAO OTAVIO KOBILL 

ORIENTADOR:  Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   Jogo de xadrez e aprendizagem da matemática 

Tema: O jogo de xadrez com o ferramenta de apoio para aprendizagem 

Palavras-chave:  Xadrez; Ferramenta; Aprendizagem; Matemática 

Resumo:  O professor de matemática vivencia grande dificuldade em mediar a 

construção do conhecimento por vários motivos. Entre estes, a não assimilação 

dos conceitos básicos nos anos iniciais do Ensino Fundamental e, 

principalmente, o desinteresse e falta de concentração dos alunos em relação 

às explicações dos conteúdos durante as aulas. Mediante tal análise, há 

necessidade de se buscar o desenvolvimento de atividades dentro do processo 

educativo que despertem maior interesse e concentração, objetivando o 

aprimoramento do raciocínio e da aprendizagem em matemática. Há muitas 

habilidades comuns tanto no jogo de xadrez quanto na matemática, como 

apontamos: o uso de cálculos e estratégias, o uso de raciocínio lógico, o uso de 



antecipação de ações, entre outros. Além disso, dentre todos os jogos, o xadrez 

goza de certo prestígio por ser também um esporte voltado para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, a concentração e a atenção. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Jogo de Xadrez e Aprendizagem da Matemática 

Tema: O jogo de xadrez como ferramenta de apoio para aprendizagem 

Palavras-chave: xadrez; ferramenta; aprendizagem ; matemática 

Resumo: A implementação deste projeto deve oportunizar aos alunos a 

ampliação do conhecimento, a compreensão evolutiva de conteúdos 

matemáticos, bem como, a capacidade de assimilação, elaboração e resolução 

de problemas antes não compreendidos, fazendo uso do jogo de xadrez como 

às estratégias para propor problemas relacionando conteúdos matemáticos. 

Melhorar a capacidade de concentração dos alunos, desenvolver o raciocínio 

lógico, desenvolver habilidade de antecipar possibilidades futuras tanto do seu 

jogo quanto do seu adversário e retomar os conteúdos. Esse trabalho será  

realizado em um período aproximado de dois meses, durante uma vez por 

semana com carga horária de duas horas aula, atendendo dez alunos 

selecionados por um pré-teste. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOAO PAULO DE CARVALHO 

ORIENTADOR:  FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   O Ensino de Geometria no Ensino Médio através do software Geogebra. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Geometria Dinâmica;  Geogebra; Geometria Plana 

Resumo:  Apresentaremos através deste artigo uma análise dos trabalhos 

desenvolvidos com a Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, 

com a finalidade de contribuir com os professores de Matemática atuantes no 

Ensino Fundamental e Médio para a utilização do Software Educativo GeoGebra, 

num processo de investigação na busca de uma aprendizagem significativa entre 



teoria e prática, através de um encaminhamento metodológico capaz de auxiliá-

los no processo de ensino e aprendizagem de Geometria, utilizando o GeoGebra 

como um aplicativo de Geometria Dinâmica no ensino de Matemática. O 

presente projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Leonardo Francisco 

Nogueira – EMNP, Pinhalão, com a participação dos professores de Matemática 

e cursistas do Grupo de Trabalho em Rede – GTR. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Ensino de Geometria no Ensino Médio através do software Geogebra 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Geometria Dinâmica;  Geogebra; Geometria Plana 

Resumo: O presente projeto tem por finalidade preparar os professores de 

Matemática atuantes no Ensino Fundamental e Médio para a utilização do 

Software Educativo Geogebra, num processo de investigação na busca de uma 

aprendizagem significativa entre teoria e prática, através de um 

encaminhamento metodológico capaz de auxiliá-los no processo de ensino e 

aprendizagem de geometria, utilizando o Geogebra como um aplicativo de 

geometria dinâmica no ensino de Matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JORGE BATISTA PAIVA 

ORIENTADOR:  TANIA MARLI ROCHA 

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

Artigo  

Título:   Equações do 2º Grau: Qual é o 

Tema: Tendências Metodologica em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Matemática; Resolução de Problemas;Equação do 2º grau. 

Resumo:  Nesse artigo apresentamos um estudo realizado no contexto do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, a partir do planejamento e 

desenvolvimento de uma trabalho pedagógico com alunos do nono ano do 

Ensino Fundamental, para o ensino das Equações do 2º. Grau, em que 

assumimos a perspectiva da Resolução de Problemas como um meio para 

ensinar matemática, ou seja, os problemas são tomados como ponto de partida 



da atividade matemática. Nosso objetivo é compreender a natureza dessas 

dificuldades e encontrar formas de ensinar esse conteúdo, de modo a 

proporcionar ao aluno um contexto que lhe permita construir conceitos, descobrir 

relações e atribuir sentido às ideias matemáticas ligadas às Equações do 2º 

grau. O trabalho foi desenvolvido com duas turmas de nono ano, em uma escola 

da rede pública, e foi organizado de acordo com a Unidade Didático Pedagógica 

elaborada anteriormente, que contempla em situações problemas relacionadas 

ao contexto da prática desportiva de handebol, para que os alunos pudessem 

atribuir sentido a essas ideias. Nesse estudo percebemos que situar os 

problemas num contexto significativo para os alunos colaborou para que 

compreendessem as ideias matemáticas envolvidas e para a representação em 

linguagem natural e em linguagem aritmética. Observamos também que grande 

parte das dificuldades dos alunos neste domínio se relaciona mais com a 

tradução das linguagens natural e aritmética para a linguagem algébrica, do que 

propriamente com a compreensão e aplicação dos conceitos relacionados às 

Equações do 2º Grau. Destacamos a importância de explorar diversas 

linguagens simbólicas desde os anos iniciais. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Equações do 2º Grau: Qual é o Problema 

Tema: Matemática 

Palavras-chave:  

Resumo: As dificuldades dos alunos com os conceitos algébricos vão se 

acumulando ao longo do Ensino Fundamental e ficam ainda mais evidentes nas 

turmas de 9º Ano, onde são ensinadas as Equações de 2º Grau e uma introdução 

às Funções. Entre outros fatores, essas dificuldades podem estar associadas a 

uma prática pedagógica que reforça a ideia de que os conceitos algébricos são 

instrumentos para fazer manipulações algébricas e resolver mecanicamente 

uma lista de equações sem sentido. Essa forma de ensino só tem conseguido 

desenvolver uma aprendizagem memorística e uma utilização mecânica da 

matemática, que leva o aluno a uma produção de erros sistemáticos, difíceis de 

serem compreendidos pelo professor e eliminados pelo aluno. O objetivo deste 

trabalho é aprofundar o entendimento sobre a natureza das dificuldades dos 

alunos na aprendizagem desses conceitos e investigar o potencial da Resolução 



de problemas como meio para ensinar Equações de 2º grau, de modo que possa 

fazer sentido para os alunos. A análise das atividades dos alunos, 

desencadeadas pelas tarefas propostas, servirão de base para o relato dos 

resultados, em um artigo científico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOSANE DE FATIMA RINARD PROENCA 

ORIENTADOR:  LINCOLN MAKOTO NOZAKI 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   O Ensino dos conceitos matemáticos de Perímetro e Área por meio do 

Jogo Tangram. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação matemática 

Palavras-chave:  Geometria. Área. Perímetro. Tangram 

Resumo:  O presente trabalho teve como proposta trabalhar com o jogo 

Tangram na construção de conceitos matemáticos, por meio de resolução de 

questões que envolvam perímetro e área. No desenvolvimento do projeto foi 

utilizada a pesquisa de caráter qualitativa na modalidade pesquisa-ação, a partir 

das observações na sala de aula e de documento produzido pelos participantes 

que no final foram exposto no mural da escola. A Geometria, conteúdo que foi 

abordado na implementação, se constitui num tema que interessou aos alunos 

quando aplicado a partir do material manipulável, como o Tangram que é jogo 

geométrico que oferece inúmeras oportunidades de desenvolver o pensamento 

lógico e a observação, possibilitando uma aprendizagem a partir do momento 

em que o próprio aluno descubra e selecione os melhores caminhos para se 

chegar ao resultado. Ao término foi possível considerar de forma positiva que a 

utilização do Tangram se constitui num excelente recurso estratégico para 

auxiliar na aprendizagem do aluno em relação àqueles conteúdos em que há 

dificuldades de relacionar teorias e práticas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O ENSINO DOS CONCEITOS MATEMÁTICAS DE PERÍMETRO E 

ÁREA POR MEIO DO JOGO TANGRAM 



Tema: Tendencias metogológicas em educação matemática 

Palavras-chave: Tangram; perímetro; área. 

Resumo: O ensino da Matemática sempre foi objeto de discussões quanto à 

dificuldades que os alunos encontram em determinados conteúdos. A 

Geometria, conteúdo que será abordado na implementação, se constitui num 

tema que pode interessar aos alunos se aplicada a partir do material 

manipulável, como o Tangram que é jogo geométrico que oferece inúmeras 

oportunidades de desenvolver o pensamento lógico e a observação, 

possibilitando uma aprendizagem a partir do momento em que o próprio aluno 

descubra e selecione os melhores caminhos para se chegar ao resultado. Este 

projeto tem como objetivo identificar de que forma o jogo Tangram pode auxiliar 

na construção de conceitos matemáticos, por meio de resolução de questões 

que envolvam perímetro e área. No desenvolvimento do projeto, será utilizada a 

pesquisa de caráter qualitativa na modalidade pesquisa-ação, a partir das 

observações na sala de aula e de documento produzido pelos participantes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JOSE ARILSON EFFGEN 

ORIENTADOR:  Tiago Emanuel Kluber 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   O ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO 1º ANO DO 

ENSINO MÉDIO POR MEIO DA MODELAGEM MATEMÁTICA 

Tema: MODELAGEM MATEMÁTICA 

Palavras-chave:  Ensino de Matemática, Tendência Pedagógica, Práticas 

Escolares. 

Resumo:  Neste artigo descrevemos as atividades e observações realizadas 

durante o processo vivenciado no Programa de Desenvolvimento Educacional 

do Paraná – PDE, turma 2012. Portanto, sistematizaremos as análises 

realizadas durante todo o processo do PDE, ou seja, discutiremos questões que 

decorrem da construção do Projeto de Intervenção Pedagógica, da Produção 

Didático-Pedagógica, do Grupo de Trabalho em Rede – GTR e, principalmente, 

da implementação ocorrida na escola. Procuraremos dialogar levando em 



consideração os objetivos elencados no Projeto de Intervenção Pedagógica que 

foram: 1) proporcionar diversos momentos de discussões com professores e 

estudantes a respeito da utilização da Modelagem Matemática na Educação 

Matemática como uma metodologia de ensino e aprendizagem; 2) subsidiar 

teoricamente e na prática os professores de Matemática paranaenses e 3) 

compreender, do ponto de vista teórico e prático, como a Modelagem 

Matemática pode contribuir para o ensino e aprendizagem da Matemática no 1º 

do Ensino Médio. Após concluirmos todo esse processo, podemos indicar a 

Modelagem Matemática como uma metodologia de prática pedagógica para o 

ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos, levando em consideração, 

dentre outros aspectos, a relevância dos socioculturais que, em geral, não são 

explorados pelas metodologias ditas tradicionais. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: ATIVIDADES PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO POR MEIO DA MODELAGEM MATEMÁTICA 

Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - 

MODELAGEM MATEMÁTICA. 

Palavras-chave: MODELAGEM MATEMÁTICA; EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; 

MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO. 

Resumo: Essa Produção Didático-Pedagógica, tem como objetivo principal 

sistematizar as atividades que serão desenvolvidas na implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica. Em relação aos encaminhamentos 

metodológicos que serão adotados vamos fazer uso do referencial de Burak 

(2004, p. 3) que propõe o desenvolvimento da Modelagem Matemática na 

Educação Matemática na sala de aula a partir de cinco etapas: escolha do tema, 

pesquisa exploratória, levantamento dos problemas, resolução do(s) 

problema(s), o desenvolvimento da Matemática e análise crítica da(s) 

solução(ões). Além disso, trabalharemos com distintos momentos e casos de 

Modelagem Matemática, para que tanto os estudantes, como professores, 

possam se familiarizar com a Modelagem Matemática (BARBOSA, 2003, e 

ALMEIDA; VERTUAN, 2011). Para o Caso 1, apresentamos a sistematização da 

atividade “Quanto Lixo pode-se acumular nas ruas de um bairro?” adaptada de 

Almeida, Silva e Vertuan, atividade 4 parte II do livro “Modelagem Matemática na 



Educação Básica (2012, p. 67-74)”. No Caso 2, “Qual a relação entre o número 

de automóveis e número de acidentes em cascavel nos últimos anos?”, é o título 

da atividade e para o Caso 3 a atividade não foi sistematizada, pois os 

estudantes é que deverão realizar as etapas do encaminhamento metodológico 

com auxílio do professor. Esse documento, não deve ser considerado como 

solução dos problemas de ensino e aprendizagem da Matemática. Poderá servir 

como um trabalho para auxiliar os professores de Matemática do Estado do 

Paraná a fazerem uso da tendência Modelagem Matemática para auxiliar sua 

prática pedagógica na 
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Artigo  

Título:   Alternativas metodológicas em educação matemática: jogos educativos 

em sala de aula 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Educação matemática; Metodologia; Jogos educativos. 

Resumo:  A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS EDUCATIVOS NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

Este artigo filia-se ao campo de estudos das tendências metodológicas para o 

ensino de Matemática. Objetiva-se uma revisão bibliográfica sobre o uso de 

jogos como recurso didático para o ensino da disciplina, descrevendo e 

discutindo ainda experiências da proposta implementada com os professores de 

Matemática do Colégio Rubens Lucas Filgueiras, do município de Uraí – Pr. A 

relevância da contribuição está na necessidade de busca de renovação das 

metodologias para o ensino da disciplina, haja vista seu desprestígio por boa 

parte do alunado, quando não consegue assimilar seus conceitos por não 

vislumbrar neles utilidade ou aplicação. Métodos de ensino antiquados e 

descontextualizados têm sido apontados como a causa para a rejeição 

mencionada. A intervenção realizada como os professores da escola serviu para 

prepará-los para o trabalho com a ludicidade dos jogos em sala de aula. Pelas 



experiências propostas e aplicadas com seus alunos, mesmo reconhecendo 

muitas dificuldades, alguns docentes manifestaram disposição em incorporar 

permanentemente os jogos em sua prática pedagógica, por perceberem suas 

potencialidades. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Alternativas metodológicas em educação matemática: jogos educativos 

em sala de aula 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Educação matemática; Metodologia; Jogos educativos. 

Resumo: A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS EDUCATIVOS NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

A pesquisa insere-se no campo de estudos das tendências metodológicas para 

o ensino de Matemática. Tem como objetivo uma revisão bibliográfica sobre o 

uso de jogos como recurso didático para o ensino da disciplina, visando à 

produção de uma Unidade Temática, a qual servirá como ponto de partida para 

a proposta de intervenção com os professores de Matemática do Colégio Rubens 

Lucas Filgueiras, do município de Urai – PR. A relevância da contribuição, 

conforme se entende, está na busca de renovação das metodologias para ensino 

da disciplina, haja vista seu desprestígio por boa parte do alunado, quando não 

conseguem assimilar seus conceitos por não vislumbrarem neles utilidade ou 

aplicação. Os métodos de ensino antiquados e descontextualizados têm sido 

apontados como a causa para a rejeição mencionada. Espera-se que o uso dos 

jogos sirva para o desenvolvimento de atitude mais positiva por parte dos alunos 

em relação à disciplina, ao mesmo tempo em que favoreçam a construção dos 

conceitos matemáticos de forma lúdica. Da mesma forma, objetiva-se que os 

professores, público-alvo da implementação, analisem e considerem o potencial 

desse recurso didático para a educação matemática, incorporando 

permanentemente os jogos em sua prática pedagógica. 
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Artigo  

Título:   Jogos e Investigação Matemática numa Trajetória de Ensino e 

Aprendizagem. 

Tema: Jogando, investigando e aprendendo matemática. 

Palavras-chave:  Jogos Matemáticos. Investigações Matemáticas. Trajetória de 

Ensino e Aprendizagem. 

Resumo:  Este trabalho consistiu em utilizar jogos e investigações matemáticas 

como estratégias de ensino e de aprendizagem e teve por objetivo principal 

oportunizar o desenvolvimento do raciocínio matemático, numa tentativa de 

estimular a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Buscou-se ainda 

responder à questão central desse trabalho: “de que maneira os jogos e/ou as 

tarefas de investigação podem ser condutores de conteúdos matemáticos na 

sala de aula?”. As tarefas investigativas propostas aos alunos foram elaboradas 

a partir dos jogos “Torre de Hanói” e “Ponto a Ponto”. O trabalho desenvolvido 

seguiu as etapas sugeridas por Grando (2000): familiarização com o material do 

jogo, reconhecimento das regras, jogar para garantir regras, intervenção 

pedagógica verbal, registro do jogo, intervenção escrita e jogar com 

“competência”. O trabalho desenvolvido foi produtivo uma vez que os alunos 

mostraram interesse e se envolveram com as tarefas, abordando vários 

conteúdos matemáticos nas soluções apresentadas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Jogos e Investigação Matemática numa Trajetória de Ensino e 

Aprendizagem. 

Tema: Jogando, investigando e aprendendo matemática. 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos; Investigações Matemáticas; Trajetória de 

Ensino e Aprendizagem. 

Resumo: A proposta deste estudo é a de experimentar uma alternativa de 

método de trabalho que permita estimular a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos.  A alternativa a ser empregada é o uso de jogos e investigações 

matemáticas como estratégias de ensino e de aprendizagem e o principal 

objetivo desse trabalho é oportunizar o desenvolvimento do raciocínio 

matemático por meio dessas estratégias.  De acordo com os autores citados 



nesse trabalho, estas estratégias poderão favorecer o envolvimento dos alunos, 

desenvolver o pensamento lógico, estimular a compreensão das regras 

estabelecidas, auxiliando na construção do conhecimento matemático.  A 

questão central desse trabalho é: de que maneira os jogos e/ou as tarefas de 

investigação podem ser condutores de conteúdos matemáticos na sala de aula?  

As tarefas investigativas foram elaboradas a partir dos jogos “Torre de Hanói” e 

“Ponto a Ponto”.  Durante o trabalho com jogos nas aulas de Matemática, 

utilizaremos as etapas sugeridas por Grando (2000) que, resumidamente, são: 

familiarização com o material do jogo, reconhecimento das regras, jogar para 

garantir regras, intervenção pedagógica verbal, registro do jogo, intervenção 

escrita e jogar com “competência”. 
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Artigo  

Título:   Ensino e Aprendizagem de Polígonos Regulares Utilizando o Software 

Geogebra 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave:  Resolução de Problemas. Geometria Plana. Polígonos 

Regulares. 

Resumo:  Esse artigo objetiva apresentar os resultados de uma proposta 

pedagógica na área de matemática, mais especificamente com o conteúdo de 

geometria, desenvolvida com os alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental, do 

Colégio Estadual Basílio de Lucca, do Município de Ibiporã (PR). Neste projeto, 

é apresentada uma metodologia diferenciada no trabalho com polígonos 

regulares, utilizando o software de geometria dinâmica Geogebra. O estudo 

possibilita sugestão de atividades e apresenta os resultados de seu 

desenvolvimento e a satisfação dos alunos ao executá-las. Trata-se, portanto, 

de uma proposta pedagógica inovadora que permite aos alunos a compreensão 

de conceitos e propriedades matemáticas relacionadas ao estudo citado. A 

opção pelo tema do estudo foi ocasionada pelo desconforto na docência da 



disciplina de matemática e a comprovação de que as maiores dificuldades dos 

alunos manifestam-se na visualização e na compreensão existentes entre a 

matemática e a geometria. Este trabalho tinha, ainda, por finalidade o estudo de 

diferentes estratégias que contribuíssem com a aprendizagem e despertasse o 

interesse dos alunos pelo conteúdo de polígonos regulares e o uso das 

ferramentas midiáticas no processo de ensino e aprendizagem. A metodologia 

foi vista pelos alunos como significativa e funcional, assim como, uma 

oportunidade de compreensão de forma prazerosa, ampliando o conhecimento 

e a visão de mundo. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Ensino e Aprendizagem de Polígonos Regulares Utilizando o Software 

Geogebra. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave: Resolução de problemas; geometria plana, TIC. 

Resumo: Nesta Unidade Didática pretende-se desenvolver novas práticas 

pedagógicas e analisar a contribuição de um software livre de geometria 

dinâmica Geogebra, que poderá permitir ao aluno a compreensão de conceitos 

e propriedades matemáticas relacionadas ao estudo de polígonos, através da 

resolução de situações problemas. Com este software os alunos poderão 

construir figuras geométricas sugeridas dentro das situações problemas contidas 

nesta unidade didática, e poderá levá-los a aprender vários conceitos 

relacionados à geometria. 
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Artigo  

Título:   O uso de Softwares no Processo de Ensino e Aprendizagem da 

Matemática 

Tema: Tendencias Metodologicas em Educação Matemática 



Palavras-chave:  Educadores; Matemática; TDIC; softwares educacionais; 

ensino e aprendizagem 

Resumo:  Discussão e reflexão com os educadores de matemática sobre a 

importância do uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC), em especial, dos softwares educacionais em sala de aula, de forma 

consciente e coerente com o conteúdo disciplinar, possibilita a reflexão acerca 

da própria prática e assim oportuniza ao educando aprender de forma prazerosa 

e com isso, desmistifica a aversão que alguns demonstram em relação à 

matemática. A abordagem metodológica utilizada foi a pesquisa qualitativa, na 

modalidade pesquisa-ação, visto que, essa discussão e reflexão pautada nas 

experiências dos educadores e embasadas teoricamente pode otimizar as aulas 

de matemática, uma vez que, por meio do aporte tecnológico, o ensino e a 

aprendizagem se torna mais interessante e estimulante, além de dinâmico, uma 

vez que  discutir o uso das tecnologias como instrumento no ensino da 

matemática, orientar os professores quanto à importância do uso dessas 

tecnologias para o ensino e a aprendizagem, incentivá-los a conhecer os 

recursos tecnológicos e seu uso em sala de aula, auxilia-os na otimização de 

suas aulas, pois utilizando os aportes de softwares educacionais e seus 

aplicativos em sala de aula contribuem para que os educadores sintam-se 

encorajados, motivados e  capazes de fazer uso da tecnologia e assim, reverter 

o quadro  em que se encontra a disciplina de matemática na visão dos 

educandos, possibilitando estes a aprender com  satisfação e, aos educadores 

sentirem que são capazes de oportunizarem aos seus alunos a construção de 

um ensino e uma aprendizagem de qualidade. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O uso de Softwares no Processo de Ensino e Aprendizagem da 

Matemática 

Tema: Tendencias Metodologicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Educadores; Matemática; TIC; Softwares Educacionais; 

Ensino e Aprendizagem. 

Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica visa oportunizar a 

discussão e reflexão com os educadores de matemática sobre a importância de 

se fazer uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC), em especial 



dos softwares em sala de aula de forma consciente e coerente com o conteúdo 

disciplinar. Com esta proposta pretende-se possibilitar ao educando aprender de 

forma prazerosa com a utilização das TIC como recurso pedagógico. Para tanto, 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica, pautada em como o professor pode 

otimizar as aulas de matemática utilizando o aporte tecnológico, a qual foi 

fundamentada em autores da área. Tem como objetivo contribuir com os 

educadores por meio de discussões e reflexões acerca do uso das tecnologias 

como instrumento no ensino da Matemática, orientando quanto ao seu uso e 

seus benefícios ao ensino e aprendizagem da Matemática, além de tentar 

incentivar os educadores, afim de que, os mesmos sintam-se encorajados, 

motivados e capazes de fazer uso da tecnologia e assim, poderem otimizar suas 

aulas e possibilitar aos educandos aprender com satisfação. 
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Título:   A  Matemática e o Origami uma Maneira Fascinante de Aprender 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave:  matemática;modelagem;geometria;origami: 

Resumo:  O presente artigo se refere a intervenção Pedagógica do Programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE) e consiste na utilização da técnica de 

dobraduras origami como alternativa pedagógica para minimizar as dificuldades 

de alunos do ensino fundamental do Colégio Estadual São João, localizado na 

Cidade de Pato Branco, Paraná, durante o ano letivo de 2013, no que diz respeito 

ao aprendizado da geometria. A abordagem do assunto foi pautada no trabalho 

em grupo, na superação da baixa autoestima, na solidariedade e aproximação 

do aluno com o objeto de estudo, através do manuseio de dobraduras e da 

contextualização dos conceitos geométricos finalizando com uma exposição das 

dobraduras. A metodologia utilizada permitiu a coleta de dados qualitativos e 

quantitativos, sendo que estes últimos foram realizados por avaliações 

diagnóstico e resultado das tarefas propostas. Os resultados foram satisfatórios, 



pois além de um progresso significativo nos conceitos geométricos, relatos dos 

alunos mostram melhoria nos aspectos sociais e emocionais. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A  Matemática e o Origami uma Maneira Fascinante de Aprender 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave: matemática;modelagem;geometria;origami; 

Resumo: O presente trabalho se constitui em uma Produção Didático-

Pedagógica referente ao projeto de intervenção  pedagógica  solicitado pelo 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e consiste na utilização da 

técnica de dobraduras origami como alternativa pedagógica para minimizar as 

dificuldades de alunos do nono ano do ensino fundamental do Colégio Estadual 

São João, localizado na Cidade de Pato Branco, PR  no que diz respeito ao 

aprendizado da  geometria. Perfazendo um período de 32 horas, e aplicado nas 

Salas de Apoio a  Aprendizagem.  A abordagem do assunto estará pautada no 

trabalho em grupo, na superação da baixa autoestima, na solidariedade e 

aproximação do aluno com o objeto de estudo, através  do manuseio de 

dobraduras e da contextualização dos conceitos geométricos finalizando com 

uma exposição das dobraduras. 
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Título:   Planejamento Financeiro Pessoa: quanto custa seus sonho? 

Tema: Análise do planejamento financeiro pessoal do educando baseado em 

sua renda mensal 

Palavras-chave:  Planejamento Financeiro; Planilha Orçamentária Pessoal; 

Ensino Médio. 

Resumo:  Este trabalho teve como objetivo orientar os alunos a administrarem 

a renda mensal através de um planejamento financeiro. Após, fazer a 

investigação sobre capitalismo/Administração/Matemática Financeira e 



Planejamento Financeiro oportunizou-se atividades práticas para reestruturarem 

e reformularem conceitos sobre Matemática Financeira. A implementação na 

escola teve como intuito que os alunos aprendessem a cuidar das finanças 

pessoais e administrassem a mesada/salário que recebem. Oportunizaram-se 

condições didático-pedagógicas para que a Matemática do cotidiano dos alunos 

fosse ampliada, considerando que o raciocinar matematicamente faz parte do 

dia-a-dia, quer seja em compras, em gastos, em pagamentos de despesas fixas, 

em educação e em lazer, além de outras despesas imprevisíveis, mas possíveis 

de acontecer. Conclui-se que a proposta sobre planejamento financeiro 

provocou questionamentos, facilitando o processo ensino e aprendizagem 

tornando-se uma valiosa ferramenta pedagógica de motivação para os alunos 

do Ensino Médio. Os mesmos perceberam-se sujeitos da própria história, 

capazes de intervir no mundo, pois, pelas atividades desenvolvidas, ampliaram 

a experiência escolar e os conhecimentos básicos para o gerenciamento dos 

investimentos e da vida financeira com auxílio de planilhas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Planejamento Financeiro Pessoa: quanto custa seus sonho? 

Tema: Análise do planejamento financeiro pessoal do educando baseado em 

sua renda mensal 

Palavras-chave: Planejamento:Renda mensal: consumismo 

Resumo: A Unidade Didática, “Planejamento Financeiro Pessoal: quanto custa 

seu sonho?” tem como objetivo administrar a renda mensal através de um 

planejamento financeiro. Também fazer a investigação sobre Capitalismo, 

Administração, Matemática Financeira e Planejamento Financeiro, promovendo 

atividades práticas para reestruturar e reformular conceitos sobre matemática 

financeira como forma do aluno perceber a importância de ter o controle de seu 

dinheiro será elaborado uma planilha de controle financeiro e planejamento 

financeiro pessoal. Ressaltando que a implementação terá a sua essencialidade 

no trabalho de que o aluno saiba cuidar das finanças pessoais, pois é 

fundamental para a sua qualidade de vida para que o mesmo saiba administrar 

a mesada/ salário que recebe e gaste de acordo com este valor. Em sala de aula 

serão oportunizadas condições didático-pedagógicas para que seja ensinada a 

matemática do cotidiano dos alunos, pois o raciocínio lógico faz parte do dia-a-



dia, nas compras e no lazer. Pelo contexto atual em que a ênfase está no 

consumismo e no gasto, trabalha-se para o consumo. E os adolescentes são 

parte desta história. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JUNIA ZILIANI BORGES FRACHINCONI 

ORIENTADOR:  CARLOS ROPELATTO FERNANDES 

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

Artigo  

Título:   A Construção do Pensamento Matemático no Jovem do Ensino Médio 

Através do Estudo das Funções 

Tema: A Resolução de Problemas e o Estudo das Funções 

Palavras-chave:  Funções. Pensamentos Matemáticos. Tecnologia. Resolução 

de Problemas. 

Resumo:  Atualmente, ensinar matemática no Ensino Médio se tornou um 

grande desafio para os professores, pois além de muitos conteúdos serem 

abstratos, o aluno nesta etapa de escolarização mostra-se resistente ao 

aprendizado escolar, não demonstrando interesse a nada do que não possa tirar 

proveito imediato, muitas vezes usa a tecnologia apenas como distração, como 

um objeto de consumo e não consegue vê-la como uma aliada ao seu 

aprendizado. A matemática no Ensino Médio, entendido como etapa final da 

escolaridade básica, deve se organizar de tal modo, que represente a aquisição 

pelo aluno de uma parcela importante do conhecimento humano, para que ele 

possa ler e interpretar a realidade e para que desenvolva as capacidades 

necessárias para sua atuação efetiva na sociedade e na sua vida profissional. 

Destacando a relação entre a tecnologia e a matemática, habilidades como 

selecionar e analisar informações, bem como tomar decisões, exigirão 

linguagem, procedimentos e formas de pensamentos matemáticos que devem 

ser desenvolvidos no ensino médio. Este trabalho apresenta diferentes 

propostas de atividades envolvendo o conceito de Funções, as quais são 

desenvolvidas através da metodologia da resolução de situações problemas, e 

que são aplicadas em uma turma do 1º ano do Ensino Médio. Acredita-se que 

com essa metodologia de trabalho aliada ao uso da tecnologia, os alunos estarão 



mais motivados favorecendo a integração de seus interesses com o aprendizado 

e construção do pensamento matemático. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Construção do Pensamento Matemático no Jovem do Ensino Médio 

através do Estudo das Funções 

Tema: A Resolução de Problemas e o Estudo das Funções. 

Palavras-chave: Funções; Função Afim; Competências; Pensamentos 

Matemáticos. 

Resumo: Atualmente a tecnologia tem causado mudanças na sociedade. Cada 

vez mais estamos imersos em um grande número de informações que circulam 

rapidamente e de maneira mais eficiente, o que tem exigido novas competências 

e uma nova posição da escola e da metodologia de ensino da matemática. 

Destacando a relação entre a tecnologia e a matemática, habilidades como 

selecionar informações, analisar as informações obtidas e tomar decisões, 

exigirão linguagem, procedimentos e formas de pensamentos matemáticos que 

devem ser desenvolvidos no ensino médio. O ensino médio é a etapa escolar 

em que necessidades, interesses e saberes diversos se confrontam com os 

saberes sistematizados. Nesse sentido uma das missões dos educadores é 

preparar as novas gerações para o mundo em que terão que viver. Assim, o 

projeto tem como principal objetivo demonstrar os benefícios da metodologia de 

resolução de problemas na aprendizagem dos conteúdos matemáticos de forma 

significativa, procurando desenvolver as competências de leitura e produção 

abordando o conteúdo de Funções que devem ser ampliados e aprofundados no 

ensino médio, contemplando a função afim, relacionando-a de forma prática em 

diversas situações, justificando o ensino da matemática como uma disciplina 

relevante na construção do pensamento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: JUSSARA ALBINI SALGADO 

ORIENTADOR:  Emerson Rolkouski 
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Artigo  



Título:   A Matemática para Jovens e Adultos: Uma abordagem por meio da 

História da Matemática 

Tema: Ensino da Matemática para Jovens e Audltos 

Palavras-chave:  Matemática;Ensino de Jovens e Adultos; Aprendizagem 

Significativa 

Resumo:  Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de 

desenvolvimento dos conhecimentos de matemática de forma significativa, bem 

como sua utilização juntamente com a experiência de vida que os alunos da 

Educação de jovens e adultos já possuem auxiliando-os a perceber que a 

matemática é parte integrante de seu cotidiano. Para isso serão utilizados 

procedimentos de ensino/aprendizagem que visam possibilitar a seleção e 

aplicação de problemas práticos, de modo a despertar a curiosidade do aluno, 

os quais serão incorporados de maneira episódica e investigativa nas aulas de 

matemática, possibilitando, assim, uma aprendizagem significativa. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Matemática para Jovens e Adultos: uma abordagem por meio da 

História da Matemática 

Tema: Matemática 

Palavras-chave: Educação Matemática, Educação de Jovens e Adultos, 

Matemática, Grandezas e Medidas 

Resumo: A partir da experiência da autora com jovens e adultos, percebeu-se a 

necessidade da elaboração de um material didático específico para este público, 

em particular no que se refere ao desenvolvimento dos conceitos relativos a 

grandezas e medidas. Desta maneira, elaborou-se um material didático que se 

utiliza da História da Matemática com o intuito de contribuir para uma 

aprendizagem de conceitos matemáticos mais significativa para este público. 
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Artigo  



Título:   Materiais Manipuláveis nas operações matemática 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Materiais manipuláveis. Jogos. Raciocínio. Operações 

matemática 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto 

“Materiais Manipuláveis nas Operações Matemáticas”, desenvolvido junto aos 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Sala de Apoio à Aprendizagem de 

matemática do Colégio Estadual Douradina e apresentado aos professores da 

Rede Pública Estadual do Paraná, por meio do Grupo de Trabalho em Rede 

(GTR). Em síntese o que se pretendeu foi desenvolver atividades com ações 

para auxiliar o aluno na superação das  defasagens  de  aprendizagem  nos  

conteúdos básicos  de  matemática. A aprendizagem da matemática  não  

representa somente o desenvolvimento de habilidades como calcular e resolver 

problemas ou fixar  conceitos  pela  memorização  ou  ainda  listas  de  exercícios,  

mas  sim  a apropriação  de  estratégias  que  irá  possibilitar ao  aluno  a  

construção  de  conceitos matemáticos, tornando-o capaz de estabelecer 

relações, justificar, analisar  discutir e criar. Dessa forma, a problemática que se 

pretendeu responder foi: Quais as possibilidades que se tem para o 

desenvolvimento dessas habilidades? É possível despertar nos  alunos  o  

interesse  em  aprender  os cálculos matemáticos com material didático 

manipulável. Essas indagações funcionaram como alavanca para descobrir até 

que ponto os jogos “Torre de Hanói; Material Dourado e Ábaco” podem ser 

utilizados como facilitadores para superação da defasagem de aprendizagem 

dos alunos da SAA de matemática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Materiais Manipuláveis nas operações matemática 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Materiais manipuláveis; jogos; operações fundamentais 

Resumo: O presente Material didático tem como objetivo  despertar no aluno o 

interesse nas aulas de matemática, através de atividades lúdicas com a 

utilização de materiais didáticos manipuláveis. Estabelece-se uma proposta de 

tornar o ensino da matemática mais significativo e prazeroso, despertando assim 

o interesse e motivação para o processo de ensino aprendizagem. Com a 



utilização de materiais manipuláveis e os jogos pretende-se estimular o cálculo 

mental, estratégias e domínio das operações fundamentais também a 

construção de conceitos para poder desenvolver o raciocínio lógico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 
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Artigo  

Título:   Alternativas para resolver problemas matemáticos 

Tema: Resolução de  Problemas 

Palavras-chave:  problemas, desafios, soluções, educação matemática. 

Resumo:  Alternativas para resolver problemas matemáticos 

                                  Ell,Laertt Jose 

A resolução de problemas é importante para o desempenho do aluno em 

praticamente todas as áreas da matemática. Devido à falta de requisitos básicos 

em cálculos e interpretação ocorre uma restrição dos alunos no desenvolvimento 

de problemas matemáticos. No entanto com o desenvolvimento do projeto houve 

a  necessidade de encontrar formas e alternativas para que os alunos voltassem 

a ter interesse e motivação no desenvolvimento de problemas. Para melhorar o 

desempenho foi preciso desenvolver e apresentar formas práticas para resolver 

problemas e para ajudar na interpretação dos problemas,  utilizou-se todas as 

ferramentas possíveis. Utilizando atividades em grupo e sendo lançados 

desafios para que os alunos criassem e desenvolvessem estas atividades para 

apresentarem os resultados.  Com o desenvolvimento destes desafios, pretende-

se que os alunos melhorem suas notas, seu desempenho e que tenham outra 

visão da matemática, como uma matéria dinâmica, de fácil resolução e voltem a 

ter interesse pelas aulas de matemática. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Alternativas para resolver problemas matemáticos 

Tema: Resolução de  Problemas 



Palavras-chave: problemas, desafios, soluções, educação matemática. 

Resumo: Alternativas para resolver problemas matemáticos 

                                  Ell,Laertt Jose 

A resolução de problemas é importante para o desempenho do aluno em 

praticamente todas as áreas da matemática. Devido à falta de requisitos básicos 

em cálculos e interpretação ocorre uma restrição dos alunos no desenvolvimento 

de problemas matemáticos. Há necessidade de encontrar formas e alternativas 

para que os alunos voltem a ter interesse e motivação no desenvolvimento de 

problemas. Para melhorar o desempenho é preciso desenvolver e apresentar 

formas práticas para resolver problemas e para ajudar na interpretação dos 

problemas, deve-se utilizar todas as ferramentas possíveis. Utilizando atividades 

que podem ser em grupo e sendo lançados desafios para que os alunos criem e 

desenvolvam estas atividades e apresentem os resultados.  Com o 

desenvolvimento destes desafios, pretende-se que os alunos melhorem suas 

notas, seu desempenho e que tenham outra visão da matemática, como uma 

matéria dinâmica, de fácil resolução e voltem a ter interesse pelas aulas de 

matemática. 

Palavras-chave: problemas, desafios, soluções, educação matemática 
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Artigo  

Título:   Formação docente e o redimensionamento do espaço escolar: as novas 

tecnologias no ensino de matemática. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Matemática; Tecnologias; Formação de Professores; 

Construcionismo. 

Resumo:  O presente artigo pretende levar à reflexão sobre a importância das 

diferentes práticas sociais desempenhadas pelos sujeitos envolvidos com a 

educação matemática. Visto que uma educação de qualidade deve estar 



pontuada em estruturas pedagógicas, didáticas, teóricas e de recursos que 

possam ser corroborativos para a resignificação do saber e assim revigorar o 

espaço escolar e proporcionar um uso adequado das tecnologias disponíveis, de 

modo a revitalizar o aprendizado, de um entendimento às novas práticas e 

relações entre professor e aluno, objetivando um ensino de qualidade, onde os 

conteúdos são mais concretos e perceptíveis à realidade ao qual está inserida a 

comunidade escolar. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: FORMAÇÃO DOCENTE E O REDIMENSIONAMENTO DO ESPAÇO 

ESCOLAR: AS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Matemática; Tecnologias; Formação de Professores; 

Construcionismo. 

Resumo: O presente trabalho, Unidade Temática, Formação docente e o 

redimensionamento do espaço escolar: as novas tecnologias no ensino de 

matemática, vem ao encontro de uma revisão as diferentes práticas que são 

propostas para o ensino de matemática, onde os conteúdos estão desvinculados 

e descontextualizados a uma realidade, não dinamizando o espaço escolar no 

uso de novos instrumentos pedagógicos e tecnológicos. Tal desvinculação dos 

conteúdos de matemática a uma realidade concreta e palpável proporciona 

compreender as possibilidades que são geradas para o uso das tecnologias na 

prática pedagógica do professor como instrumento de transformação social e 

cultural, corroborando para uma formação crítica e autônoma. Desta forma 

buscou-se fundamentar as pesquisas ao modelo construcionista, no qual Papert 

(1980) propõem que o aluno, por meio de seu interesse, constrói um objeto, ou 

seja, há um interesse que o move a interagir com a produção do conhecimento. 

Portanto, o ensino de matemática deve atender aos anseios dos cidadãos, onde 

as tecnologias, em especial o computador, pautado em uma metodologia 

adequada, proporcionaria um redimensionamento do saber, do fazer e do 

construir, possibilitando ao aluno elaborar e construir conhecimentos, sendo 

estes significativos e de forte vínculo social. 
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Artigo  

Título:   A INVESTIGAÇÃO DAS MEDIDAS AGRÁRIAS COM UTILIZAÇÃO DAS 

MÍDIAS. 

Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave:  Etnomatemática, Medidas Agrárias, Mídias, Matemática 

Resumo:  O presente artigo trata de uma investigação para o processo de 

ensino e aprendizagem das medidas de comprimento e de superfície; visando 

em linhas gerais potencializar esse ensino através do estudo das medidas 

agrárias. Promovendo uma aprendizagem com uso das mídias, TIC’s, 

otimizando a compreensão deste conteúdo, explora-se o conhecimento do 

campo, do cotidiano do agricultor, trazendo-o para a realidade da escola. O 

estudo se insere no programa de desenvolvimento educacional (PDE), 

implementado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O aporte 

teórico matemático se encontra na tendência da Etnomatemática, valorizando o 

saber cultural de uma região. A implementação deste se dará numa escola 

situada em um município essencialmente agrícola. Este trabalho está voltado 

aos alunos do ensino médio, os instrumentos utilizados para coleta de dados 

foram dois questionários como pré-teste e pós-teste, exercícios resolvidos na 

maratona de matemática e observações em aulas práticas. Aborda-se o estudo 

histórico do alqueire, do hectare, da braça, corda, litro, jarda, pé, polegada, entre 

outras medidas. Ressalta-se também o estudo do ‘esquadrejamento’ citado por 

Gelsa knijinik, um conhecimento utilizado pelos agricultores do Sul do Brasil, 

resgatando a matemática básica no cá&#314;culo de área. Busca-se aliar o 

conhecimento prático do agricultor com o estudo de área na escola Destaca-se 

ainda a importância de revisar e refletir as aplicações no dia a dia, pois, estar no 

campo é motivo de orgulho e estudar na escola exemplos como “medidas 

agrárias” aplicando o conhecimento, valoriza o saber do estudante. 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: A INVESTIGAÇÃO DAS MEDIDAS AGRÁRIAS COM UTILIZAÇÃO DAS 

MÍDIAS. 

Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave: Etnomatemática, Medidas Agrárias, Mídias, Matemática 

Resumo: O projeto visa em linhas gerais potencializar o ensino e a 

aprendizagem dos conteúdos referentes ao cálculo de área, dando ênfase ao 

estudo de medidas agrárias. Busca-se promover uma aprendizagem com uso 

das mídias, TIC’s, otimizando a compreensão do conteúdo das medidas 

agrárias, explorando o conhecimento do campo, trazendo-o para a realidade 

escolar. A Etnomatemática mostra as diversas formas de conhecimento e 

valoriza o saber de um povo. Para D’Ambrósio, “a matemática é a marca da 

civilização humana em sua pluralidade”. A implementação deste se dará na 

escola situada no município de Virmond, cidade essencialmente agrícola, na 

Escola Estadual General Eurico Gaspar Dutra, 3º ano do Ensino Médio. Para 

esse olhar no campo, devemos usufruir dos dizeres de D’Ambrósio em um de 

seus artigos que aborda o saber e o fazer matemático de várias culturas, em 

muitas dimensões, sendo uma alternativa à educação tradicional. Portanto, o 

diferencial está nas aplicações das medidas agrárias, como o alqueire e o 

hectare, aborda também o estudo da braça, corda, litro, e da sua história; trata 

do estudo do ‘esquadrejamento’ citado por Gelsa knijinik, essa prática aponta um 

dos modos de operar da racionalidade dos homens do campo, produzindo assim 

a etnomatemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LEILA MARIA FONTEQUE 

ORIENTADOR:  George Francisco Santiago Martin 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   As mídias-tecnológicas para o ensino da Matemática 

Tema: Tendência Metodológica de Educação Matemática 

Palavras-chave:  Mídias-tecnológicas, Matemática, Aprendizagem. 

Resumo:  A Matemática se faz presente e atua na maioria das atividades 

humanas. É considerada por grande parte dos alunos nos anos finais do ensino 



fundamental como a vilã das disciplinas e responsável pelo alto índice de 

repetência e evasão escolar. Por esse motivo, o professor precisa repensar nas 

suas ações pedagógicas, utilizar de métodos inovadores, relacionar os 

conteúdos ao cotidiano do aluno, possibilitar um raciocínio lógico e conduzir o 

mesmo a aprender a pensar. O objetivo principal desse projeto é buscar e 

apresentar uma alternativa de mudança ao introduzir o uso das mídias-

tecnológicas e o laboratório de informática no ensino da Matemática, tornando 

as aulas atrativas e despertar no aluno o interesse e o desejo de aprender. As 

atividades serão desenvolvidas com a utilização da TV multimídia, a calculadora, 

o computador e os softwares educacionais. A incorporação das tecnologias no 

ensino dos conteúdos matemáticos implica buscar novos recursos de forma 

lúdica para o ensino e aprendizagem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: As mídias-tecnológicas para o ensino da Matemática 

Tema: Tendência Metodológica de Educação Matemática 

Palavras-chave: Mídias-tecnológicas, Matemática, Aprendizagem. 

Resumo: A Matemática se faz presente e atua na maioria das atividades 

humanas. É considerada por grande parte dos alunos nos anos finais do ensino 

fundamental como a vilã das disciplinas e responsável pelo alto índice de 

repetência e evasão escolar. Por esse motivo, o professor precisa repensar nas 

suas ações pedagógicas, utilizar de métodos inovadores, relacionar os 

conteúdos ao cotidiano do aluno, possibilitar um raciocínio lógico e conduzir o 

mesmo a aprender a pensar. O objetivo principal desse projeto é buscar e 

apresentar uma alternativa de mudança ao introduzir o uso das mídias-

tecnológicas e o laboratório de informática no ensino da Matemática, tornando 

as aulas atrativas e despertar no aluno o interesse e o desejo de aprender. As 

atividades serão desenvolvidas com a utilização da TV multimídia, a calculadora, 

o computador e os softwares educacionais. A incorporação das tecnologias no 

ensino dos conteúdos matemáticos implica buscar novos recursos de forma 

lúdica para o ensino e aprendizagem. 
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Artigo  

Título:   O Geogebra como ferramenta de auxílio pedagógico no estudo das 

Funções Quadráticas. 

Tema: Software matemático aplicado ao estudo de funções quadráticas. 

Palavras-chave:  Tecnologia; Geogebra; Funções Quadráticas. 

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). O 

projeto, intitulado O Geogebra como ferramenta de auxílio pedagógico no estudo 

das Funções Quadráticas, foi aplicado no Colégio Estadual Guilherme de 

Almeida – EFMN, na cidade de Loanda - PR, com alunos do 2º ano do curso de 

Formação de Docentes, no ano de 2013. A proposta foi apresentar atividades 

alternativas para superar as dificuldades no ensino aprendizagem do conteúdo 

de funções quadráticas e contribuir com os professores que buscam diferenciar 

suas aulas, utilizando os Recursos Midiáticos. O principal objetivo foi despertar 

o interesse, estimular a descoberta e incentivar a formação dos conceitos de 

funções quadráticas, por meio do software matemático Geogebra, que 

disponibiliza um ambiente de aprendizagem atrativo, interativo e motivador. As 

atividades propostas e aplicadas tiveram bons resultados, a interação entre o 

software matemático e os alunos possibilitou a eles melhorar a interpretação e 

análise de gráficos, na compreensão do que é função quadrática, ou seja, 

contribuiu na consolidação do conceito e também de suas aplicações. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Geogebra como ferramenta de auxílio pedagógico no estudo das 

Funções Quadráticas. 

Tema: Software matemático aplicado ao estudo de funções quadráticas. 

Palavras-chave: Tecnologia; Geogebra; Funções Quadráticas. 

Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica será desenvolvida para o 

Programa de desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação 

do Estado do Paraná e apresenta como tema de estudo, Software matemático 



aplicado ao estudo de funções quadráticas. Constatando em minha prática de 

sala de aula, as dificuldades no ensino aprendizagem de funções quadráticas, 

principalmente em analisar e interpretar gráficos de funções quadráticas, optei 

por utilizar a tecnologia, especificamente o software matemático Geogebra que 

disponibiliza um ambiente de aprendizagem mais atrativo e motivador. O objetivo 

principal deste trabalho é estimular a descoberta e incentivar a formação de 

conceitos de funções quadráticas. Portanto, pautada na tendência metodológica 

mídias tecnológicas, a pesquisa aborda a importância da mesma como 

instrumento facilitador da aprendizagem, explorando atividades, de forma a 

dinamizar o conteúdo, por meio de construções interativas, representações e 

animações gráficas, utilizando o software Geogebra, disponível no laboratório de 

informática Paraná Digital (PRD) so laboratório de informática Paraná Digital 

(PRD) do Colégio Estadual Guilherme de Almeida – EFMN, com alunos do 2º 

ano do curso Formação de Docentes no período noturno. 
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Artigo  

Título:   Dominó. A Investigação na aprendizagem do conteúdo de Parábolas. 

Tema: Procedimento Pedagógico com Jogos no Ensino da Matemática. 

Palavras-chave:  Ensino-aprendizagem; matemática lúdica; parábola 

Resumo:  O ensino de parábolas na área técnica da engenharia na disciplina de 

matemática é um conteúdo denso e sério, que na maioria das vezes torna-se 

cansativo e desestimulante tanto para o aluno como para o professor.  O número 

de aulas semanais de matemática insere-se em um curto período letivo de blocos 

semestrais, torna-se por diversas vezes o conteúdo vago permitindo deficiências 

na forma de compreender e analisar rapidamente com eficiência: gráficos, 

raízes, concavidades e vértices bem como suas aplicações práticas em 

equações e outros, como intervalos. O objetivo é criar com o jogo lúdico 

possibilidades de interpretação matemática da concavidade e a conexão com a 

equação envolvida para futura utilização prática em resolução de problemas. As 



contribuições que o jogo oferecerá serão identificadas através de perguntas 

interpretadas e respondidas pelos alunos. Espera-se com esta investigação 

contribuir de forma eficiente a aprendizagem dos conceitos de concavidade, 

raízes, vértice e esboço gráfico de uma parábola de forma lúdica e socialmente 

agradável e, mais tarde, utilizarmos este jogo de dominó de parábolas para 

ensino de conteúdos básicos pertinentes a este assunto, adentrando depois aos 

mais elaborados. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: DOMINÓ: A INVESTIGAÇÃO NA APRENDIZAGEM DO CONTEÚDO DE 

FUNÇÕES DE 2º GRAU. (PARÁBOLAS) 

Tema: Procedimento Pedagógico com Jogos no Ensino da Matemática. 

Palavras-chave: Funções quadráticas; Dominó; matemática lúdica; parábola. 

Resumo: O ensino de parábolas na área técnica da engenharia na disciplina de 

matemática é um conteúdo denso e sério, que na maioria das vezes torna-se 

cansativo e desestimulante tanto para o aluno como para o professor. Porque o 

número de aulas semanais de matemática organiza-se em um curto período 

letivo de blocos semestrais, torna-se por diversas vezes o conteúdo vago 

permitindo deficiências na forma de compreender e analisar rapidamente com 

eficiência gráficos, raízes, concavidades e vértices bem como suas aplicações 

práticas em equações em outros, como intervalos. Nosso objetivo é trabalhar 

este conteúdo com um conhecido jogo lúdico. O jogo de dominó. Facilitando 

assim, a análise das raízes, a visualização da concavidade e a conexão com a 

equação envolvida para futura utilização prática em resolução de problemas. 

Serão apresentados aos alunos dominós com respectivos graus de dificuldades. 

Os graus de dificuldades serão pertinentes em cada dominó para o nível de 

conhecimento de cada aluno. A forma de jogo é semelhante a um jogo de dominó 

comum, com duplas de alunos. Serão vinte e duas peças para cada dominó. 

Conforme a necessidade do conteúdo. Espera-se com esta investigação 

acelerar de forma eficiente a aprendizagem dos conceitos de concavidade, 

raízes, vértice e esboço gráfico de uma parábola de forma lúdica e socialmente 

agradável e, mais tarde, utilizarmos este jogo de dominó de parábolas 

acelerando conteúdos de conhecimentos básicos pertinente a este assunto, 

adentrando depois conteúdos mais elaborados. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LIDIA NANCI PAULUK 

ORIENTADOR:  ADRIANO MACHADO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A Tecnologia como Recurso Didático na Abordagem Estatística do 

Consumo de Álcool por Adolescentes. 

Tema: Recursos tecnológicos e Demandas Socioeducacionais em Matemática. 

Palavras-chave:  Matemática, tecnologia, estatística, bebida alcoólica, 

adolescente. 

Resumo:  O presente artigo apresenta os resultados dos trabalhos realizados 

sobre a Tecnologia como Recurso Didático na Abordagem Estatística do 

Consumo de Álcool por Adolescentes. Desenvolvido durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE 2012, com o objetivo 

de aliar os recursos tecnológicos ao ensino da Matemática, interligando o estudo 

da Estatística à vivência do educando. Para isso, foi realizada reunião com a 

direção e equipe pedagógica da escola, pais e alunos, pesquisa estatística, 

através do site do Colégio Estadual Dom Pedro I, e demais instituições públicas 

estaduais da cidade de Pitanga-PR, com o propósito de coletar dados para a 

análise, interpretação e construção de tabelas e gráficos, utilizando o programa 

BrOffice.org Calc. Esses dados foram sistematizados e utilizados no decorrer da 

implementação, para trabalhar os conteúdos de medidas de tendência central e 

de dispersão, valendo-se de uma proposta, onde a construção do conhecimento 

ocorra durante todo o processo de desenvolvimento dos conteúdos. Nesta 

perspectiva, constatou-se maior interesse, satisfação e participação ativa no 

desenvolvimento dos conteúdos propostos, uma vez que puderam utilizar 

recursos tecnológicos, proporcionando interação entre alunos, professores, 

comunidade e escola, e levando-os ao conhecimento de que todos somos 

agentes produtores e transformadores dentro da escola. O trabalho foi 

disseminado a outros professores da Rede Estadual de ensino por meio do GTR 

(Grupo de Trabalho em Rede da Secretaria de Estado da Educação do Paraná). 



Com esta ferramenta os professores puderam conhecer, interagir, expor seus 

conhecimentos e práticas pedagógicas, acerca do tema abordado 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Tecnologia como Recurso Didático na Abordagem Estatística do 

Consumo de Álcool por Adolescentes. 

Tema: Recursos tecnológicos e Demandas Socioeducacionais em Matemática. 

Palavras-chave: Matemática; Tecnologia; Estatística; Consumo de Álcool por 

Adolescentes. 

Resumo: Com a invasão tecnológica em todos os setores da sociedade e frente 

às dificuldades de aprendizagem, o desinteresse e insatisfação  dos estudantes 

frente aos conteúdos ministrados em sala de aula, propõe-se a Tecnologia como 

Recurso Didático na Abordagem Estatística do Consumo de Álcool por 

Adolescentes. Em primeiro lugar buscou-se  a fundamentação teórica para a 

Educação Matemática, bem como para o uso das tecnologias e da Estatística 

voltadas às Demandas Socioeducacionais, neste caso, dando ênfase ao 

consumo de álcool por adolescentes, procurando fazer uma ligação entre os 

temas escolares e a realidade. Neste trabalho procura-se inserir as novas 

tecnologias valendo-se de pesquisa estatística, a qual estará disponível no Portal 

Dia-a-dia Educação, na página da Escola e do programa software BrOffice Calc 

para representar gráficos e tabelas. Porém, antes do uso desse programa, esses 

dados serão sistematizados, interpretados criticamente através de reflexões, 

questionamentos, debates, análise de slides e vídeos, para então serem 

trabalhadas as medidas de tendência central e de dispersão numa forma de não 

trabalhá-las desassociadas ou mesmo desvinculadas da vivência do ambiente 

familiar e escolar em que os estudantes se inserem, valendo-se de uma 

proposta, onde a construção do conhecimento ocorra durante todo o processo 

de desenvolvimento dos conteúdos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LILIANE REGINA TREVISOL LANZARINI 

ORIENTADOR:  Raquel Lehrer 

IES:  UNIOESTE 



Artigo  

Título:   Planejamento Orçamentário:amortizando suas dúvidas e dívidas 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Planejamento; Orçamento; Consumo 

Resumo:  Este trabalho consiste em analisar ferramentas e informações dos 

resultados da pesquisa bibliográfica, aliada à produção da Unidade Didática 

intitulada “Planejamento Orçamentário: Amortizando suas Dúvidas e Dívidas”, 

realizada durante a participação junto ao Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE/turma 2012), na área de Matemática, e aplicada no 2º ano do 

Curso Pós-médio Técnico Profissionalizante em Administração de um Colégio 

Estadual de Santo Antonio do Sudoeste-PR. A escolha por essa temática se 

justifica porque parcela jovem da população representa um mercado consumidor 

emergente e está recebendo maior espaço em termos de investimento e acesso 

ao crédito por meio de estímulos de políticas governamentais e expansão dos 

níveis de emprego e renda. Entretanto, a inexperiência para lidar com transações 

financeiras e a falta de consciência sobre os custos embutidos em operações 

financeiras tornam os jovens vulneráveis às armadilhas impostas pela sociedade 

de consumo e facilitam sua desorganização financeira. Articulando conceitos 

interligados a problemas reais com investigação, reflexão, argumentação, 

valorizando os conhecimentos e experiências de cada aluno, buscaram-se 

alternativas para o planejamento orçamentário pessoal e o equilíbrio entre 

ganhos e gastos. Essa proposta objetiva que os alunos se utilizem da 

matemática financeira para mediar decisões de ordem pessoal e social, pois 

fornece aportes metodológicos para alicerçar questões financeiras, tais como: 

crediários, dívidas e escolha de aplicações, além de contribuir para uma 

educação emancipatória voltada para a valorização do consumo planejado, 

consciente e com vistas para o futuro. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Planejamento Orçamentário:amortizando suas dúvidas e dívidas 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática 

Palavras-chave: Planejamento; Orçamento; Consumo 

Resumo: A parcela jovem da população representa um mercado consumidor 

emergente e está recebendo maior espaço em termos de investimento e acesso 



ao crédito por meio de estímulos de políticas governamentais e expansão dos 

níveis de emprego e renda. Entretanto, diante da inexperiência para lidar com 

transações financeiras, a falta de consciência sobre os custos embutidos em 

operações facilitam a desorganização financeira dos jovens, o que se propõe 

neste projeto é que os alunos se utilizem da matemática financeira para mediar 

decisões de ordem pessoal e social, pois esta fornece aportes metodológicos 

para alicerçar questões financeiras, tais como: crediários, dívidas e escolha de 

aplicações, contribuindo para uma educação emancipatória voltada para a 

valorização do consumo planejado, consciente e com vistas para o futuro. A 

partir do estudo do conteúdo Sistemas de Amortizações, o aluno terá contato 

com situações de consumo, tais como: compras à vista e a prazo, empréstimos 

pessoais, financiamentos de imóveis, financiamentos de veículos entre outros. 

Articulando conceitos interligados a problemas reais, com investigação, reflexão, 

argumentação, valorizando os conhecimentos e experiências de cada aluno 

buscam-se alternativas para o planejamento orçamentário pessoal e o equilíbrio 

entre ganhos e gastos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LIRIAM KAZUE TANIGUCHI 

ORIENTADOR:  MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   A ATRATIVIDADE COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O 

TRABALHO COM A MATEMÁTICA 

Tema: Tendências em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Atratividade. Educação matemática. Tecnologia. Escola 

Pública 

Resumo:  Os professores da área de matemática se deparam com uma 

realidade em que os alunos apresentam cada vez mais dificuldades em 

trabalharem e apreenderem os conteúdos da matemática. Portanto o presente 

trabalho trata da descrição e da análise das experiências vivenciadas no período 

de realização do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, turma 

2012, relativos à sua fundamentação teórica e do trabalho realizado na 



intervenção pedagógica, em que procurou proporcionar ao aluno uma nova 

abordagem de trabalho com a matemática, através do lúdico, ou seja, de forma 

mais atrativa, levando-o a compreender que a matemática se encontra no seu 

cotidiano. Assim, por entender que o aprendizado da matemática escolar deve 

se dar por meio de diferentes abordagens que propiciem, através de múltiplos 

recursos metodológicos, uma educação matemática atrativa e produtiva, 

oportunizou-se aos alunos, juntamente com a utilização de recursos 

tecnológicos, um trabalho que envolvesse o aprendizado da matemática com 

suas práticas cotidianas. Esse trabalho, entre outras atividades, envolveu os 

alunos em leituras estatísticas provenientes de diferentes formas de gráficos. 

Como resultado do trabalho, pode-se verificar, inclusive com a anuência de 

outros colegas da área, como um ensino envolvente pode, de fato, dinamizar o 

trabalho com a educação matemática em nossa escola pública. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A atratividade como recurso metodológico para o trabalho com a 

matemática 

Tema: Tendências em Educação Matemática 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Atratividade; 

Resumo: As atividades propostas nesta produção didático–pedagógica, que se 

constituem em uma unidade didática, a ser desenvolvido no Colégio Estadual 

Jardim Zeballos no município de Guaíra – Estado do Paraná, durante a 

implementação do projeto de intervenção com o tema Atratividade no ensino da 

matemática, visa proporcionar ao aluno do 9º ano matutino, uma abordagem de 

trabalho com a matemática, através do lúdico, ou seja, de forma mais atrativa, 

onde se objetiva que o aluno compreenda que a matemática se encontra nas 

mais variadas atividades de seu cotidiano. Para tanto, essa unidade didática, 

está distribuída em 8 encontros de 4 horas, sendo destinadas outras 32 horas, 

para a integralização total do projeto, distribuídas em atividades que contém 

leituras, análise de documentários, jogos e filmes. Portanto, espera-se, ao 

trabalhar o conteúdo porcentagem e leitura de gráficos, oportunizar aos alunos, 

juntamente com a utilização de recursos tecnológicos, um aprendizado da 

matemática objetivo e alegre no mesmo instante em que este insere os 

conteúdos nas práticas cotidianas do aluno. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIA FERREIRA 

ORIENTADOR:  Willian Beline 

IES:  Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 

Artigo  

Título:   LEVANDO LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS 

AOS ALUNOS DA EJA 

Tema: Tendências  Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Educação; Estatística; Crítica;Gráficos; EJA. 

Resumo:  Este artigo descreve o desenvolvimento do projeto de intervenção 

pedagógica e aplicação do Material Didático Pedagógico produzido durante o 

PDE 2012, na disciplina de Matemática. Visando proporcionar aos alunos da 

EJA, acesso à leitura e interpretação de dados estatísticos, possibilitando o 

desenvolvimento de seu senso crítico e reflexivo, visto que grande parte das 

informações apresentadas pelos meios de comunicação como a televisão, 

jornais, revistas, e, principalmente, a Internet, são representadas em forma de 

tabelas, gráficos e infográficos. É preciso saber selecionar e organizar estas 

informações de forma a favorecer a interpretação dos fatos, possibilitando ao 

indivíduo o desenvolvimento do raciocínio, tornando-o capaz de tomar decisões 

com maior rapidez e coerência, para melhorar a sua vida e da sociedade em que 

vive. Foram desenvolvidas e realizadas atividades investigativas que 

possibilitaram ao aluno coletar, organizar e sintetizar levantamentos, comparar 

e analisar dados para defender ideias, interpretando as representações gráficas 

que aparecem frequentemente no dia a dia. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Levando  Leitura e Interpretação de Dados Estatísticos aos Alunos da 

EJA 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Educação Estatística Crítica; Gráficos; EJA. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo proporcionar aos alunos da 

EJA, acesso à leitura e interpretação de dados estatísticos, possibilitando o 



desenvolvimento de seu senso crítico e reflexivo, devido à dificuldade 

encontrada pelos alunos para interpretar esses instrumentos, sendo que grande 

parte das informações apresentadas pelos meios de comunicação como a 

televisão, jornais, revistas, e, principalmente, a Internet, são representadas em 

forma de tabelas, gráficos e infográficos. Será desenvolvida na perspectiva da 

Educação Estatística, utilizando-se textos e alguns tipos de tabelas e gráficos 

veiculados na mídia enfocando algumas problemáticas da atualidade. Espera-se 

que os mesmos possam compreender melhor o contexto social em que estão 

inseridos e nele atuem de forma produtiva, autônoma e com criticidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIA GOULART PEREIRA 

ORIENTADOR:  Willian Beline 

IES:  Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 

Artigo  

Título:   O jogo como recurso didático auxiliando na produção de conhecimento 

e significado da matemática. 

Tema: Tendências Metodológicas Educação Matemática 

Palavras-chave:  Álgebra; Modelo dos Campos Semânticos; Jogos. 

Resumo:  Este material foi elaborado com o objetivo de analisar os limites e 

contribuições da utilização de jogos didáticos para a aprendizagem da álgebra, 

com base no Modelo dos Campos semânticos. Esta metodologia de ensino 

propiciou momentos de interação e aprendizagem, onde os alunos do 8º ano 

utilizaram o jogo como recurso didático e, que muito contribui no que tange o 

despertar do interesse do aluno. Ele (aluno) foi agraciado com momentos que 

promoveram o desenvolvimento de estratégias de resolução das atividades 

algébricas. De acordo com a análise que fizemos, concluímos que por intermédio 

dos jogos, a maioria dos alunos mostrou-se mais interessados e animados. 

Conseguiram ver ali uma matemática em ação e mais próxima deles, por meio 

da qual foram capazes de estabelecerem relações dando sentido a mesma, e 

ainda, sendo ele próprio o autor da construção do conhecimento. Percebemos 

também, que foi possível resgatar a autoestima, a confiança e um melhor 



relacionamento entre eles resultando em uma aprendizagem mais significativa 

no estudo da álgebra. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O jogo como recurso didático auxiliando na produção de conhecimento e 

significado da matemática 

Tema: Tendências Metodológicas Educação Matemática 

Palavras-chave: Álgebra; Modelo dos Campos Semânticos; Jogos. 

Resumo: A elaboração deste material didático tem por objetivo analisar limites 

e contribuições da utilização de jogos didáticos para a aprendizagem da álgebra 

com base no Modelo dos Campos Semânticos. Pretendemos com esta 

metodologia de ensino, propiciar momentos por meio dos quais os educandos 

do 8º ano utilizem o jogo como recurso didático podendo contribuir para 

aumentar o interesse e assim promover o desenvolvimento de estratégias de 

resolução das atividades algébricas. Analisaremos as justificativas elaboradas 

no decorrer das atividades, de forma que os seus significados poderão 

influenciar na aprendizagem dos educandos. Esperamos com a aplicação 

dessas atividades, resgatar o interesse dos educandos em relação ao estudo da 

álgebra possibilitando ao mesmo o aprimoramento de conhecimento de forma 

significativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIA HELENA DE ARAUJO 

ORIENTADOR:  Valdeni Soliani Franco 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Atividades investigativas de matemática: uma experiência com alunos 

do 6º ano do ensino fundamental 

Tema: Matemática 

Palavras-chave:  Educação Matemática; Investigação matemática; 

Encaminhamento metodológico; Sexto ano do Ensino Fundamental. 



Resumo:  A busca de novos encaminhamentos metodológicos no ensino e 

aprendizagem de matemática tem se tornado uma constante na vida profissional 

do educador matemático. Isso se deve à constatação da existência de muito 

desinteresse dos alunos, pela aprendizagem de conceitos matemáticos 

historicamente produzidos. Esse fato gera questionamentos sobre as causas 

desse desinteresse. Seria por que esses conceitos são meramente reproduzidos 

pelo professor de maneira a apresentar uma matemática estática, rigorosa, sem 

ser passível de mudanças e colaborações? Ou será pela necessidade de 

inovação metodológica, como por exemplo, o uso de recursos tecnológicos? A 

utilização de atividades de investigação matemática na prática pedagógica tem 

se mostrado uma alternativa para buscar desenvolver no aluno a apreciação pelo 

estudo da matemática. Esse trabalho tem por finalidade relatar como alunos de 

um sexto ano do Ensino Fundamental, se envolveram com atividades 

investigativas de matemática e os resultados observados sobre como esse 

encaminhamento metodológico pode contribuir para o ensino e aprendizagem 

de matemática, juntamente com a utilização do recurso tecnológico software 

GeoGebra. Esse texto apresenta ainda as discussões acerca dessa temática 

com os pares, por meio do Grupo de Trabalho em Rede – GTR. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Investigações Matemáticas 

Tema: Matemática 

Palavras-chave: \"Educação Matemática\";\" Tendências em Educação 

Matemática\";\" Atividades Investigativas\" 

Resumo: As atividades matemáticas trabalhadas em sala de aula em sua 

maioria enfatizam cálculos e algoritmos que não propiciam momentos de 

reflexão e discussão. Ao aluno cabe resolver listas de exercícios, em geral, 

similares, para memorização de regras e cálculos a serem efetuados para obter 

o resultado esperado pelo professor, valorizando-se os procedimentos e não a 

construção dos conceitos e resultados envolvidos. Há a necessidade de se ouvir 

e valorizar as ideias e questionamentos que surgem durante as aulas. Para isso, 

necessita-se de atividades de cunho investigativo. Espera-se com essas 

atividades que o aluno teste, generalize, procure regularidades, faça conjecturas, 

justifique-as e dessa forma vivencie de fato um ambiente de construção de 



conhecimentos. Busca-se por meio do caderno pedagógico composto por 

atividades investigativas de matemática de conteúdos pertinentes ao 6º ano do 

Ensino Fundamental, investigar como se dá o processo de ensino e 

aprendizagem utilizando como encaminhamento metodológico as investigações 

matemáticas. Ainda com o objetivo de tornar as aulas de Matemática mais 

interessantes para o aluno, utilizar-se-á o software GeoGebra para o 

desenvolvimento de duas atividades desse caderno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIANA DEL CASTANHEL PERON 

ORIENTADOR:  Jose Ricardo Souza 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   MATEMÁTICA(...) PARA ALÉM DA SALA DE AULA 

Tema: Educação Matemática 

Palavras-chave:  Formação inicial de Professores; Ensino de Matemática; 

Aprendizagem. 

Resumo:  O presente artigo relata cientificamente o trabalho intitulado: 

Matemática(...) para além da sala de aula, realizado durante o PDE/2012 – 2013, 

trabalho este desenvolvido com futuros docentes da Educação Infantil e dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O trabalho foi caracterizado pela 

realização de Oficinas de Educação Matemática como uma possibilidade para 

promover a aprendizagem, instrumentalização e reflexão, em relação à disciplina 

de Matemática. As oficinas foram realizadas com o intuito de complementar o 

trabalho que já vem sendo realizado na disciplina de Metodologia da Matemática, 

que possui a carga horária de duas horas semanais. Carga horária que 

apontamos como insuficiente frente ao rol de conteúdos que devem ser 

abordados. O desenvolvimento das oficinas foi fundamentado nos princípios do 

trabalho colaborativo, com realização no contra turno do período escolar. A 

escolha dos temas para a realização das Oficinas esteve pautada nas 

dificuldades apresentadas pelos discentes durante a realização de um 

questionário. A coleta e análise dos dados da pesquisa foi realizada a partir da 

investigação de resoluções das atividades propostas durante as oficinas, pelas 



anotações feitas pela professora PDE a respeito da expressão oral dos 

participantes durante o desenvolvimento das atividades e também pela leitura e 

reflexão dos diários de bordo, produzidos tanto pelos participantes da oficina 

como pela proponente. O diário de bordo foi caracterizado como um caderno  

produzido individualmente onde estariam as anotações das principais 

ocorrências e impressões da oficina. Nas considerações finais foram 

apresentadas as impressões dos participantes a respeito da implementação e 

participação do projeto. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: MATEMÁTICA(...) PARA ALÉM DA SALA DE AULA 

Tema: Educação Matemática 

Palavras-chave: Formação inicial de Professores; Ensino de Matemática; 

Aprendizagem. 

Resumo: A produção didático-pedagógica intitulada: Matemática(...) para além 

da sala de aula, tem como principal finalidade sugerir a realização de Oficinas 

de Educação Matemática, como uma possibilidade para promover a 

aprendizagem, instrumentalização e reflexão dos futuros docentes da Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em relação à disciplina de 

Matemática. As oficinas serão realizadas no intuito de complementar o trabalho 

que já vem sendo realizado na disciplina de Metodologia da Matemática, que 

possui a carga horária de duas horas semanais. Carga horária que apontamos 

como insuficiente frente ao rol de conteúdos que devem ser abordados. O 

desenvolvimento das oficinas será fundamentado nos princípios do trabalho 

colaborativo. Para Fiorentini, (2004), que tem realizado estudos e experiências 

com grupos colaborativos, vários são os aspectos característicos ou princípios 

fundamentais de um trabalho colaborativo: voluntariedade, identidade, 

espontaneidade, liderança compartilhada ou co-responsabilidade, apoio e 

respeito mútuo, princípios estes que devem ser respeitados para o bom 

andamento de um trabalho desse tipo. A escolha dos temas para a realização 

das Oficinas esteve pautada nas dificuldades apresentadas pelos discentes 

durante a realização de um questionário. 

 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIANA SPRICIGO 

ORIENTADOR:  Marcelo Carlos de Proenca 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Análise do desempenho de alunos do 6º ano do ensino fundamental em 

problemas envolvendo fração com base em um ensino na abordagem da 

resolução de problemas. 

Tema: Resolução de problemas. 

Palavras-chave:  Resolução de Problemas. Fração. Ensino-aprendizagem. 

Conceitos. 

Resumo:  Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma sequência didática, 

baseada na resolução de problemas, realizada em 32 h/a, aplicada no primeiro 

semestre de 2013, com 26 alunos do 6º ano “A” do Colégio Estadual 11 de Abril 

– Ensino Fundamental e Médio, no município de Tapejara – Paraná, no período 

da manhã. O objetivo foi o de analisar o trabalho desenvolvido por meio da 

sequência didática, tendo em vista as dificuldades dos participantes na resolução 

dos problemas e o desempenho comparado ao de outra turma de 6º ano que 

recebeu um ensino que não foi baseado na resolução de problemas. Durante o 

desenvolvimento deste estudo, verificou-se que na avaliação inicial, os alunos 

envolvidos neste trabalho apresentaram média geral de 2,1. No entanto, foi 

possível verificar o progresso da turma, uma vez que, após este trabalho, obteve-

se média de 7,6. Além disso, ao compararmos essa média de 7,6 da turma em 

que foi desenvolvido este trabalho com a média de 2,4 da outra turma que não 

recebeu o ensino na mesma abordagem, fica evidente o retorno desse trabalho 

no favorecimento, aos alunos, da compreensão do conteúdo de fração que foi 

tratado em sala de aula por meio da abordagem da resolução de problemas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Resolução de problemas no ensino de Matemática: análise do 

desempenho de alunos do 6º ano em problemas envolvendo fração. 

Tema: Resolução de problemas. 



Palavras-chave: Aprendizagem. Conceitos. Estratégias. Fração. Resolução de 

Problemas. 

Resumo: Trata-se de uma produção didático-pedagógica que tem como objetivo 

utilizar a resolução de problemas para favorecer o aprendizado dos alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental do conteúdo de fração e colaborar no desempenho 

dos alunos nas aulas de Matemática. Espera-se como resultado uma 

aprendizagem significativa do aluno, oriunda de suas condições para elaborar e 

desenvolver estratégias, analisar hipóteses e verificar a solução encontrada. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIANE CLEISE BATISTA 

ORIENTADOR:  Fabiane de Oliveira 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   O GEOGEBRA COMO AUXILIO NO PROCESSO DE ENSINO DA 

MATEMÁTICA 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave:  Geogebra; Geometria; Função; Educação Matemática. 

Resumo:  O presente artigo busca promover uma maior interação, bem como 

melhorias no processo ensino e aprendizagem na disciplina de Matemática. O 

projeto foi desenvolvido em uma escola da rede pública estadual, sendo 

direcionado aos alunos da sala de apoio do 9° ano do ensino fundamental do 

Colégio Estadual Nilo Peçanha, em Jaguariaíva-PR. Foi trabalhado um 

referencial teórico acerca dos temas em estudo (geometria e funções), e 

posteriormente desenvolvida uma sequência de atividades interativas e lúdicas, 

envolvendo os conceitos de Geometria e Função. Utilizou-se o software 

GeoGebra como ferramenta pedagógica e auxílio no processo ensino e 

aprendizagem. Esse trabalho foi importante na medida em que grande parte dos 

alunos que apresentavam algum tipo de déficit no aprendizado de Matemática 

conseguiram superá-los com entusiasmo e motivação. Assim sendo, observou-

se a proficiência da presente proposta, pois ao utilizar o software GeoGebra, 

despertou nos alunos a curiosidade,favorecendo o desenvolvimento da 

linguagem Matemática de diferentes processos de raciocínio.  Houve uma maior 



integração e socialização entre os alunos, levando-os a participar efetivamente 

desse processo. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Recurso Computacional: O GeoGebra como auxilio no processo de 

ensino da matemática 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Recursos computacionais; Geogebra; Geometria; Função; 

Educação Matemática. 

Resumo: Esta proposta busca promover a melhoria no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática. Está direcionada aos alunos da sala de apoio do 

9°(nono) ano, ensino fundamental do Colégio Estadual Nilo Peçanha, em 

Jaguariaíva-Pr. O projeto tem por objetivo desenvolver junto com os alunos 

situações desafiadoras e que despertem o interesse e o prazer pelo 

conhecimento. Será desenvolvida uma unidade didática apresentando 

atividades envolvendo os conceitos de Geometria e Função. Utilizaremos o 

software GeoGebra como auxilio no processo de ensino e aprendizagem. 

Grande parte dos alunos apresenta déficit de aprendizado matemático, 

apresentando algumas dificuldades e falta de motivação. Portanto, esta proposta 

tem por objetivo aumentar o interesse e consequentemente o aprendizado dos 

conteúdos. Ao utilizar o software GeoGebra, espera-se que esse trabalho 

desperte  a curiosidade dos alunos para o estudo, favoreça o desenvolvimento 

da linguagem matemática, diferentes processos de raciocínio, e de integração 

entre os alunos levando-os a participar realmente do processo de aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIANE FRANCO PERUSSOLO 

ORIENTADOR:  iZABEL PASSOS BONETE 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Desvendando o enigma das frações na Educação Especial. 

Tema: Frações 



Palavras-chave:  frações; resolução de problemas; material didático e concreto; 

jogos; deficientes intelectuais. 

Resumo:  O presente artigo aborda situações de aprendizagem envolvendo o 

conceito de número fracionário, através da articulação da metodologia 

Resolução de Problemas com o uso de material concreto, didático e jogos. A 

proposta foi desenvolvida durante o programa PDE 2012/2013 e foi executada 

no Colégio Estadual de Faxinal dos Francos, zona rural, município de Rebouças, 

NRE de Irati, com 13 alunos que frequentam a Sala de Recursos, diagnosticados 

como deficientes intelectuais. A implementação totalizou 64 horas. Os alunos 

foram divididos em dois grupos levando-se em consideração a série/ano que 

estudavam e a faixa etária. A análise da proposta permitiu concluir que, embora 

os alunos apresentassem dificuldades, o conteúdo foi compreendido, pois 

sempre que necessário, foram realizadas retomadas para que os alunos 

tivessem a oportunidade de refletir e assimilar no seu ritmo próprio de 

aprendizagem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Desvendando o enigma das frações na Educação Especial. 

Tema: Frações 

Palavras-chave: Números fracionários, deficientes intelectuais, material 

didático e concreto, jogos e problemas. 

Resumo: Esta proposta pretende investigar se a articulação da metodologia que 

integra resolução de problemas, jogos, material didático e material concreto 

melhora a construção de conceitos e significados sobre os números fracionários 

nos alunos diagnosticados como deficientes intelectuais, que frequentam a Sala 

de Recursos do Colégio Estadual de Faxinal dos Francos e que apresentam 

déficits tanto nos demais exercícios que exigem leitura ativa e interpretação 

como na compreensão dos conceitos de números fracionários.Serão valorizadas 

as habilidades que os alunos desenvolveram e a formulação de hipóteses, 

suprindo suas carências através da articulação de metodologias que mostrem o 

uso concreto de frações no dia a dia, com enfoque nos conceitos da fração como 

quociente e parte-todo. Através do desenvolvimento das atividades almeja-se 

promover a aprendizagem e diminuiro caráter aversivo que o conteúdo “fração” 



e algumas vezes a própria disciplina de Matemática representa para alguns 

aprendizes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIENE DO NASCIMENTO SUK 

ORIENTADOR:  CARLOS ROPELATTO FERNANDES 

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

Artigo  

Título:   EXPLORANDO AS OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS POR MEIO DE 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação matemática 

Palavras-chave:  Pensamento Matemático. Operações Fundamentais. 

Resolução de Problemas. Introdução 

Resumo:  Este artigo é resultado da implementação do projeto “Explorando as 

operações fundamentais por meio de resolução de problemas”, teve como 

objetivo oportunizar o aluno do 6º ano do Colégio Estadual José de Anchieta, a 

desenvolver sua autonomia, comunicar-se, questionar, elaborar estratégias e 

procedimentos, justificar respostas e comunicar suas ideias matemáticas, por 

meio de resolução de problemas. Acredita-se que trabalhar o pensamento 

matemático, especificamente, as quatro operações fundamentais, por meio de 

resolução de problemas, podem tornar mais significativa à aprendizagem do 

conteúdo, além de desenvolver a capacidade do aluno de resolver problemas, 

tanto na Matemática quanto em sua vida. Para tanto, recorreu-se a uma literatura 

produzida nesta área, numa abordagem crítica, já que as operações 

fundamentais são utilizadas em inúmeras situações da vida cotidiana e a 

retomada das mesmas no ensino fundamental, se bem direcionada, torna-se 

formadora do pensamento, facilitando sua representação. As atividades foram 

desenvolvidas semanalmente, nas aulas de matemática, no período matutino. 

As estratégias de ação foram a resolução dos diferentes problemas 

apresentados por Dante (2005), utilizando as etapas propostas por Polya (2006), 

procurando fazer com que os alunos, diante de uma situação problema, 

analisassem e compreendessem-na por inteiro, decidindo qual a melhor 

estratégia para resolvê-la, tomar decisões, argumentar, expressar, fazer registro, 



organizar as informações adquiridas, os procedimentos aprendidos e combiná-

los na busca de uma resolução satisfatória. Enfim, 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: Explorando as Operações Fundamentais por meio de Resolução de 

Problemas 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Pensamento matemático. Operações fundamentais. 

Resolução de problemas. 

Resumo: Trabalhar o pensamento matemático, mais especificamente, as quatro 

operações fundamentais, através da Resolução de Problemas, podem tornar 

mais significativa à aprendizagem do conteúdo. Assim, esta Unidade Didática 

pretende explorar as operações fundamentais por meio da Resolução de 

Problemas, não para ensinar processos de resolução de cada operação e sim 

que os alunos do 6º ano possam reconhecer as operações mais apropriadas 

diante de cada situação. Para tanto o desenvolvimento da Unidade Didática se 

dará na seguinte forma: reflexão sobre o que é um problema e o que é um 

problema matemático; apresentar a proposta de George Polya, que distingue 

quatro etapas para resolver um determinado problema; utilizar problemas 

envolvendo as operações fundamentais, incentivando a demonstração com 

figuras, as quais serão úteis na visualização e poderão contribuir também com 

problemas de vários tipos; resolver problemas curiosos, problemas sem o uso 

das operações, problemas em tiras, criar problemas e ainda resolver desafios. 

Para concluir haverá as orientações metodológicas, já que essa Unidade 

Didática pode constituir-se como um instrumento de pesquisa aos professores 

da rede estadual de educação do Estado do Paraná. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCILENE REGINA PIVA FRASSON 

ORIENTADOR:  Susimeire Vivien Rosotti de Andrade 



IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   AS CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DAS QUATRO OPERAÇÕES 

NA SALA DE APOIO 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Resolução de problemas; Leitura e Interpretação; Matemática. 

Resumo:  O presente artigo é o resultado de uma pesquisa da Implementação 

do Projeto de Intervenção Pedagógica realizada com alunos do 6º ano da sala 

de apoio do ensino fundamental, da Escola Estadual Santa Terezinha do 

município de Palotina - PR, no primeiro semestre de 2013, na qual, há mais de 

20 anos trabalho como professora, e venho observando as dificuldades dos 

alunos em resolver problemas matemáticos. Portanto, o objetivo deste estudo é 

incentivar a leitura, desenvolver um trabalho que atenda as diferenças individuais 

dos alunos e assim, possibilitar uma melhor interpretação e leitura de problemas 

matemáticos. Com o desenvolvimento do estudo foi possível verificar que, a 

metodologia de resoluções de problemas proporcionou aos alunos a capacidade 

do raciocínio, desenvolvendo a autoconfiança na leitura e interpretação das 

atividades proposta, desmitificando a matemática como a pior das disciplinas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: As Contribuições da Metodologia de Resolução de Problemas no Ensino 

e Aprendizado das quatro operações na sala de apoio. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Resolução de Problemas;Leitura; Interpretação;Matemática 

Resumo: Como professora de Matemática do Ensino Fundamental, tenho 

observado que muito de meus alunos apresentam dificuldades em solucionar 

problemas de Matemática. Dessa forma, a presente unidade didática tem como 

objetivo investigar como a Metodologia da Resolução de Problemas no ensino 

da Matemática pode favorecer o aprendizado das quatro operações Matemáticas 

fundamentais, a fim de desenvolver a leitura e interpretação. Para o 

desenvolvimento desta unidade serão elaboradas atividades tendo como 

fundamentação teórica as concepções de Onuchic (2008) sobre resolução de 

problemas e serão implementadas no 3º período do programa PDE - 1º bimestre 



do ano letivo de 2013, no 6º ano do ensino fundamental da sala de apoio no 

contra turno, com aproximadamente 20 alunos na Escola Estadual Santa 

Terezinha, na cidade de Palotina, Paraná. A metodologia de Resolução de 

problemas que está diretamente ligada à leitura e interpretação propicia aos 

professores alternativas para contribuir no desenvolvimento lógico e criativo do 

aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCILVANE LUCIANO MENDONCA FELIX 

ORIENTADOR:  Lilian Akemi Kato 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Erro e linguagem Matemática: O que podemos aprender com eles? 

Tema: Pesquisa em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Análise de erros. Linguagem matemática. Metodologia de 

ensino. 

Resumo:  Neste trabalho é relatada uma experiência com alunos de uma turma 

de 6º ano do Ensino Fundamental, utilizando a metodologia da investigação 

matemática, destacando diferentes formas de linguagem matemática utilizadas 

por alunos em sala de aula e possíveis erros por eles cometidos. As 

investigações têm o propósito de contribuir para a compreensão de como o aluno 

se apropria de um determinado conhecimento, e quais as dificuldades que ainda 

precisam ser superadas. O professor assume a dimensão de mediador da 

aprendizagem. Portanto, deve considerar as expectativas e as diferenças 

individuais dos alunos e escolher atividades que possibilitem a construção de 

conceitos, tendo em vista os objetivos a serem alcançados. Deve também 

estimular a cooperação, entre os alunos, pois o contato com diferentes formas 

de interpretar e resolver um mesmo problema estabelece uma aprendizagem 

significativa, dando oportunidades aos interlocutores para argumentar, cooperar 

na resolução, questionar, verificar e validar as soluções, o que certamente 

contribui para o aprimoramento da linguagem e do conhecimento, relacionando-

os com outros, em diferentes contextos, tentando adaptá-los às novas situações 



e resistindo em abandoná-los. Erro e linguagem matemática: o que podemos 

aprender com eles? 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Erro e linguagem matemática: o que podemos aprender com eles? 

Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave: Análise de erros. Linguagem matemática; Metodologia de 

ensino; 

Resumo: O presente trabalho tem o propósito de ampliar a concepção de 

aprendizagem matemática, destacando diferentes formas de linguagem 

matemática utilizadas por alunos do 6º ano em sala de aula e possíveis erros por 

eles cometido. As investigações apoiadas nos erros, tem o propósito de 

contribuir para compreender como o aluno se apropria de um determinado 

conhecimento e quais as dificuldades que ainda precisam ser superadas. Erro e 

linguagem matemática: o que podemos aprender com eles? 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUCIMAR ANTONIO RAMOS 

ORIENTADOR:  Orlando Catarino da Silva 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   CALCULANDO ÁREA E VOLUME DOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS A 

PARTIR DE OBJETOS GEOMÉTRICOS DO COTIDIANO DO ALUNO. 

Tema: GEOMETRIA ESPACIAL 

Palavras-chave:  “Geometria” - “Geometria Espacial”  – “Sólidos Geométricos”   

–   “ Matemática” 

Resumo:  O presente artigo apresenta uma forma alternativa de trabalharmos o 

conteúdo de geometria espacial, desenvolvido com alunos do ensino médio do 

Colégio Estadual Rui Barbosa – Ensino Médio e Profissional de Formosa do 

Oeste-Pr, onde através da utilização de objetos geométricos presentes no 

cotidiano dos alunos, trabalhamos a visualização, a planificação, a definição, os 

elementos componentes a correta nomenclatura e o cálculo de área e volume 

dos sólidos geométricos, procurando desta forma contextualizar o conhecimento 



escolar a realidade do cotidiano do aluno, oportunizando desta forma a 

construção do conhecimento geométrico a partir de objetos geométricos 

presentes em seu dia a dia. O artigo apresenta ainda a relação com os conteúdos 

estruturantes: geometria plana e grandezas e medidas, e a utilização de etapas 

das tendências matemáticas: Resolução de problemas, Etnomatemática, 

Modelagem Matemática, Mídias tecnológicas, História da Matemática e 

Investigação matemática, de forma a favorecer a aprendizagem do aluno. A 

utilização dos objetos geométricos presentes no cotidiano do aluno para o ensino 

da geometria espacial foi muito positivo, pois oportunizou a aproximação do 

conteúdo escolar a situações vividas pelo aluno proporcionando assim a 

compreensão, visualização e a realização dos cálculos propostos para 

desenvolvimento das atividades realizadas onde foi possível perceber a 

motivação dos mesmos na realização dos trabalhos com os sólidos geométricos, 

assim como a participação efetiva dos alunos, que se empenharam nas 

realizações das atividades, nas pesquisas dos trabalhos sugeridos e nas 

apresentações dos mesmos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Calculando Área e Volume dos sólidos geométricos, a partir de objetos 

geométricos do cotidiano do aluno. 

Tema: GEOMETRIA ESPACIAL 

Palavras-chave: Geometria; Geometria Espacial; Sólidos Geométricos. 

Resumo: Ao trabalharmos o conteúdo de geometria espacial, percebemos a 

dificuldade dos alunos em visualizar as representações planas, estabelecer a 

correta nomenclatura e realizar cálculos de área e volumes dos sólidos 

geométricos. 

Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos e da necessidade de termos 

um aluno critico e participativo na sociedade, proponho um trabalho a partir de 

objetos geométricos presentes no cotidiano do aluno, onde estaremos 

trabalhando a visualização, a planificação, o conceito de vértice e aresta, a 

correta nomenclatura e o calculo de área e volume dos sólidos geométricos. 

Esperamos desta forma, ao trabalhar com os alunos do terceiro ano do ensino 

médio, despertar o interesse em estudar matemática e que possa contextualizar 



a matemática escolar com seu cotidiano uma vez que o ensino aconteça a partir 

de sua realidade com objetos que conhece e utiliza em seu dia-a-dia. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUIRDES APARECIDA KRUCZKEVICZ BLASIUS 

ORIENTADOR:  ARLENI ELISE SELLA 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   AS MÍDIAS TECNOLÓGICAS COMO FERRAMENTA DE ENSINO: a 

prática pedagógica do professor de matemática em foco 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Mídias Tecnológicas. Formação continuada. Prática 

educativa. Portal Educacional. 

Resumo:  Neste artigo abordamos a experiência de uma proposta de 

intervenção pedagógica, cujo objetivo foi desenvolver, por meio da formação 

continuada, habilidades para o uso pedagógico do computador, visando à 

inserção das mídias tecnológicas na prática educativa. A proposta realizou-se 

por meio de grupo de estudos, na Escola Estadual Cristo Redentor, com um 

grupo de vinte e dois professores e um técnico administrativo, durante o 1º 

semestre de 2013. Foram oito encontros nos quais desenvolveram-se diversas 

atividades: leitura de textos, explanação em mesa redonda, aulas prática no 

laboratório de informática, utilização de recursos tecnológicos e exploração dos 

portais educacionais. O estudo proporcionou maior habilidade no manuseio dos 

artefatos tecnológicos, exploração das riquezas dos portais educacionais e de 

diferentes “sites” e fomentou a importância de introduzir em nossas aulas 

recursos tecnológicos que podem despertar o interesse e o gosto dos educandos 

pela aprendizagem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: As mídias tecnológicas como ferramenta de ensino: a prática pedagógica 

do professor de matmática em foco 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 



Palavras-chave: Formação docente. Mídias tecnológicas. Prática pedagógica. 

Portal educacional. 

Resumo: As tecnologias são importantes ferramentas que estão diretamente 

ligadas ao desenvolvimento educacional. A adoção de recursos tecnológicos 

pode oferecer inúmeras formas de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, 

que torna necessário aos professores estarem preparados para o uso e domínio 

dessas novas ferramentas articulando-as com atividades específicas da 

disciplina de matemática. Considerando a formação continuada em forma de 

grupo de estudo, a realização desta proposta pedagógica visa a partir da troca 

de experiências e da pesquisa, explorar as possibilidades dos portais e softwares 

educacionais valorizando-os como fontes de pesquisa para o preparo das aulas, 

fomentando e enriquecendo a prática a partir do uso dos diferentes recursos 

metodológicos existentes. O projeto será aplicado no município de Nova Prata 

do Iguaçu, Paraná, na Escola Estadual Cristo Redentor. O trabalho acontecerá 

no primeiro semestre de 2013, com um grupo de professores de matemática que 

estiverem interessados em interagir com os colegas por meio de estudo e troca 

de experiências. No decorrer do estudo acontecerão sete encontros presenciais 

de quatro horas, mais quatro horas de encontro extraclasse. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LUZIA APARECIDA CARPANEJI 

ORIENTADOR:  Simone Luccas 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Reflexões e investigações dos fatores escolares responsáveis pelo 

desinteresse do saber matemático 

Tema: Contribuições das investigações matemáticas no contexto escolar dos 

alunos do 2º Série do Ensino Médio. 

Palavras-chave:  Fatores escolares; desinteresse; saber matemático 

Resumo:  Diante da constante preocupação, relacionada à falta de motivação e 

resistência dos alunos pelo saber matemático, procurando compreender os 

motivos pelos quais isso acontece é que o presente trabalho teve como objetivo 

identificar os motivos que levam os alunos a tornarem-se apáticos ao ensino de 



Matemática, perdendo o desejo em querer aprender e produzir o saber 

matemático durante a trajetória da vida escolar. No desenvolvimento do projeto, 

foi utilizada a pesquisa de caráter qualitativa de cunho bibliográfico. A partir 

dessa pesquisa foi elaborado um questionário para ser aplicado no Ensino 

Médio, cujas respostas foram analisadas a partir da Analise Textual Discursiva, 

visando investigar, as possíveis causas que levam os alunos ao insucesso em 

Matemática. Sendo assim observou que estes fatores estão relacionados a 

dificuldades na realização de atividades proposta pelo professor, na 

complexidade natural da Matemática, na falta de habilidades necessárias para a 

aprendizagem por parte dos alunos, em consequência da mudança de docentes 

durante o ano escolar e na relação professor-aluno. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Reflexões e investigações dos fatores escolares responsáveis pelo 

desinteresse do saber matemático 

Tema: Contribuições das investigações matemáticas no contexto escolar dos 

alunos do 2º ano do Ensino Médio. 

Palavras-chave: Fatores escolares; desinteresse; saber matemático 

Resumo: Diante da constante preocupação, relacionada à falta de motivação e 

resistência dos alunos pelo saber matemático, procurando compreender os 

motivos pelos quais isso acontece é que o presente trabalho tem como objetivo 

identificar os motivos que levam os alunos a tornarem se apáticos ao ensino de 

matemática, perdendo o desejo em querer aprender e produzir o saber 

matemático durante a trajetória da vida escolar. No desenvolvimento do projeto, 

será utilizada a pesquisa de caráter qualitativa na modalidade pesquisa-ação, 

com base nas interpretações de questionários e observações na sala se aula, 

visando investigar junto com os alunos, mediante uma diversidade de respostas 

para a problemática, as possíveis causas que levam os mesmos ao insucesso 

em matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: LYGIA APARECIDA MEDEIROS CARDEAL 

ORIENTADOR:  Simone Luccas 



IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   A GEOMETRIA NÃO-EUCLIDIANA NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  PALAVRAS-CHAVE: Matemática; Geometria Euclidiana; 

Geometria Não-Euclidiana; Geometria Elíptica; História. 

Resumo:  Este trabalho destina-se a um estudo sobre a introdução a Geometria 

Não-Euclidiana. Apresenta uma noção histórica de seu surgimento, de alguns 

pesquisadores que contribuíram para sua sistematização, como Lobachevscky, 

Bolyai, Gauss e Riemann, entre outros. Propõe investigar, também, como essa 

Geometria pode ser trabalhada no Ensino Fundamental, dando ênfase a 

Geometria Elíptica. Neste estudo é colocada a importância de se introduzir na 

formação de professores dos cursos de ciências a História da Matemática e a 

História da Filosofia da Ciência, contribuindo de modo positivo para uma 

aprendizagem efetiva de conteúdos trabalhados na Matemática, inclusive em 

relação ao tema em questão. A Geometria Não-Euclidiana é apresentada nas 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná como um 

conteúdo a ser trabalhado, contudo é um assunto pouco explorado. Foi 

produzida uma sequencia de atividades envolvendo a Geometria Euclidiana e a 

Geometria Não-Euclidiana, em especial, a Geometria Elíptica, a fim de estimular 

e subsidiar alunos e professores do Ensino Fundamental em relação a tais 

geometrias, para que possa de maneira significativa ampliar seus 

conhecimentos, pensamentos geométricos, e promover reflexões e mudanças 

na prática pedagógica. A aplicação das atividades foi norteada pela abordagem 

metodológica da pesquisa-ação e a análise delas foi realizada segundo a Análise 

Textual Discursiva. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A GEOMETRIA NÃO-EUCLIDIANA NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: Matemática; Geometria Euclidiana; 

Geometria Não-Euclidiana; Geometria Elíptica; História. 



Resumo: Este trabalho destina-se a um estudo sobre a introdução a Geometria 

Não-Euclidiana. Apresenta uma noção histórica de seu surgimento, de alguns 

pesquisadores que contribuíram para sua sistematização, como Lobachevscky, 

Bolyai, Gauss e Riemann, entre outros. Propõe investigar, também, como essa 

Geometria pode ser trabalhada no Ensino Fundamental, dando ênfase a 

Geometria Elíptica. Neste estudo é colocada a importância de se introduzir na 

formação de professores dos cursos de ciências a História da Matemática e a 

História da Filosofia, contribuindo de modo positivo para uma aprendizagem 

efetiva de conteúdos trabalhados na matemática, inclusive em relação ao tema 

em questão. A Geometria Não-Euclidiana é apresentada nas Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná como um conteúdo a ser 

trabalhado, contudo é um assunto pouco explorado. Foi produzida uma 

sequencia de atividades envolvendo a Geometria Euclidiana e a Geometria Não-

Euclidiana, em especial, a Geometria Elíptica, a fim de, estimular e subsidiar 

alunos e professores do Ensino Fundamental em relação a tais geometrias, para 

que possa de maneira significativa ampliar seu conhecimento, pensamento 

geométrico, promover reflexões e mudanças na prática pedagógica. A aplicação 

das atividades será norteada pela abordagem metodológica da pesquisa-ação e 

a análise delas será realizada segundo a análise textual. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MAGDA GERALDUCI CARNEIRO 

ORIENTADOR:  Simone Luccas 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E MECÂNICA 

Tema: conhecimentoa matematicos 

Palavras-chave:  Matemática; Aprendizagem; Concreto; Concreto Manipulável; 

Abstrato 

Resumo:  Este artigo tem a intenção de investigar possíveis encaminhamentos 

metodológicos que viabilizam uma aprendizagem efetiva por parte dos alunos. 

Tendo como base a teoria de Ausubel, faz-se um paralelo entre esta e a 



aprendizagem mecânica, com o intuito de instigar educadores à reflexão sobre 

as dificuldades enfrentadas no ensino e na aprendizagem de Matemática. 

Ressalta a necessidade de metodologias que contextualizem conteúdos, que a 

principio, se mostram distantes da realidade. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Encaminhamentos Metodologicos para Aprendizagem Significativa 

Tema: conhecimentoa matematicos e seus encaminhamentos 

metodologicosconhecimentoa matematicos e seus encaminhamentos 

metodologicos 

Palavras-chave: matemática;aprendizagem; significativa; mecânica 

Resumo: A intenção desta pesquisa é de descobrir e apontar caminhos para a 

conquista do ensino eficaz, proporcionando aos professores maior realização 

profissional. Pretende-se chamar a atenção dos educadores para a Teoria da 

Aprendizagem Significativa, incentivando a utilização de metodologias de ensino 

que auxiliem na significância dos conteúdos matemáticos, para que o processo 

de aquisição do conhecimento seja, para o aluno, mais do que mera exigência 

do Professor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MAKOTO OYAMA 

ORIENTADOR:  Marco Aurelio Kalinke 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   A informatica como ferramenta no ensino da Matemática. 

Tema: Jogos Matemáticos com o uso do computador 

Palavras-chave:  Operações Matemáticas; Educação Matemática; Jogos 

Online; Software Educativo. 

Resumo:  Este artigo esta pautado em estudos aplicados no uso de recursos 

tecnológicos (TIC) na educação como instrumentos facilitadores e motivadores 

aplicados no ensino das operações básicas da Matemática do ensino 

fundamental. Foi desenvolvido como uma proposta diferenciada com base no 

uso de jogos online para o ensino e aprendizagem das quatro operações 



básicas. Dessa maneira, observou-se que a utilização das TICs como uma 

ferramenta que possibilitam o desencadeamento da aprendizagem, de uma 

forma lúdica e prazerosa, proporcionou aos alunos o desenvolvimento do 

raciocínio, bem como o desenvolvimento e troca de experiências com outros 

alunos. 

. 

Produção didático-pedagógica 

Título: A informática como ferramenta no ensino da Matemática. 

Tema: Jogos Matemáticos com o uso do computador para alunos do 6º ano. 

Palavras-chave: Operações básicas da Matemática; TIC; Educação 

Matemática; Jogos online; Software educativos. 

Resumo: Este estudo prevê o ensino dos conceitos matemáticos na 

especificidade das operações básicas aos alunos do 6º ano do ensino 

fundamental, amparado no uso do computador e as possibilidades de acesso a 

jogos matemáticos disponibilizados pela web. Consideramos, neste contexto, 

que os jogos estimulam a construção de estratégias, a curiosidade e a 

autoconfiança, o censo de organização, concentração e o raciocínio lógico-

dedutivo. Eles podem ainda auxiliar na promoção da socialização e aumentar a 

interação entre os indivíduos. Acreditamos também que ao utilizar jogos no 

computador para o ensino da Matemática, se passa a ter uma nova perspectiva 

quanto às dificuldades de alguns alunos para compreender a disciplina e no 

desinteresse que essa dificuldade gera pela Matemática. Assim, ao mudar a 

realidade do ensino, espera-se desmitificar as dificuldades que abstraem e 

afastam os alunos da matemática. Neste contexto, os alunos começam a 

perceber a Matemática como algo intrínseco à sua realidade, e passam, com o 

uso dos jogos no computador, a valorizá-la. A Matemática passa a ser discutida 

numa visão objetiva e os seus processos passam a fluir, o que poderá possibilitar 

oportunidades para desenvolver um novo olhar para  esta disciplina. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARA LUCIA RODRIGUES 

ORIENTADOR:  Sandra Malta Barbosa 

IES:  UEL 



Artigo  

Título:   Investigando geometricamente o tangram utilizando o software 

Geogebra 

Tema: Ensino e aprendizagem de geometria através do tangram com o auxílio 

do software de geometria dinâmica Geogebra. 

Palavras-chave:  Investigação Geométrica; Geometria Plana; Software 

Geogebra; Tangram. 

Resumo:  O presente artigo tem por objetivo relatar uma metodologia que levou 

os alunos às investigações e às explorações geométricas no Tangram, com o 

auxílio do software Geogebra, a fim de construir o conhecimento matemático de 

forma dinâmica e autônoma. Como parte da conclusão de participação do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), que integra as escolas e as 

instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná, a proposta foi desenvolvida 

com os alunos do 8º ano ”D” do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Profª 

Helena Kolody, situado em Cambé, NRE de Londrina - Pr. Sua implementação 

ocorreu no primeiro semestre do ano letivo de 2013, quando os alunos puderam 

trabalharam com os recursos computacionais existentes, especialmente o 

software Geogebra já instalado no Laboratório do Paraná Digital (PRD), na 

plataforma Linux. A utilização deste recurso consiste em um mecanismo de 

exploração da atenção, da concentração e assimilação de diversos conteúdos 

geométricos como: ponto, reta, plano, posições relativas entre as retas, ângulos, 

triângulos, quadriláteros, perímetro e áreas das regiões planas através do 

Tangram. O desafio de construir, explorar, investigar e conjecturar auxiliou na 

superação das dificuldades no trato da aprendizagem geométrica, tornando as 

aulas de matemática mais significativas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Investigando geometricamente o tangram utilizando o software 

Geogebra. 

Tema: Ensino e aprendizagem de geometria através do tangram com o auxílio 

do software de geometria dinâmica Geogebra. 

Palavras-chave: Investigação Geométrica; Geometria Plana; Software 

Geogebra; Tangram. 



Resumo: Esta produção-didático-pedagógica apresenta uma metodologia que 

leva os alunos às investigações e às explorações geométricas no Tangram, com 

o auxílio do software Geogebra, a fim de construir o conhecimento matemático 

de forma dinâmica e autônoma. Sua implementação será desenvolvida em uma 

turma do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professora Helena 

Kolody, do município de Cambé (PR), pertencente ao NRE (Núcleo Regional de 

Ensino) de Londrina no primeiro semestre do ano letivo de 2013, quando os 

alunos poderão trabalhar com os recursos computacionais existentes, 

especialmente o software Geogebra já instalado no Laboratório do Paraná Digital 

(PRD), na plataforma Linux. As atividades propostas com a utilização deste 

recurso consistem em um mecanismo de exploração da atenção, da 

concentração e assimilação de diversos conteúdos geométricos como: ponto, 

reta, plano, posições relativas entre as retas, ângulos, triângulos, quadriláteros, 

perímetro e áreas das regiões planas através do Tangram. O desafio de 

construir, explorar, investigar e conjecturar auxilia na superação das dificuldades 

no trato da aprendizagem geométrica, tornando as aulas de matemática mais 

significativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARCELO FABRICIO CHOCIAI KOMAR 

ORIENTADOR:  MARIO UMBERTO MENON 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A mídia impressa a partir da pesquisa e análise de problemas da História 

da Matemática: um enfoque no Ensino Fundamental. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave:  Educação Matemática. Resolução de Problemas. Mídias 

Tecnológicas. 

Resumo:  A presente pesquisa teve como tema a produção de mídia impressa 

a partir da pesquisa e análise de problemas da História da Matemática, pretende 

apresentar e discutir uma proposta para o ensino e a aprendizagem da 

matemática, envolvendo problemas famosos nas civilizações antigas, de modo 

que as aulas do 9º ano do Ensino Fundamental possam ser mais dinâmicas e 



que o aluno possa atribuir significados para o conteúdo, além de estabelecer 

relações com o cotidiano e perceber a importância da disciplina em sua vida. 

Aliado aos seus pressupostos teóricos, descritos nas obras de Carl Boyer, 

Ubiratan D’Ambrósio, Iran Abreu Mendes, George Polya, Dermeval Saviani, 

Célia Maria de Silva, Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, entre outros, 

que oportunizam a construção das relações da história da matemática, através 

do uso de tecnologias e resolução de problemas, este trabalho teve como 

objetivo geral promover um estudo sobre resolução de problemas e a produção 

de um folheto explicativo, utilizando-se dos recursos midiáticos existentes na 

escola com a aplicação dos problemas famosos e clássicos da História da 

Matemática, tais como: problemas do Papiro de Rhind, da idade de Diofanto, da 

Sequência de Fibonacci e das Sete Pontes de Konigsberg, estes desenvolvidos 

com os alunos em três etapas: pré-teste, teste e pós-teste, aplicando os quatro 

passos de resolução de problemas aportados por George Polya. Como 

estratégias de ação, temos a pesquisa exploratória envolvendo a resolução de 

problema e o uso de mídias, ou seja um trabalho voltado ao processo de ensino 

aprendizagem da Matemática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A mídia impressa a partir da pesquisa e análise de problemas da História 

da Matemática: um enfoque no Ensino Fundamental. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave: Educação Matemática. Resolução de Problemas. Mídias 

Tecnológicas. 

Resumo: O presente material didático tem como tema a produção de mídia 

impressa a partir da pesquisa e análise de problemas da História da Matemática, 

que pretende apresentar e discutir através do uso das mídias tecnológicas 

existentes na escola, uma proposta para o ensino e a aprendizagem de 

problemas famosos envolvendo a Matemática nas civilizações antigas, de modo 

que as aulas de Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental possam ser mais 

dinâmicas e que o aluno possa atribuir significados para o conteúdo, além de 

estabelecer relações com o cotidiano e perceber a importância da disciplina em 

sua vida. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARCIA COLERAUS 

ORIENTADOR:  Joseli Almeida Camargo 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Resolução de problemas matemáticos: desafios e possibilidades 

Tema: Resolução de Problemas 

Palavras-chave:  Problemas Matemáticos; Metodologia de Ensino; Ambiente 

Virtual de Aprendizagem; Metodologia de Ensino; Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

Resumo:  O trabalho proposto apresenta uma reflexão e discussão sobre a 

resolução de situações problemas enquanto Metodologia de Ensino da 

Matemática vinculada à Ambientes Virtuais de Aprendizagem. O público 

envolvido neste trabalho foram os alunos 2ª Série do Ensino Médio, matriculados 

no período noturno e professores de Matemática da Rede Estadual de Ensino 

que atuam no NRE de União da Vitória, bem como os acadêmicos do Curso de 

Licenciatura em Matemática - modalidade à Distância - UEPG. O propósito de 

trabalhar esse tema foi na busca de incentivar alunos do Ensino Médio da Escola 

Básica no desenvolvimento de análises de conceitos matemáticos e suas 

interpretações para tomada de decisões. Quanto ao imbricamento dos 

segmentos supracitados entende-se como elementos fundamentais para 

estudar, discutir, analisar e conjecturar sobre a resolução de situações 

problemas, aprofundando subsídios teóricos e práticos no contexto da sala de 

aula. Portanto, este artigo aponta para as práticas pedagógicas que estimulem 

e potencialize o estudo de discentes e docentes na Metodologia de Resolução 

de Problemas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem contribuindo para um 

processo de ensino aprendizagem de forma mais significativa e colaborativa. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Resolução de Problemas Matemáticos: desafios e possibilidades 

Tema: Resolução de Problemas 

Palavras-chave: Problemas Matemáticos; Metodologia de Ensino;  Ambiente 

Virtual de aprendizagem 



Resumo: Esta proposta de trabalho tem como tema a reflexão e discussão sobre 

a Resolução de Situações Problemas enquanto Metodologia de Ensino da 

Matemática vinculada a Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Envolver-se-á 

neste trabalho alunos da 2ª Série do Ensino Médio noturno, como propósito de 

incentivá-los no desenvolvimento de análises dos conceitos matemáticos e suas 

interpretações para tomada de decisões, que os influencie na formação 

enquanto cidadãos. Também outro grupo de público alvo considerado para este 

estudo são os acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática - 

modalidade a Distância – UEPG, bem como os professores da Rede Estadual 

de Ensino que atuam no NRE de União da Vitória. O imbricamento dos 

segmentos propostos para o público alvo entende-se pela necessidade que 

estes apresentam em estudar, discutir, analisar e conjecturar sobre a resolução 

de situações problemas, aprofundando subsídios teóricos e práticos no contexto 

da sala de aula. Portanto, este trabalho é uma produção de materiais didáticos 

para aplicação ao público alvo supracitado que visa apontar para as práticas 

pedagógicas que estimulem e potencialize o estudo de discentes e docentes na 

metodologia Resolução de Problemas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

contribuindo para um processo de ensino aprendizagem de forma mais 

significativa e colaborativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARELISANE APARECIDA CASSOL 

ORIENTADOR:  ADRIANO MACHADO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A busca do encantamento pela matemática através da associação dos 

saberes populares ao saber acadêmico. 

Tema: Tendências metodológicas - Etnomatemática 

Palavras-chave:  Etnomatemática; Educação matemática; saber popular; saber 

acadêmico 

Resumo:  O presente artigo é um resultado do Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Estado do Paraná e expõe os aspectos principais da produção 

didático-pedagógica elaborada durante o desenvolvimento do projeto que se 



intitula “A busca do encantamento pela Matemática através da associação dos 

saberes populares ao saber acadêmico” e, foi organizado com o propósito de 

provocar uma reflexão nos professores de matemática sobre sua prática 

pedagógica tendo como base uma das Tendências Metodológicas sugeridas nas 

Diretrizes Curriculares Estaduais, ou seja, a Etnomatemática. A Etnomatemática 

enquanto metodologia tem como característica a valorização da história 

matemática dos educandos e assim, através do reconhecimento dos saberes 

populares por eles construídos fora do contexto escolar e, pelo respeito as suas 

raízes culturais. A principal característica dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos é o interesse pelo conhecimento diante de uma heterogeneidade que 

representa a riqueza dessa modalidade de ensino e, sendo assim, o perfil de 

aluno trabalhador é fato relevante na escolha da metodologia para ensinar os 

conteúdos matemáticos de forma contextualizada. Através de uma pesquisa de 

campo sobre o desenvolvimento econômico de nosso município, pode-se 

observar que esse desenvolvimento baseia-se em três eixos, que são: A 

agricultura, a construção civil e o comércio. Buscou-se então, através da 

Etnomatemática, contemplar esses três eixos de desenvolvimento econômico de 

nosso município através de conteúdos matemáticos que oferecem aplicação nos 

campos da Agricultura, Construção Civil e no Comércio. Sendo assim, priorizou-

se os seguintes conteúdos: Razão e Proporção na Agricultura, o Teorema de 

Pitágoras na Construção Civil e Juros e Porcentagens no Comércio, visando... 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A BUSCA DO ENCANTAMENTO PELA MATEMÁTICA ATRAVÉS DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SABERES POPULARES AO SABER ACADÊMICO. 

Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; A 

ETNOMATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Palavras-chave: Educação Matemática;saberes populares;saber acadêmico 

Resumo: O presente estudo surgiu de inúmeras indagações presentes desde o 

início da carreira no magistério, onde sempre foi imperativa a preocupação em 

perceber que aquele que se pretende ensinar é antes de tudo um ser humano. 

Durante esses anos de magistério, trabalhando com a disciplina de matemática 

e, de acordo com minha prática educativa, observou-se uma ausência de 

reflexão diante dos conteúdos repassados e um distanciamento desses 



conteúdos à realidade dos alunos. Isso fez com que surgisse um questionamento 

diário sobre o que ensinar, para quem ensinar e o como ensinar, chegando-se a 

conclusão de que o ser humano (aluno) tende a não gostar daquilo que não 

entende e é nesse momento, nesse ponto alto de nossa prática educativa, onde 

se deve buscar de fato os significados daquilo que se pretende ensinar. É 

exatamente aqui, que se deve ousar perguntar ao aluno se ele realmente 

entendeu. E, se ele disser que entendeu; vai direcionar sua atenção crítica para 

esse conhecimento; vai se apropriar dessa ferramenta matemática como 

instrumento de socialização para a transformação e melhoria de suas condições; 

vai querer saber mais e mais, ou seja, vai se encantar... 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARGARETE CASSIA BORTOLATO 

ORIENTADOR:  Lucieli Maria Trivizoli da Silva 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO RECURSO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DOS POLIEDROS 

GEOMÉTRICOS 

Tema: A História da Matemática e o Estudo  dos Poliedros Geométricos. 

Palavras-chave:  História da Matemática; Geometria; Poliedros de Platão. 

Resumo:  Resumo: 

O presente estudo trata da História da Matemática como alternativa didático-

pedagógica para o ensino e a aprendizagem dos poliedros geométricos, no 

Ensino Médio. Assim, relata-se aqui a experiência realizada com alunos da 3ª 

série do Ensino Médio de escola pública em um município de pequeno porte do 

Paraná.  Como estratégias de ação para a implementação do projeto,  foram  

utilizadas um conjunto de atividades diversificadas para estudo da temática, 

envolvendo alunos por meio de exposição oral, pesquisas na internet, exposição 

de vídeos, interpretação de discussão sobre os vídeos, construção de modelos 

em cartolina dos sólidos platônicos configurando-se como atividades centradas 

em discussões sobre o desenvolvimento histórico deste conteúdo. Buscou-se 

contribuir para aprofundar conhecimentos teórico-práticos para melhor 



compreensão sobre o processo de ensino e aprendizagem de poliedros de 

maneira contextualizada. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO RECURSO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DOS POLIEDROS 

GEOMÉTRICOS 

Tema: Matemática 

Palavras-chave: História da Matemática; Geometria; Poliedros de Platão. 

Resumo: O projeto tem como objetivo desenvolver subsídios teórico-práticos, 

tendo a História da Matemática como alternativa didático-pedagógica para o 

ensino e a aprendizagem dos poliedros geométricos, no Ensino Médio. Como 

estratégias de ação serão utilizadas um conjunto de atividades diversificadas 

para estudo da temática, envolvendo alunos do Ensino Médio do Colégio Rui 

Barbosa de Japurá-Paraná, por meio de exposição oral, pesquisas na internet, 

exposição de vídeos, interpretação de discussão sobre os vídeos, construção de 

modelos em cartolina dos sólidos platônicos. Atividades baseadas em 

discussões sobre o desenvolvimento histórico deste conteúdo. Buscamos 

contribuir para aprofundar conhecimentos teórico-práticos para uma melhor 

compreensão sobre como ensinar o conteúdo de poliedros de maneira 

contextualizada. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARGARIDA MARIA PEREIRA 

ORIENTADOR:  Paulo Laerte Natti 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   Modelagem Matemática no Processo Ensino Aprendizagem de Área , 

Perímetro e Escala 

Tema: A modelagem matemática como estratégia de ensino aprendizagem para 

explorar conteúdos do currículo: área, perímetro e escala. Utilização de maquete 



Palavras-chave:  Modelagem Matemática. Ensino e Aprendizagem. Área. 

Perímetro. Escala. 

Resumo:  O trabalho relata uma experiência didática em sala de aula, utilizando 

a Modelagem Matemática como estratégia de ensino aprendizagem, para 

explorar os conteúdos da disciplina de Matemática de forma contextualizada. O 

trabalho foi desenvolvido com alunos do 7º ano do Colégio Estadual Anita 

Garibaldi - Ensino Fundamental e Médio, situado no município de Jardim Alegre, 

Paraná. Por meio de atividades práticas, tais como a construção de maquete, os 

alunos visualizaram a aplicabilidade dos conteúdos de Matemática em situações 

do cotidiano. Observou-se que o trabalho despertou um maior interesse pela 

disciplina de Matemática, oportunizando uma melhor compreensão dos 

conteúdos e uma aprendizagem mais significativa e relevante, ao mesmo tempo 

em que viabilizou a valorização do aluno no contexto social. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Modelagem Matemática no Processo Ensino Aprendizagem de Área , 

Perímetro e Escala 

Tema: A modelagem matemática como estratégia de ensino aprendizagem para 

explorar conteúdos do currículo: área, perímetro e escala. Utilização de maquete 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino Aprendizagem; Área; 

Perímetro; Escala. 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como finalidade buscar uma 

nova metodologia de ensino, que subsidiará o trabalho do professor em sala de 

aula, para sanar as dificuldades apresentadas pelos educandos no aprendizado 

de conteúdos matemáticos e tem como objetivo explorar os conteúdos de área, 

perímetro e escala da disciplina de matemática com alunos do 7º ano, visando 

articular teoria e prática. Sendo assim, pretende-se com esta pesquisa trabalhar 

a essência da modelagem matemática como estratégia de ensino aprendizagem, 

através do método denominado modelação. Por meio da construção de 

maquetes procurar aplicar a matemática aprendida na escola com situações do 

cotidiano, com o propósito de obter uma maior participação do educando na 

construção do conhecimento, despertar o interesse pela matemática, 

desenvolver habilidades em interpretar conceitos matemáticos, favorecendo 

uma melhor compreensão dos conteúdos matemáticos, tornando a 



aprendizagem mais significativa, interessante, relevante e, ao mesmo tempo, 

viabilizar a valorização do aluno no contexto social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA BENEDITA DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR:  Jonis Jecks Nervis 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   JOGOS MATEMÁTICOS, COM MATERIAL CONCRETO, COMO 

SUPORTE PARA A COMPREENSÃO E MEMORIZAÇÃO DA TABUADA. 

Tema: Pesquisa em Matemática e Escola 

Palavras-chave:  Educação Matemática; Tabuada; Compreensão; 

Memorização; Ensino 

Resumo:  A preocupação com as dificuldades de aprendizagem da tabuada 

oportunizou a leitura sobre a Educação Matemática e a busca por metodologias 

relacionadas ao ensino aprendizagem, visando analisar as interferências 

pedagógicas que nos permitam compreender, superar ou minimizar as 

dificuldades relacionadas a este tema de pesquisa. Buscar metodologias mais 

adequadas para a superação ou minimização das dificuldades de aprendizagem 

da tabuada; Levantar a produção bibliográfica a respeito da temática 

pesquisada; elaborar e propor atividades de ensino aprendizagem, buscando 

subsídios para melhor analisar o processo de manifestação e superação das 

dificuldades de aprendizagem da tabuada; verificar quais as maiores dificuldades 

dos alunos na aprendizagem da tabuada, dando ênfase em dois aspectos: 

estabelecer um diálogo com os estudantes para que manifestem seus 

entendimentos sobre as causas de suas dificuldades e as sugestões de evitá-las 

ou superá-las e identificar, na ação pedagógica do educador, procedimentos que 

contribuem para a compreensão das etapas na aprendizagem da tabuada, 

procurando inserir atividades de compreensão e após esse processo levar a 

memorização através de jogos diversos. 

 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: Jogos matemáticos, com material concreto, como suporte para a 

compreensão e memorização da tabuada no 6º ano da Escola Estadual 

Francisco Inácio de Oliveira. 

Tema: Pesquisa em Matemática e Escola 

Palavras-chave: Educação Matemática; Tabuada; Compreensão; 

Memorização; Ensino. 

Resumo: Nos primeiros tempos da humanidade para contar eram usados os 

dedos, pedras, nós em corda, marcas em ossos, etc. Na verdade, a história dos 

números é apenas uma parte da historia da humanidade. A preocupação com 

as dificuldades de aprendizagem da tabuada oportunizou a leitura sobre a 

Educação Matemática e a busca por metodologias relacionadas ao ensino 

aprendizagem, visando analisar as interferências pedagógicas que nos permitam 

compreender, superar ou minimizar as dificuldades relacionadas a este tema de 

pesquisa. Quais as metodologias mais adequadas para a superação ou 

minimização das dificuldades de aprendizagem da tabuada? Levantar a 

produção bibliográfica a respeito da temática pesquisada; elaborar e propor 

atividades de ensino aprendizagem, buscando subsídios para melhor analisar o 

processo de manifestação e superação das dificuldades de aprendizagem da 

tabuada; verificar quais as maiores dificuldades dos alunos na aprendizagem da 

tabuada, dando ênfase em dois aspectos: estabelecer um diálogo com os 

estudantes para que manifestem seus entendimentos sobre as causas de suas 

dificuldades e as sugestões de evitá-las ou superá-las e identificar, na ação 

pedagógica do educador, procedimentos que contribuem para a compreensão 

das dificuldades dos estudantes na aprendizagem da tabuada. Inicialmente, nos 

preocupamos com as leituras do referencial teórico relacionado ao objeto em 

estudo; história e desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos e 

concepções. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA CASSIA CARVALHO OCANHA 

ORIENTADOR:  Moises Meza Pariona 

IES:  UEPG 

Artigo  



Título:   Importância e Conscientização da Aplicação dos Impostos Destinados 

à Educação: Uma Proposta da Matemática Tributária Associada à Temática 

Cidadania e Impostos Para Contribuir na Conservação dos Bens Públicos 

Tema: Tendências Metodológicas no ensino da Matemática 

Palavras-chave:  Matemática; Cidadania; Comunidade escolar;Valorização do 

bem público. 

Resumo:  Este artigo sobre educação matemática é resultado de um trabalho 

desenvolvido com a proposta de educar para a cidadania, devido à constatação 

de que a depredação escolar que se faz presente atualmente na maioria das 

escolas públicas é consequência da falta de conhecimento dos alunos a respeito 

de cidadania, direitos e deveres no contexto escolar e sociedade. Assim, o foco 

principal desse trabalho foi aliar os conteúdos matemáticos com a 

conscientização da comunidade escolar e defender que a valorização do bem 

público deve ser uma constante em nosso dia-a-dia. Ademais, esclarecer que os 

recursos recebidos são oriundos dos impostos pagos pelos cidadãos que 

mantêm o sistema público de ensino, que reformam e constroem as escolas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Conhecimentos sobre Impostos no Ensino da Matemática e a Cidadania 

Tema: Tendências Metodológicas no ensino da Matemática 

Palavras-chave: Matemática tributária; cidadania; comunidade escolar; 

valorização do bem público. 

Resumo: Este trabalho sobre Educação Matemática propõe-se a educar para a 

cidadania, que significa contribuir para a conscientização dos alunos, seus 

direitos e deveres no contexto escolar e na sociedade. Dessa forma, os 

conteúdos de Matemática associados à temática: tributos, impostos e suas 

aplicações; juntamente com estudos, atividades e reflexões sobre o conceito de 

cidadania, de público e de privado foram inseridos em seis oficinas, objetivando 

desenvolver a criticidade, permitindo a eles escolhas conscientes, para assim 

evitar a má conservação e depredação do prédio escolar, que é um patrimônio 

público. Nesse sentido problematiza-se: de que maneira a matemática tributária 

contribuiria para a conservação do prédio escolar, que é um patrimônio público? 

Esta proposta de trabalho na forma de Unidade Didática, vinculada ao Programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE), tem como foco principal relacionar as 



taxas dos tributos à aplicação dos impostos na sociedade, para que com este 

conhecimento haja uma maior valorização do bem público pelos alunos, 

esclarecendo que são recursos oriundos dos impostos pagos pelos cidadãos que 

mantêm o sistema público de ensino, que reformam e constroem as escolas. 

Assim, serão propostas, aos alunos do 8° ano de um Colégio Estadual do interior 

do Paraná, pesquisas e reflexões sobre os valores dos diferentes impostos e 

taxas de nosso país, bem como os investimentos destes na Educação. Com os 

dados coletados, serão desenvolvidos os conteúdos: porcentagem, regra de três 

simples e juros simples. Com isso, vislumbra-se que haja uma mudança de 

atitudes por meio do conhecimento matemático associado a discussões sobre o 

bem público escolar, minimizando a depredação da estrutura física escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA CATARINA FERNANDES 

ORIENTADOR:  Dulce Maria Strieder 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Os jogos didáticos na aprendizagem sobre Medidas de Comprimento. 

Tema: Tendências em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Educação Matemática; Ensino e Aprendizagem; Jogos 

Didáticos; Medidas de Comprimento. 

Resumo:  Este artigo tem o propósito de provocar reflexão sobre os recursos 

utilizados em sala de aula para contribuir com a prática pedagógica e o 

desenvolvimento do construir e reconstruir a aprendizagem do aluno em seu 

processo educativo. Relata uma experiência com alunos que participam do 

Projeto da Sala de Apoio Aprendizagem, como uma possibilidade de 

intervenção, que busca a compreensão e construção da aprendizagem na 

vivência diária do aluno para aquisição do seu próprio conhecimento. Por 

conseguinte, apresenta atividades variadas numa perspectiva em cumprir a 

verdadeira função desse recurso em subsidiar o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Nesse encaminhamento são analisados os acertos e 

erros na resolução das atividades para análise de ponto de partida na busca de 

estratégias metodológicas dos jogos didáticos de forma dinâmica e coletiva. O 



artigo pode contribuir para reflexões sobre as mudanças que precisam ocorrer 

na escola, no que diz respeito às metodologias diversificadas para que os 

educandos sintam-se motivados em aprender de uma maneira mais significativa. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: INTEGRANDO OS JOGOS DIDÁTICOS À APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS 

Tema: Tendências em Educação Matemática 

Palavras-chave: Medidas de comprimento; jogos didáticos; Matemática. 

Resumo: O trabalho visa buscar estratégias alternativas para sanar a dificuldade 

acentuada dos alunos do 6º ano-Sala de Apoio em relação a aprendizagem da 

Matemática. O foco desta Unidade Didática é o ensino do sistema de medidas 

de comprimento utilizando-se de jogos didáticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA JARDIM 

ORIENTADOR:  CARLOS ROPELATTO FERNANDES 

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

Artigo  

Título:   APRENDER A INTERPRETAR A MATEMÁTICA ATRAVÉS DA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Tema: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Palavras-chave:  Resolução de Problemas; Proposta; Estratégias; 

Contextualizada. 

Resumo:  Aprender a interpretar a matemática através da resolução de 

problemas é deparar-se com um mundo de conceitos que envolvem uma 

dimensão de técnicas de mecanismo da leitura e da escrita, tanto na linguagem 

natural como na linguagem matemática como componentes fundamentais para 

o desenvolvimento cognitivo da capacidade de compreensão. Nesse sentido, é 

que este artigo contempla a discussão e análise destas defasagens e norteia 

reflexões que indicam que o estudo da matemática necessita ser organizado de 

modo a buscar estratégias para superar as dificuldades encontradas e 



desenvolver a capacidade de analisar os problemas e pensar sobre os dados ao 

invés de simplesmente aplicar os conceitos de acordo com o formalismo 

padronizado. A resolução de problemas é uma forma de proporcionar atividades 

dentro do contexto social do aluno que podem ser ao mesmo tempo 

desafiadoras, dinâmicas e atraentes, desmistificando a Matemática como 

distante da realidade, muito aquém do cotidiano do aluno. Se estas atividades 

forem desenvolvidas de forma efetiva, pode contribuir para incentivar e 

desenvolver a criatividade dos alunos, tornando a prática educativa matemática 

mais significativa. E assim superar as dificuldades encontradas nesta disciplina, 

importante para a vida do aluno, que vive num mundo competitivo repleto de 

problemas tornando assim, o grande desafio para os professores dos mais 

diferentes níveis de ensino preocupados com transformações teóricas e 

metodológicas na atual sociedade contemporânea. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: APRENDER A INTERPRETAR A MATEMÁTICA ATRAVÉS DA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Tema: RESOLUÇÂO DE PROBLEMAS 

Palavras-chave: Resolução de problemas; proposta; estratégias; 

contextualização. 

Resumo: A resolução de problemas é considerada um dos pontos críticos na 

matemática atualmente. E esta Unidade Didática tem como objeto de pesquisa 

uma proposta que contempla a discussão e análise da defasagem nos 

mecanismos de leitura e interpretação dos textos na resolução de problemas. As 

reflexões indicam que o estudo da matemática necessita ser organizado de 

modo a buscar estratégias para superar as dificuldades encontradas e 

desenvolver a capacidade de analisar os problemas e pensar sobre os dados ao 

invés de simplesmente fazer cálculos. Além disso, esta Unidade Didática 

explicita a concepção matemática como campo de estudo e pesquisa que 

possibilitam aos docentes da rede pública a fundamentarem-se incentivando os 

a trabalhar a matemática de forma contextualizada, integrada com situações que 

abordam a leitura crítica e interpretativa, desafiando a curiosidade e 

proporcionando ao aluno o prazer pela descoberta da resolução de um problema 

matemático. E assim superar as dificuldades encontradas nesta disciplina, 



importante para a vida do aluno, que vive num mundo competitivo repleto de 

problemas, onde se faz necessário resolvê-los para torná-los cidadãos cientes 

de seus direitos e deveres. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DE LURDES DA SILVA RAMOS 

ORIENTADOR:  Francieli Cristina Agostimetto Antunes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Materiais Manipulativos e Mídias Tecnológicas: recursos didáticos para 

ensinar frações a alunos que frequentam a Sala de Recursos 

Tema: Tendências em Educação Matemática/ Mídias Tecnológicas e o ensino 

de frações 

Palavras-chave:  Frações; Mídias Tecnológicas; Sala de Recursos 

Resumo:  Este trabalho é uma proposta didática que foi desenvolvida em uma 

turma de alunos que frequentam a Sala de Recursos do Ensino Fundamental 

Final envolvendo o conteúdo Frações. Para a elaboração das atividades 

propostas, utilizamos materiais manipulativos e mídias tecnológicas como 

encaminhamento metodológico, o qual é estruturado de forma a incentivar a 

criatividade do aluno, envolvendo-o numa tarefa de construção e investigação, 

por meio do contato com o material manipulativo, pesquisas e utilização de 

softwares e aplicativos da internet. Inicialmente abordamos e revisamos o 

conceito de frações por meio de materiais manipulativos e a história da 

matemática para a compreensão do surgimento das frações e suas operações. 

Na sequência, utilizamos os softwares JClic, JFractionLab e aplicativos de 

cálculo on-line como instrumentos didáticos, a fim de levar os alunos a buscar 

informações úteis que possam solucionar tarefas que lhes foram atribuídas e 

aprimorar o conhecimento matemático de forma dinâmica e em cooperação com 

os demais colegas. Esperamos com esse encaminhamento metodológico, 

propiciar aos alunos aprendizagem significativa sobre o conteúdo, para que, pela 

investigação, possam compreender a importância das frações e aplicá-las em 

situações do cotidiano. 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: Materiais Manipulativos e Mídias Tecnológicas: recursos didáticos para 

ensinar frações a alunos que frequentam a Sala de Recursos 

Tema: Tendências em Educação Matemática/ Mídias Tecnológicas e o ensino 

de frações 

Palavras-chave: Frações; Mídias Tecnológicas; Sala de Recursos 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem como objetivo elaborar 

atividades matemáticas utilizando a tendência metodológica Mídias 

Tecnológicas e o uso de materiais manipulativos, a fim de contribuir para 

superação das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos que 

frequentam a Sala de Recursos do Ensino Fundamental, sobre o ensino de 

frações. Inicialmente será abordado e revisado o conceito de frações por meio 

de materiais manipulativos e da história da matemática para compreensão do 

surgimento das frações e suas operações. Na sequencia, serão utilizados os 

softwares JClic, JFractionLab  e um aplicativo de cálculo on-line  como 

instrumentos didáticos que ajudam os alunos nas investigações que envolvem o 

conceito, representações das frações e suas operações. Entende-se que o 

raciocínio relacionado às frações está na prática cotidiana, sendo um dos pilares 

do estudo da própria matemática na educação básica, e que quando dada a 

oportunidade de usar os recursos didáticos como o computador e as ferramentas 

tecnológicas da internet, os alunos reagem de forma positiva e interagem na 

resolução das atividades propostas, permitindo desse modo, maior 

compreensão do conteúdo estudado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DEOLINDA SCREMIN 

ORIENTADOR:  Sergio Flavio Schimitz 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   O USO DO GEOGEBRA COMO FERRAMENTA PARA A 

INTERPRETAÇÃO E A APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA PLANA 

Tema: APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 

Palavras-chave:  Geometria Plana,, Geogebra. Ensino da Matemática. 



Resumo:  Na atualidade a facilidade de acesso às informações, disponibilizadas 

na internet e propagadas pela mídia, faz com que os sujeitos estabeleçam novos 

meios de relacionar-se com outros indivíduos, com as formas de produzir e de 

consumir e, principalmente, com o conhecimento. Apesar disso, a informática, 

assim como a matemática, ainda hoje aterroriza muitas pessoas que não 

dominam seus recursos e não conseguem perceber sua utilidade na vida em 

sociedade. Além disso, quando se trata da Geometria Plana nota-se muitas 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, as quais podem ser 

atribuídas a muitas variantes como a metodologia empregada, a falta de recursos 

didáticos, os conteúdos descontextualizados da realidade dos anos, entre 

outros. Assim, este estudo objetivou a utilização do software Geogebra como 

possibilidade de conexão entre a teoria e a prática no ensino da geometria plana. 

Como resultado disso, observou-se que os alunos se sentiram muito mais 

estimulados e atentos ao processo de ensino. Nota-se então que o uso da 

informática para o ensino da geometria plana possibilita novas abordagens e 

interações que nem sempre seriam possíveis com exercícios realizados de forma 

tradicional, ou seja, com a utilização do caderno, da régua e do livro didático. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O USO DO GEOGEBRA COMO FERRAMENTA PARA A  

INTERPRETAÇÃO E A APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA PLANA 

Tema: GEOGEBRA E APRENDIZAGEM  MATEMÁTICA C) TÍTULO:  O USO 

DO GEOGEBRA COMO FERRAMEN 

Palavras-chave: Geogebra;geometria;triângulos 

Resumo: Este projeto de intervenção, tem como objetivo aliar conhecimentos 

de informática e aprendizagem da Geometria Plana, com a utilização do software 

Geogebra, junto a=os alunos de 80 ano do ensino fundamental. Através de uma 

nova ferramenta de aprendizagem, onde terão a oportunidade de construir, 

visualizar e explorar a construção dos  triângulos notáveis. No ensino de 

geometria, ainda há muito o que ser feito, visto que os métodos de ensino, em 

sua maioria são muito tradicionais e com recursos limitados, pois se baseiam 

apenas em um professor que ensina e um aluno que recebe o conhecimento. 

Por outro lado, nossos jovens tem grande acesso e domínio técnico, muitas 

vezes maior que do professor na utilização da informática, o que é a “morte” de 



muitos professores. Podemos aproveitar a curiosidade do aluno,  sua facilidade 

em descobrir e criar meios práticos dentro da informática, para que no uso do 

software  Geogebra funcione como um aprendizado tanto para o aluno como 

para o  professor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA ELIZABETE PASIAN 

ORIENTADOR:  Lucieli Maria Trivizoli da Silva 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E AS PROGRESSÕES ARITMÉTICAS E 

GEOMÉTRICAS 

Tema: A APLICABILIDADE DAS PROGRESSÕES ARITMÉTICAS E 

GEOMÉTRICAS E A PERSPECTIVA HISTÓRICO-PEDAGÓGICA 

Palavras-chave:  História da matemática. Aprendizagem significativa. 

Progressões aritméticas e geométricas. 

Resumo:  Este trabalho pretendeu investigar o uso da história da matemática 

como metodologia de ensino de Progressões Aritméticas (PA) e Geométricas 

(PG). Com este intuito, buscou-se, a partir de estudos bibliográficos, elaborar 

atividades pedagógicas que abordaram os conteúdos de PA e PG. Estas 

atividades foram desenvolvidas com uma turma de primeiro ano do Ensino Médio 

diurno em escola pública de um município de pequeno porte do Estado do 

Paraná. Verificou-se que abordagens históricas da construção do conhecimento 

matemático, em específico, do conhecimento de PA e PG podem contribuir para 

uma formação mais ampla do aluno e para a reelaboração de conceitos relativos 

à abstração e generalização. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: História da Matemática e as Progressões Aritméticas e Geométricas 

Tema: Matemática 

Palavras-chave: história da matemática; aprendizagem significativa; 

progressões  aritméticas e geométricas 



Resumo: A história deve ser a linha condutora para direcionar as explicações 

dadas aos porquês da Matemática, podendo contribuir para a promoção de uma 

aprendizagem significativa na escola. Assim este projeto tem como objetivo 

contribuir com estratégias de ensino e aprendizagem das progressões 

aritméticas e geométricas, permitindo que os alunos do Ensino Médio 

compreendam as razões que orientaram a sua constituição. As estratégias de 

ação contemplarão um conjunto de atividades práticas, individuais e em grupos 

a serem realizadas por meio de exposição oral, exposição de vídeos, discussão 

e trabalhos em grupos, pesquisas na internet sobre as progressões aritméticas 

e geométricas. Assim sendo, o intuito é apresentar um estudo histórico-

pedagógico tendo como foco as progressões aritméticas e geométricas, no 

sentido de contribuir para a superação de práticas descontextualizadas de 

ensino deste conteúdo, permitindo aos alunos compreender a sua aplicabilidade 

no cotidiano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA HELENA TINTI 

ORIENTADOR:  TANIA MARLI ROCHA 

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

Artigo  

Título:   Sala de Apoio à Aprendizagem de Matemática: uma reflexão 

Tema: Encaminhamento  do  educando  para  Sala  de  Apoio  à  Aprendizagem  

de  matemática 

Palavras-chave:  Aprendizagem; sala de apoio; avaliação diagnóstica. 

Resumo:  Este artigo intitulado “Sala de Apoio à Aprendizagem de Matemática: 

Uma Reflexão” foi desenvolvido junto a alunos de 6º ano do Ensino Fundamental 

e Professores de Matemática, da Escola Estadual Agostinho Stefanello. O 

objetivo principal foi compreender como está sendo realizada a avaliação 

diagnóstica aplicada aos alunos do 6º ano, para o encaminhamento à SAA de 

Matemática e ainda identificar os aspectos do processo de avaliação e 

encaminhamento, que necessitam ser reelaborados a fim de atender às 

necessidades dos alunos e os objetivos propostos pelo Programa que tem como 

meta superar as defasagens de aprendizagem, utilizando estratégias bem 



definidas, com apoio pedagógico tanto ao professor regente quanto ao da sala 

de apoio e ao aluno. O desenvolvimento das atividades ocorreu em três 

momentos distintos no primeiro momento foi realizado um levantamento de 

dados com professores que atuam na SAA e também professores de matemática 

do 6º ano; no segundo momento os professores de matemática participaram de 

um minicurso de aperfeiçoamento para aplicarem e corrigirem a avaliação 

diagnóstica que compôs o terceiro momento da implementação. Para concluir foi 

elaborado um plano de ação para auxiliar o trabalho pedagógico da professora 

da SAA.  Ficou evidenciado que para o sucesso da SAA é necessário 

cooperação e colaboração de todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, ou seja, equipe gestora, professores regentes e professores da 

sala de apoio devem se unir para superar as defasagens de aprendizagem dos 

alunos encaminhados ao Programa Sala de Apoio à Aprendizagem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA: UMA 

REFLEXÃO 

Tema: Encaminhamento  do  educando  para  Sala  de  Apoio  à  Aprendizagem  

de matemática 

Palavras-chave: Aprendizagem matemática; sala de apoio; avaliação 

diagnóstica. 

Resumo: Esta Unidade Didática constitui um instrumento importante para 

compreender como está sendo realizada a avaliação diagnóstica aplicada aos 

alunos do 6º. Ano, pelo professor regente para o encaminhamento do aluno à 

SAA de Matemática e ainda identificar os aspectos do processo de avaliação e 

encaminhamento, que necessitam ser reelaborados a fim de atender às 

necessidades dos alunos e os objetivos propostos pelo “Programa Sala de Apoio 

à Aprendizagem”.  Sabe-se que o professor regente precisa considerar o nível 

de aprendizagem ou conhecimentos de matemática que um concluinte das 

séries iniciais deve possuir. Para tanto, preenche uma ficha de encaminhamento 

de matemática, onde estão enumeradas as principais dificuldades do aluno e em 

quais conteúdos elas se evidenciam. Essa ficha precisa apresentar a situação 

real de aprendizagem em que o aluno se encontra, pois é a partir dela que o 

professor da Sala de Apoio planeja suas intervenções. Diante do exposto, 



surgiram inquietações sobre como está sendo realizada a avaliação diagnóstica 

aplicada pelo professor regente, para o encaminhamento à SAA de Matemática. 

Assim, o que se pretende é: Identificar os critérios pelos quais o professor 

regente encaminha o aluno à SAA de Matemática; Conhecer as expectativas de 

Aprendizagem de Matemática do 6º ano; Classificar quais expectativas os alunos 

matriculados no 6º ano de 2013 não alcançaram, através de atividades pré-

elaboradas; Verificar se os alunos que não alcançaram as expectativas de 

aprendizagem estão frequentando a SAA e para concluir analisar a metodologia 

que o professor da sala de apoio utiliza para sanar as lacunas de aprendizagem 

de cada aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA JOANINA RODRIGUES 

ORIENTADOR:  Wellington Hermann 

IES:  Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 

Artigo  

Título:   LIXO, RECICLAGEM E MODELAGEM MATEMÁTICA: Uma 

investigação na Escola com os alunos do Ensino Fundamental 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Modelagem Matemática; Lixo; Reciclagem; Educação 

Matemática. 

Resumo:  Este artigo apresenta uma pesquisa qualitativa, que teve como 

objetivo investigar o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, 

referente à matemática e às questões do meio ambiente. Foi desenvolvido um 

trabalho por meio da Modelagem Matemática em relação ao lixo escolar com os 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Professor João 

Farias da Costa – E.F.M., do município de Nova Cantú-Pr. A Modelagem 

Matemática nesta pesquisa é entendida numa perspectiva sócio-crítica. Para a 

coleta de dados foram utilizados o diário de bordo, entrevistas, gravações em 

áudio e vídeo, além de portfólios das atividades realizadas pelos alunos em sala 

de aula. Este encaminhamento metodológico proporcionou um trabalho mais 

dinâmico e significativo para os educandos, criando um ambiente de 

aprendizagem em que os alunos ainda permanecem engajados. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: LIXO, RECICLAGEM E MODELAGEM MATEMÁTICA: uma investigação 

na Escola com os alunos do Ensino Fundamental 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Reciclagem de Lixo; Educação 

Matemática. 

Resumo: Esta unidade didática é composta por nove tarefas e tem por objetivo 

o ensino de conteúdos matemáticos promovendo o desenvolvimento do senso 

crítico dos alunos do Nono Ano do Ensino Fundamental. Para isso, sugeriu-se 

um tema não matemático, a saber, o lixo produzido na escola, encaminhando 

discussões sobre a reciclagem do lixo. A metodologia utilizada é a Modelagem 

Matemática, pois, esta coaduna com os objetivos propostos. Além disso, ela 

promove a autonomia dos alunos ao lhe atribuir maior responsabilidade sobre 

sua própria aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA LENI MARAN 

ORIENTADOR:  Amarildo de Vicente 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA METODOLOGIA ALTERNATIVA 

DE ENSINO DA GEOMETRIA NA PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO 

MATEMÁTICO PARA OS ALUNOS DO 9° ANO 

Tema: Modelagem Matemática 

Palavras-chave:  Geometria; Modelagem Matemática; Metodologia Alternativa. 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados da proposta de intervenção 

efetuada com alunos do 9ª ano de uma escola pública. Neste trabalho foram 

desenvolvidas atividades nos pressupostos da modelagem matemática 

explorando conceitos matemáticos relacionados mais especificamente à 

geometria e sua aplicabilidade na construção civil, utilizando o espaço físico 

escolar como ambiente de aprendizagem na construção de modelos 

matemáticos, como planta baixa e maquete da escola. Para a elaboração desta 



proposta considerou-se o sentimento de rejeição e de dificuldades que os alunos 

apresentam pela matemática e a possibilidade de amenizar os problemas de 

ensino aprendizagem desta disciplina utilizando a Modelagem Matemática como 

metodologia alternativa para o ensino de geometria no 9º ano. A problemática 

partiu de situações do cotidiano que promoveram a percepção dos alunos quanto 

à relevância da Matemática e sua aplicabilidade, nas mais diversas situações, 

despertando no aluno o interesse e o gosto pelo  conhecimento matemático. Os 

resultados obtidos com a aplicação das atividades mostraram que os alunos 

melhoraram o desempenho, passando a gostar mais das aulas de Matemática 

contribuindo para uma aprendizagem mais efetiva. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Modelagem Matemática: uma metodologia alternativa de ensino da 

geometria na perspectiva do conhecimento matemático para os alunos do 9° 

ano. 

Tema: Modelagem Matemática 

Palavras-chave: Modelagem Matemática;Metodologia;Geometria 

Resumo: Considerando o sentimento de rejeição e de dificuldades que os 

alunos apresentam pela matemática e a possibilidade de amenizar os problemas 

de ensino aprendizagem desta disciplina, esta unidade didática apresenta 

atividades para serem desenvolvidas através da modelagem matemática 

explorando conceitos matemáticos relacionados mais especificamente a 

geometria e sua aplicabilidade na construção civil, utilizando o espaço físico da 

escola como ambiente de exploração desse conteúdo. Dessa forma pretende-se 

que a Matemática seja trabalhada de maneira mais interessante e motivadora, 

de tal modo que estimule nos alunos: a curiosidade, a percepção, a criatividade, 

a capacidade de formular hipóteses e buscar soluções, colaborando para um 

ensino aprendizagem mais eficaz e significativo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIA MADALENA COLONHESE CAMINI 

ORIENTADOR:  Regina Celia Guapo Pasquini 

IES:  UEL 



Artigo  

Título:   JOGOS MATEMÁTICOS: CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO PARA O 

TRATAMENTO DA GEOMETRIA 

Tema: Tendências Metodológica em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Resolução de Problemas;  Jogos Matemáticos;  Geometria; 

Materiais manipuláveis; 

Resumo:  O presente artigo tem por objetivo apresentar o relato de um trabalho 

desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná. O trabalho consistiu de quatro etapas onde uma delas refere-se à 

implementação de uma proposta de trabalho circunstanciada pela utilização de 

jogos aliada à Resolução de Problemas. Nesse texto trazemos alguns resultados 

dessa implementação. Dentre os jogos construídos na proposta de trabalho 

focamos o Jogo TRILACENO que envolve conteúdos como ângulos, perímetro, 

área, classificação de triângulos e operações com números decimais para o 

sétimo ano. Os resultados obtidos com a implementação revelaram que a 

proposta contribui para o desenvolvimento de várias atitudes, além de promover 

a aprendizagem de conceitos e relações matemáticas. Sobretudo, favorecendo 

a concentração e o desenvolvimento do raciocínio e despertando o interesse dos 

alunos para a Matemática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: REDESCOBRINDO A GEOMETRIA PLANA VIA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS E JOGOS 

Tema: Tendências Metodológica em Educação Matemática 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; jogos matemáticos; geometria; 

aprendizagem; lúdico. 

Resumo: A presente Unidade Didática é uma proposta de trabalho que 

apresenta uma abordagem via construção e utilização de jogos para o ensino de 

Geometria. Sob o título “Redescobrindo a Geometria Plana Via Resolução de 

Problemas e Jogos”, apresentamos uma forma diferente de trabalhar com o 

conteúdo. A presente proposta será aplicada no 7º ano do Ensino Fundamental, 

e serão explorados conceitos como polígonos, ângulos, perímetro e área 

contemplados nos conteúdos estruturantes Geometrias, Grandezas e Medidas. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARICI OPALINSKI KOBNER LOPES 

ORIENTADOR:  Joao Luiz Domingues Ribas 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Dificuldades de aprendizagem em Matemática 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Dificuldades de Aprendizagem; Jogos; Multiplicação e Divisão; 

Sala de Apoio 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados de cada uma das etapas 

desenvolvidas a partir do Projeto intitulado Dificuldades de Aprendizagem em 

Matemática, inserido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da 

Secretaria Estadual de Educação do Paraná. É grande o desinteresse pela 

disciplina de matemática e muitos alunos chegam ao Ensino Fundamental do 6º 

ano com dificuldades de aprendizagem. O projeto possui como primeira etapa a 

compreensão do que vem a ser essa dificuldade de aprendizagem em 

Matemática por meio de uma investigação bibliográfica. Na segunda etapa foi 

organizado um material didático com enfoque nas operações de multiplicação e 

divisão de números naturais, com o objetivo de desenvolver habilidades de 

cálculo por meio de jogos. Esta proposta teve a intenção de motivar o aluno para 

o estudo em um contexto do lúdico. A terceira etapa foi a implementação do 

Projeto na Escola, que teve como público alvo alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Rivadávia Vargas, com dificuldades de aprendizagem 

pela defasagem de conteúdo na disciplina de Matemática. Esse trabalho resultou 

na melhoria do desempenho do aluno nos cálculos de multiplicação e divisão de 

números naturais. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Uma proposta lúdica com jogos de multiplicação e divisão de números 

naturais. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave: Educação matemática; Jogos; Sala de apoio 



Resumo: É necessário buscar formas de mudar a visão do educando em relação 

à matemática. É grande o desinteresse por essa disciplina e muitos alunos 

apresentam dificuldades cognitivas. O professor pode intervir pedagogicamente 

criando espaços de aprendizagem, para proporcionar a melhoria da matemática. 

O objetivo desta unidade didática é desenvolver habilidades de cálculo por meio 

de jogos. Esta proposta tem a intenção de motivar o aluno para o estudo em um 

contexto do lúdico, com enfoque nas operações básicas de multiplicação e 

divisão de números naturais e, diante dos obstáculos, o professor fará a 

mediação. O material didático tem como público alvo os alunos da Sala de Apoio 

do 6º ano, do Colégio Estadual “Rivadávia Vargas”, município de Piraí do Sul, no 

ano de 2013. Espera-se superar a defasagem do conteúdo e melhorar o 

desempenho escolar do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARILENE GARCIA GAZARINI 

ORIENTADOR:  Tulio Oliveira de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   A HEURÍSTICA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E O ENSINO 

Tema: Tendências Metodológicas da Educação Matemática 

Palavras-chave:  Ensino Fundamental. Matemática. Heurística. Resolução de 

Problemas. 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados da implementação da Unidade 

Didática obtidos junto a uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual “Anastácio Cerezine”, da cidade de Alvorada do Sul/PR, Núcleo 

Regional de Educação de Londrina, com a qual objetivou-se explorar a resolução 

de problemas por meio da heurística. Foram desenvolvidas atividades que 

propunham a busca de resultados sem a utilização de sistemas ou algoritmos, 

muito embora eles não tenham sido dispensados e tenham sido utilizados como 

complementação dos conteúdos. Com as atividades desenvolvidas, os alunos 

também se  apropriaram de conceitos matemáticos, como os da Geometria, 

Álgebra e Tratamento de Informação. Os resultados foram extremamente 

satisfatórios e bem divulgados dentro da escola. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: A heurística na resolução de problemas e o ensino 

Tema: Tendências Metodológicas da Educação Matemática 

Palavras-chave: Heurística. Problemas de ensino. Matemática. 

Resumo: Este Plano de Implementação Pedagógica será desenvolvido com 

uma turma de 7º. Ano do Ensino Fundamental. O trabalho partiu da percepção 

da autora, professora de Matemática, de que na resolução de problemas o aluno 

sempre experimenta a sensação de descoberta, e para isso nem sempre se 

utiliza de algoritmos, pois, ele se sente desafiado e busca alternativas para 

realizá-los a partir de seus próprios recursos, o que é chamado de Heurística. As 

atividades apresentadas servem para perceber os procedimentos e estratégias 

das quais os alunos se apropriam para solucionar questões do ensino, pois, isso 

não acontece apenas com a Matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARILENE GIRARDI 

ORIENTADOR:  Valdeni Soliani Franco 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   UMA PROPOSTA PARA CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE 

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL ll 

Tema: Matemática 

Palavras-chave:  Laboratório de Matemática; Jogos; Resolução de problemas; 

Materiais didáticos; Tendências matemáticas. 

Resumo:  Este artigo é o resultado de uma pesquisa que aborda a iniciativa da 

construção de um Laboratório de Ensino de Matemática para que sirva de local 

para organizar os materiais utilizados para o ensino e a aprendizagem de 

conceitos e resultados da matemática, tornando-os mais acessíveis aos 

professores, quando estes necessitarem de metodologias auxiliares de ensino, 

além do que seja um local para estudos, para planejamento de aulas, para tirar 

dúvidas dos alunos e onde os professores de matemática poderão se encontrar 

e trocar experiências. Nesse laboratório os alunos terão oportunidade de criar e 



desenvolver atividades experimentais que contribuam na produção de materiais 

que venham facilitar a sua aprendizagem e a dos demais colegas, em relação a 

conceitos e resultados da matemática. A Implementação Didático-Pedagógica 

foi desenvolvida no segundo semestre de 2013 com os alunos do nono ano em 

uma cidade ao norte do Estado do Paraná 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: UMA PROPOSTA PARA CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE 

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

Tema: Laboratório de Ensino de Matemática 

Palavras-chave: Educação Matemática; Laboratório de Ensino Matemática; 

Materiais Manipuláveis; Tendências em Educação Matemática 

Resumo: Este projeto aborda à construção de um Laboratório de Ensino de 

Matemática (LEM) que venha ser um local para a organização de materiais 

matemáticos tornando-os mais acessíveis aos professores e que também seja 

um local para estudos, para planejamento de aulas, para se tirar dúvidas dos 

alunos e onde os professores de matemática poderão se encontrar e trocar 

experiências. Nesse laboratório os alunos terão oportunidade de criar e 

desenvolver atividades experimentais que contribuam na produção de materiais 

que venham facilitar a sua aprendizagem e a dos demais colegas. O laboratório 

de matemática será um ambiente que visa encaminhamento metodológico das 

várias tendências matemáticas como: investigação em sala de aula, resolução 

de problemas, história da matemática, etnomatemática, Jogos e brincadeiras, 

tecnologias da informação e comunicação, modelagem matemática, entre 

outras, que poderão ser abordadas e despertar maior interesse dos alunos. Eles 

poderão entrar em contato com os objetos de estudo, analisando, conjecturando, 

abstraindo na busca da construção de conceitos. Ambientes assim podem 

contribuir para que o aluno descubra a matemática presente no material que 

estiver manuseando e explorando em seu dia-a-dia despertando maior interesse 

e prazer em aprender matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARILUCIA ZABOT SANGALLI 



ORIENTADOR:  Francieli Cristina Agostimetto Antunes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   WebQuest como abordagem metodológica para o ensino de Frações   

no  7º ano do Ensino Fundamental 

Tema: Uso de Mídias Tecnológicas no estudo das Frações por meio da 

metodologia WebQuest 

Palavras-chave:  Frações, Equivalência, WebQuest. 

Resumo:  Este artigo relata o resultado do trabalho ocorrido na implementação 

do projeto pedagógico do curso PDE 2012/2013. O uso das tecnologias, quando 

bem empregadas e inseridas no ambiente pedagógico, traz grandes 

contribuições para o processo de aprendizagem e dinamiza os conteúdos 

curriculares e os potencializa. Buscando uma alternativa diferenciada para a 

superação de alguns obstáculos no ensino das operações Adição e Subtração 

de Frações por meio da Equivalência para os alunos do 7º Ano do Colégio 

Estadual “Humberto de Campos” - Ensino Fundamental Médio e 

Profissionalizante, utilizamos o recurso didático da WebQuest, recurso que 

possibilita o estudo dirigido com base nos princípios da aprendizagem 

colaborativa, proporcionando, assim, condições ao professor de desenvolver 

com os educandos trabalhos em grupos, permitindo a construção coletiva do 

conhecimento. A metodologia WebQuest tem o potencial de oferecer novos 

olhares, novas formas de acessar informações, novos estilos de pensar e 

raciocinar, com isso, estabelecendo um processo comunicativo entre o real e 

virtual, envolvendo os educandos e professor num ambiente cognitivo, que 

estimula competências intelectuais e a interação de forma ordenada e 

sequencial. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: WebQuest como abordagem metodológica para o ensino de Frações   no  

7º ano do Ensino Fundamental 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Frações; WebQuest: Metodologia 

Resumo: O objetivo  deste trabalho é refletir e desenvolver uma proposta 

metodológica para o ensino de Equivalência, e as operações de adição e 



subtração de Frações, utilizando mídias tecnológicas, em específico a 

metodologia WebQuest  como recurso didático, com os alunos do 7º ano do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Humberto de Campos EFMP.  O 

trabalho será desenvolvido por meio da WebQuest, por esta estar inserida em 

uma das tendências atuais para o ensino da matemática, que são as novas 

tecnologias da informação e comunicação, e que tem apresentado bons 

resultados, principalmente no ensino fundamental. Ao adotar as novas 

tecnologias como abordagem metodológica os educadores podem despertar 

maior interesse dos alunos pelo conteúdo estudado em sala de aula, 

possibilitando que eles se sintam em sintonia com a modernidade. Criada para 

mediar e estruturar atividades científicas midiáticas na prática pedagógica, a 

metodologia WebQuest estabelece um processo comunicativo entre o real e o 

virtual, envolvendo alunos e professores no processo de aprendizagem e num 

ambiente colaborativo, estimula competências intelectuais,  pensamento crítico 

e o conhecimento elaborado de forma ordenada e sequencial. Conduz o 

educando a refletir e comparar conceitos visando superar os desafios do ensino 

e da aprendizagem do conteúdo Adição e Subtração de Frações tornando-o mais 

significativo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARINEI FAVRETTO CORREA DE MOURA PERUZZO 

GUEDES 

ORIENTADOR:  ADRIANO MACHADO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO ESTRATÉGIA DO ENSINO DE      

PORCENTAGEM NO 9ºANO. 

Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:     

Resolução de Problemas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Matemática; Resolução de Problemas; Porcentagem; 

Interpretação. 

Resumo:  Neste artigo, a metodologia da Resolução de Problemas se apresenta 

com graus crescentes de dificuldades, utilizando o conteúdo de Porcentagem 



como alternativa pedagógica para minimizar as dificuldades de alunos do 9º ano 

do Ensino Fundamental e séries futuras, no que diz respeito ao ensino-

aprendizado de Matemática. A abordagem do assunto estará pautada no 

trabalho em grupo, na superação da baixa autoestima e autoconfiança, para que 

o aluno possa desenvolver a leitura, a interpretação e o raciocínio lógico. É 

também intuito desse trabalho fazer com que os alunos resolvam os problemas 

de formas diferentes. Propomos como objetivo trabalhar a Porcentagem 

construindo um “bom” problema cotidiano, utilizando os recursos hoje existentes 

na escola, como laboratório de informática com computadores, internet, 

pretendemos resgatar a história envolvida na construção do saber porcentagem, 

exercitando em todos os problemas as etapas proposta por Polya, analisando-

as e aplicando-as nos dias atuais. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Resolução de problemas como estratégia do ensino de porcentagem no 

9°ano 

Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:     

Resolução de Problemas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Matemática; Resolução de Problemas; Porcentagem; 

Interpretação 

Resumo: Consiste na utilização da metodologia de Resolução de Problemas  

com grau crescente de dificuldades , utilizando o conteúdo de Porcentagem 

como alternativa pedagógica para minimizar as dificuldades de alunos do 9º ano 

do ensino fundamental e séries futuras, no que diz respeito ao ensino 

aprendizado de Matemática. A abordagem do assunto estará pautada no 

trabalho em grupo, na superação da baixa autoestima, autoconfiança, entre 

outros para que o aluno possa desenvolver a leitura, a interpretação, o raciocínio 

lógico, e também o intuito é fazer com que os alunos resolvam os problemas de 

formas diferentes. Propomos como objetivo trabalhar a Porcentagem 

construindo um “bom” problema cotidiano, utilizando os recursos hoje existentes 

na escola, como laboratório de informática com computadores, internet e outros, 

pretendemos resgatar a história envolvida na construção deste saber 

(porcentagem), exercitando em todos os problemas as etapas proposta por 

Polya, analisando e aplicando nos dias atuais. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARINES APARECIDA POSSATO 

ORIENTADOR:  Susimeire Vivien Rosotti de Andrade 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   NÚMEROS INTEIROS  E  AS  DIFERENTES  RELAÇÕES  COM  O 

SABER 

Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática-Investigação 

Matemática 

Palavras-chave:  Saber matemático. Números inteiros,PDE 

Resumo:  Este trabalho consiste na apresentação da conclusão das atividades 

e dos resultados da implementação de uma unidade didática previstas no 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, que tinha como objetivo 

analisar as relações com o saber estabelecidas pelos alunos frente ao conteúdo 

dos Números Inteiros e seu sucesso ou fracasso diante desse aprendizado. Os 

dados colhidos para a realização da análise são provenientes de questionários 

investigativos com questões formuladas afim de perceber a relação que o aluno 

estabelece com a matemática. Também foram utilizadas situações problema 

relacionadas à vivência dos alunos, jogos, entre outros. O estudo foi direcionado 

aos alunos do 7º ano do Colégio Estadual do Campo Rui Barbosa de Matelândia, 

PR. O questionário foi aplicado antes e depois da realização das atividades 

previstas para constatar as possíveis mudança no posicionamento dos 

educandos e sua relação com saber matemático. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: NÚMEROS INTEIROS E AS DIFERENTES RELAÇÕES COM O SABER 

Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Saber matemático; Números Inteiros; Educação matemática. 

Resumo: A presente unidade didática visa detectar as diferentes relações com 

o saber matemático dos alunos do 7 º ano do Colégio Estadual Rui Barbosa,  do 

município de Matelândia , estado do  Paraná, bem como, tentar produzir 

modificações, para  uma melhor relação dos mesmos com o saber . Para 



realização deste estudo utilizaremos abordagem qualitativa, com a aplicação de 

um questionário e observações investigando desta forma, a posição do aluno 

frente à disciplina de matemática: suas impressões com desenvolvimento da 

presente  unidade didática que abordará o conteúdo dos Números Inteiros. As 

atividades foram elaboradas utilizando-se de diferentes tendências 

metodológicas da educação matemática visando uma boa participação dos 

alunos contribuindo para que estes percebam a necessidade da matemática no 

cotidiano e participem ativamente da construção de seus conceitos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARINES LUCIANE TAVARES 

ORIENTADOR:  CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   O Jogo TAI como Estratégia de Aprendizagem da Adição dos Números 

Inteiros 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática - Jogos 

Palavras-chave:  Jogo; aprendizagem; números inteiros. 

Resumo:  O artigo apresenta o resultado da pesquisa durante a fase de 

implementação do projeto de intervenção didática do PDE - Programa de 

Desenvolvimento Educacional – SEED- do Estado do Paraná, elaborado para 

aplicação nas escolas estaduais de ensino fundamental e médio. Propõe uma 

intervenção pedagógica na Escola por meio do jogo matemático denominado TAI 

( Tapete da Adição dos  Números Inteiros) de forma motivadora, dinâmica e 

atrativa. Há o entendimento de que o jogo possui um aspecto potencializador do 

aprendizado, em especial no que refere ao aperfeiçoamento da questão: em que 

aspectos o jogo TAI, sugerido no projeto de intervenção, pode auxiliar os alunos 

do sétimo ano do Ensino Fundamental na aprendizagem de números inteiros? 

Como todo jogo possui regras a serem cumpridas, reforçando o aspecto 

educativo, participativo, limites e habilidades cognitivas. Demonstra-se que o 

jogo TAI proporciona o interesse, a compreensão e a interpretação dos 

interesses vivenciados no dia-a-dia. 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: O Jogo TAI como Estratégia de Aprendizagem dos Números Inteiros 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática - Jogos 

Palavras-chave: Jogo, aprendizagem, números inteiros. 

Resumo: A presente Unidade Didática propõe uma intervenção pedagógica na 

Escola por meio da aplicação de jogos matemáticos. O principal objetivo é 

analisar a experiência de aplicação do jogo TAI (Tapete da Adição dos Inteiros), 

com base na teoria de Kishimoto, para o aperfeiçoamento da aprendizagem dos 

números inteiros, conteúdo que os alunos sentem dificuldade, mas que é base 

para a aprendizagem de novos conteúdos. O problema desta pesquisa media-

se na seguinte questão: em que medida o jogo matemático “TAI”, sugerido neste 

projeto, pode auxiliar os alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental na 

aprendizagem de números inteiros? Como todo jogo, possui regras a serem 

cumpridas, reforçando o aspecto educativo, participativo, ético, limites e 

habilidades cognitivas. Espera-se que o jogo TAI proporcione o interesse, a 

compreensão e a interpretação de problemas vivenciados no dia-a-dia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARINEZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR:  Mariliza Simonete Portela 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná 

Artigo  

Título:   PRATICAS AVALIATIVAS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA: UMA 

QUESTÃO DIAGNÓSTICA 

Tema: Avaliação da aprendizagem na disciplina de Matemática 

Palavras-chave:  matemática, avaliação, aprendizagem, orientações. 

Resumo:  O objetivo desse artigo é conhecer os diversos conceitos de 

avaliação, comparando com as percepções e práticas avaliativos, em 

Matemática, nas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Moysés 

Lupion, a fim de encontrar novas orientações para melhorar, qualitativamente, 

os resultados no processo de ensino e aprendizagem. Nesse caso para atingir 

esses objetivos o artigo terá como base: conhecer as diversas concepções 

acerca da avaliação; Identificar e analisar as percepções dos professores de 



Matemática quanto aos procedimentos metodológicos da avaliação, nas turmas 

de 9º ano do CE Moysés Lupion, através de entrevistas; Buscar compreender os 

fatores que influenciam na prática avaliativa dos professores de Matemática nas 

turmas citadas; Analisar criticamente os avanços e dificuldades frente às 

avaliações e propor novas orientações com vistas à avaliação diagnóstica e 

formativa. Em relação a metodologia o artigo foi dividido em duas partes: 

inicialmente foi realizado um levantamento em referencial bibliográfico e a partir 

disso foi realizado um estudo de caso na escola CE Moysés Lupion 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Práticas Avaliativas na Disciplina de Matemática: uma questão 

diagnóstica 

Tema: Avaliação da Aprendizagem na disciplina de Matemática 

Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Avaliação diagnóstica 

Resumo: A avaliação, sob o ponto de vista diagnóstico possibilita ao professor 

ampliar sua percepção sobre aquilo que se ensinou - quantativa e 

qualitativamente. Através dos instrumentos e critérios avaliativos, o professor 

poderá conhecer em que grau e em que nível seus alunos conseguiram 

apreender os conhecimentos propostos em um determinado período ou ciclo de 

ensino, podendo, numa relação colaborativa e democrática, conhecer suas 

limitações e refazer o percurso da aprendizagem com o auxílio seu professor – 

mediador. A metodologia desta produção pedagógica  apresenta, na perspectiva 

dialética, interesse em compreender os conceitos e práticas avaliativas dos 

professores de Matemática do Ensino Fundamental, através de reuniões para 

exposição teórico-conceitual, discussão e produção oficineira de materiais que 

auxilie a construir novos métodos de avaliação com vistas a qualificar o trabalho 

dos professores. A trilha metodológica se debruça sobre os conceitos e teorias 

elaboradas por autores e pesquisadores que analisam esta temática, orientando 

para a retomada de novas práticas que possam alcançar uma melhor qualidade 

no ensino e na aprendizagem da disciplina em questão. Identificar e estudar as 

percepções e práticas dos professores de Matemática em respeito à avaliação 

da aprendizagem poderá trazer informações que apontarão  indicadores para o 

repensar da prática pedagógica e adoção de nova postura docente. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARINEZ SUELY DE GOES STIPP 

ORIENTADOR:  Soliane Moreira 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Investigação matemática  na perspectiva de ampliar a participação e 

contribuir no ensino aprendizagem das operações através da problematização. 

Tema: Pesquisas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Dificuldade, Interesse e participação. 

Resumo:  Nesse artigo, a metodologia da resolução de problemas se apresenta 

com o objetivo de forma e estimular a integração entre os alunos auxiliando de 

forma espontânea suas dificuldades em relação às operações. Levá-los a 

compreender a matemática buscando favorecer o processo ativo na construção 

do conhecimento. Empregar recursos didáticos de forma que favoreça o ensino 

e a aprendizagem de maneira significativa, a importância da matemática sendo 

essencial na sociedade atual para o exercício da cidadania. Proporcionar o 

envolvimento dos estudantes nas situações problemas relacionando os 

conhecimentos as situações do cotidiano. Desta forma o ensino da matemática 

deverá contribuir para a formação do educando, desenvolvendo como pessoa e 

adquirindo interesse em estudar matemática, aprimorando o trabalho mental e 

do  raciocínio, a sua curiosidade e o prazer pela descoberta da resolução além 

de utilizar e ampliar seu conhecimento. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Contribuir no Ensino-Aprendizagem das Operações por meio dos 

Problemas de Aplicação . 

Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave: Dificuldade, interesse participação 

Resumo: Sabe-se que a finalidade da matemática não é apenas formar 

trabalhadores, mas formar cidadãos capazes e com domínio da linguagem, 

compreender fundamentos da ciência, pensamento critico e analisar problemas. 

Desta forma o ensino da matemática deverá contribuir para a formação do 

educando, desenvolvendo-o como pessoa e adquirindo qualidades como 



solidariedade, participação, criatividade e pensamento crítico. De acordo com as 

Diretrizes Curriculares Estaduais, a resolução de problemas assume um ponto 

estratégico na aprendizagem em matemática por proporcionar  ao educando o 

contínuo desenvolvimento do raciocínio lógico, da aptidão mental, da criatividade 

e da criticidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARISE APARECIDA NEIA BRUSTULIN 

ORIENTADOR:  Jonis Jecks Nervis 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   EDUCAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL: CONTEXTUALIZAÇÃO NO 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

Tema: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA O CURSO TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

Palavras-chave:  Planejamento; organização; disciplina; objetivo. 

Resumo:  A escola tem um papel determinante no processo de levar 

informações acerca da dinâmica da matemática e da relevância de se planejar, 

relacionando ambos os contextos para que, no processo de educação, o 

indivíduo possa interligar os sentidos de ambas as perspectivas. Como docente 

do ensino técnico, observa-se que o processo de ensino/aprendizagem de 

matemática, é algo muito complexo e que embora os alunos formem-se em 

técnicos em administração, pouca prática em planejamento esses carregam 

consigo, principalmente ao que se refere à relevância da matemática para o 

planejamento financeiro. Essa proposta justifica-se em expor o ensino da 

matemática de uma forma mais funcional, focando no sentido de desenvolvê-la 

em sala de aula como um instrumento de planejamento financeiro. Essa 

Produção Didátido-Pedagógica tem como objetivo possibilitar contextualização 

da matemática com a vida através de ações conscientes do planejamento 

orçamentário. Como estratégia de ação desenvolverei junto aos alunos planilhas 

de orçamentos financeiros, atividades no sentido de que os educandos 

compreendam a dinâmica dos juros cobrados no mercado, fazer uma 



abordagem em relação às compras a vista e a prazo e fazer também uma análise 

da dinâmica da economia veiculada pelos meios de comunicação. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL: CONTEXTUALIZAÇÃO NO 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

Tema: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA O CURSO TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

Palavras-chave: A escola tem um papel determinante no processo de levar 

informações acerca da dinâmica da matemática e da relevância de se planejar, 

relacionando ambos os contextos para que, no processo de educação, o 

indivíduo possa interligar os sentidos de ambas as pe 

Resumo: A escola tem um papel determinante no processo de levar informações 

acerca da dinâmica da matemática e da relevância de se planejar, relacionando 

ambos os contextos para que, no processo de educação, o indivíduo possa 

interligar os sentidos de ambas as perspectivas. Como docente do ensino 

técnico, observa-se que o processo de ensino/aprendizagem de matemática, é 

algo muito complexo e que embora os alunos formem-se em técnicos em 

administração, pouca prática em planejamento esses carregam consigo, 

principalmente ao que se refere à relevância da matemática para o planejamento 

financeiro. Essa proposta justifica-se em expor o ensino da matemática de uma 

forma mais funcional, focando no sentido de desenvolvê-la em sala de aula como 

um instrumento de planejamento financeiro. Essa Produção Didátido-

Pedagógica tem como objetivo possibilitar contextualização da matemática com 

a vida através de ações conscientes do planejamento orçamentário. Como 

estratégia de ação desenvolverei junto aos alunos planilhas de orçamentos 

financeiros, atividades no sentido de que os educandos compreendam a 

dinâmica dos juros cobrados no mercado, fazer uma abordagem em relação às 

compras a vista e a prazo e fazer também uma análise da dinâmica da economia 

veiculada pelos meios de comunicação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARISE OZIERANSKI 



ORIENTADOR:  Joao Cesar Guirado 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Áreas e Perímetros: uma abordagem significativa 

Tema: Interligando a álgebra e a geometria 

Palavras-chave:  Educação Matemática. Investigação Matemática. Materiais 

Manipuláveis 

Resumo:  O presente artigo traz alguns resultados do trabalho desenvolvido 

junto a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, consolidando o que foi definido 

no Projeto de Intervenção Pedagógica, que previu a utilização da Unidade 

Didática elaborada como uma das exigências do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE 2012-2013. O trabalho contou com a intervenção de 

professores de Matemática que participaram do Grupo de Trabalho em Rede – 

GTR, uma das atividades inerentes ao PDE do Estado do Paraná. Relata como 

os alunos concebem a investigação matemática e como realizam as atividades 

propostas, relativas aos conceitos de áreas e perímetros de figuras planas, bem 

como o trabalho com as expressões algébricas, por meio da utilização de 

materiais manipuláveis: geoplano e malhas quadriculadas. O trabalho foi 

alicerçado nas importantes temáticas da Educação Matemática: História da 

Matemática, Investigações Matemáticas e Resolução de Problemas, procurando 

favorecer a compreensão dos conceitos pelos alunos, mostrando-lhes que a 

Matemática é um conhecimento social e que eles podem ser capazes de 

desenvolver habilidades, descobrir regularidades, levantar conjecturas, atuando 

ativamente no processo. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Áreas e Perímetros: uma abordagem significativa 

Tema: Interligando a álgebra e a geometria 

Palavras-chave: Investigação matemática; Formação de conceitos; Materiais 

manipuláveis 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica é requisito obrigatório do PDE, 

tratando-se da consolidação do que foi definido no Projeto de Intervenção 

Pedagógica. Pretende-se por meio deste trabalho oferecer aos professores de 

matemática do ensino fundamental uma proposta de sequência de atividades a 



serem realizadas pelos alunos do 9° ano, a fim de solidificarem os conceitos 

sobre áreas e perímetros de figuras planas, favorecendo o trabalho com as 

expressões algébricas. Utilizar-se-á, como recurso didático, o material 

manipulável conhecido como geoplano, que será manipulado pelos alunos de 

forma individual e também outros materiais pertinentes ao tema em estudo como 

recortes em papel, além de outros. O trabalho será desenvolvido com 

abordagem que perpasse as importantes temáticas da Educação Matemática: 

História da Matemática, Investigações Matemáticas e Resolução de Problemas, 

procurando favorecer a compreensão dos conceitos pelos alunos, mostrando-

lhes que a Matemática é um conhecimento social e que são capazes de 

desenvolver estas habilidades, descobrir regularidades, levantar conjecturas, 

atuando ativamente no processo. Além disso, pretende-se que estas interações 

sejam realizadas com seus colegas e com o(a) professor(a), desenvolvendo 

conhecimentos de forma autônoma. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARISE REGINA VOIGT 

ORIENTADOR:  Luciane Ferreira Mocrosky 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   Jogos Educacionais no Ensino das Quatro Operações com Números 

Naturais: uma proposta para o sexto ano do Ensino Fundamental. 

Tema: Jogos no ensino da Matemática. 

Palavras-chave:  Operações Básicas; Ensino Fundamental; Jogos; Educação 

Matemática. 

Resumo:  Este artigo tem como objetivo apresentar aspectos de um trabalho 

desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). A 

experiência docente e os estudos realizados apontaram as operações básicas 

como conteúdo nevrálgico para o ensino da matemática no sexto ano do ensino 

fundamental. Em função disso buscou-se por estratégias diferenciadas e, dentre 

elas, os jogos apresentaram um trajeto metodológico para a realização do ensino 

com vistas à construção de conceitos que alicercem tais operações. Com o 

intuito de socializar a experiência vivida, será exposto o estudo, destacando as 



leituras que sustentam tal metodologia, o trabalho desenvolvido, algumas 

atividades realizadas com os alunos e considerações para professores de 

matemáticas que têm em seu cotidiano profissional a incumbência de ensinar as 

operações em contextos mais abrangentes do que os algoritmos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Jogos no Ensino das Quatro Operações com Números Naturais: uma 

proposta para o Sexto Ano do Ensino Fundamental 

Tema: Jogos no ensino da Matemática. 

Palavras-chave: Operações Básicas; Ensino Fundamental; Jogos; Educação 

Matemática. 

Resumo: A unidade didática, resultado dos estudos realizados no Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado, busca contribuir com o trabalho 

docente no ensino das operações básicas. Tais operações estão previstas no 

conteúdo programático do início do sexto ano do ensino fundamental e 

caracteriza, nesse momento, uma retomada de conteúdo que vem sendo 

trabalhado ao longo dos anos iniciais da Educação Básica. Nesse sentido, esta 

proposta objetiva conduzir o trabalho escolar com uma abordagem didática 

diferenciada. A intenção é encaminhar a atividade discente para a compreensão 

dessas operações, no sentido de favorecer as construções de conceitos das 

operações da adição, subtração, multiplicação e divisão. A utilização de jogos é, 

então, sugerida como estratégia por entender que pode favorecer o despertar do 

interesse do aluno, bem como colocá-los em situação de investigação 

matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARISTELA MANICA DA LUZ 

ORIENTADOR:  Jose Ricardo Souza 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO PARCEIRA NA 

APRENDIZAGEM DE ALUNOS DOS SEXTOS ANOS (SALA DE APOIO) DO 



ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS NO 

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA – PR 

Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave:  Jogos Educacionais; Conhecimento Matemático; Dificuldades 

de Aprendizagem; Ensino da Matemática. 

Resumo:  O artigo apresenta resultados obtidos com a aplicação da Produção 

Didático Pedagógica - PDP Intitulada A História da Matemática como Parceira 

na Aprendizagem dos Alunos dos Sextos Anos (Sala de Apoio) do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Graciliano Ramos no Município de Santa 

Helena – PR. Foram trabalhadas metodologias para explorar os conceitos 

matemáticos a partir da História da Matemática e o do uso de jogos para auxiliar 

na apropriação e no domínio das quatro operações matemáticas, além da 

compreensão do sistema numérico. Apontamentos mostram que os jogos 

auxiliam no desenvolvimento do raciocínio lógico, na estimulação do 

pensamento independente, na criatividade e na capacidade de resolver 

situações problemas. Os jogos explorados foram: Mancala, Sudoku, 

Pentaminós, Bingo de Multiplicação e Jogo da Divisão, possibilitando a 

aprendizagem e auxiliam o professor nas salas de apoio a sanar dificuldades de 

aprendizagem que os alunos apresentaram nas áreas do conhecimento e esses 

recursos podem transpor as salas de apoio e serem utilizados em sala de aula, 

tornando-as interativa e dinâmica, diferenciado-as das tradicionais aulas de 

matemática. Metodologias com o uso dos jogos auxiliam a despertar no 

educando maior interesse pela matemática e, através dos jogos e das atividades, 

a solucionar parte dos questionamentos antes feitos por eles durante as aulas. 

Enfim, os jogos matemáticos e as metodologias utilizadas para contribuíram para 

formação do pensamento matemático do aluno de forma inovadora no processo 

de ensino -aprendizagem da matemática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A História da Matemática como Parceira na Aprendizagem dos Alunos 

dos 6º Anos (Sala de Apoio) do Ensino Fundamental da Escola Estadual 

Graciliano Ramos de Santa Helena – Pr 

Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 



Palavras-chave: Jogos; Conhecimento Matemático; aprendizagem e Ensino da 

Matemática 

Resumo: A Produção Didático Pedagógica (PDP) é direcionada aos alunos da 

6ª anos, do Ensino Fundamental da Escola Estadual Graciliano Ramos, 

município de Santa Helena – Paraná. Apresenta metodologias, para trabalhar 

conceitos matemáticos explorando potencialidades pedagógicas a partir da 

História da Matemática e o do uso de jogos para auxiliar na apropriação e no 

domínio das quatro operações matemáticas e compreensão do sistema 

numérico. Pois vários estudos têm demonstrado que os jogos auxiliam no 

desenvolvimento do raciocínio lógico e na estimulação do pensamento 

independente, à criatividade e na capacidade de resolver situações problemas. 

As atividades apresentadas são sugestões que possam auxiliar o professor das 

salas de apoio a sanar as dificuldades de aprendizagem que os alunos 

apresentam nas diferentes áreas do conhecimento, além de que esses recursos 

podem transpor as salas de apoio e serem utilizadas nas aulas de matemática, 

em um ambiente interativo e dinâmico, como método e recursos diferenciados 

das tradicionais aulas da disciplina. Para assim buscar despertar no educando 

maior interesse pela matemática e, através dos jogos e das atividades nas 

soluções aos questionamentos feitos por eles durante as aulas. Enfim, auxiliar 

na formação do pensamento matemático no aluno, de forma inovadora 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARIZA GONSALES SOARES AVELAR 

ORIENTADOR:  Joao Coelho Neto 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   A UTILIZAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO 

DA MATEMÁTICA 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação 

Palavras-chave:  Objetos de Aprendizagem; Pesquisa-ação; Matemática; 

Ensino Aprendizagem; Professores 

Resumo:  O presente trabalho tem como objetivo abordar textos sobre os 

objetos de aprendizagem como instrumento de apoio para a construção do 



conhecimento Matemático, como atividades desenvolvidas junto ao Programa 

de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, dessa forma, 

possibilitando a conscientização do uso das tecnologias em sala de aula. O 

método de pesquisa do trabalho foi o de pesquisa-ação, no qual  foram 

abordados  aportes teóricos referentes aos objetos de aprendizagem aplicados 

ao ensino da Matemática. Este material é composto por textos com abordagem 

de temas do cotidiano escolar e possibilidades do uso dos Objetos de 

Aprendizagem para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática. O tema foi encaminhado diante as inquietações ao vislumbrarem 

um trabalho pedagógico que possibilitasse maior acesso às inovações 

tecnológicas aos alunos durante as aulas de matemática. Para a efetivação do 

trabalho, houve a construção de um projeto e a elaboração de um caderno 

temático que proporcionou reflexões teóricas para os professores. Este material 

composto por textos que abordam temas do cotidiano escolar e possibilidades 

do uso dos Objetos de Aprendizagem para auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática. Essa abordagem  terá como público professores 

de matemática, do Colégio Estadual Conselheiro Carrão, na cidade de Assaí-

PR. Para a construção de  uma análise que possa contribuir e revitalizar o 

processo de ensino e de aprendizagem do ensino  da Matemática, e a aplicação 

de novas práticas  na relação entre professores e alunos com o objetivo mais 

concreto e perceptível á realidade da comunidade escolar.Serão trabalhados os 

aspectos matemáticos e o modo fundamental da ação do sujeito  e suas 

reflexões sobre essas ações. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A UTILIZAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO 

DA MATEMÁTICA 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação 

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem; Pesquisa-ação; Matemática; 

Ensino Aprendizagem; Professores. 

Resumo: Este material tem como objetivo analisar os objetos de aprendizagem 

como instrumento de apoio para a construção do conhecimento matemático. O 

método de pesquisa será bibliográfica, no qual abordar-se-á aportes teóricos 

referentes aos objetos de aprendizagem aplicados ao ensino da Matemática, por 



meio de oficinas. Este material será composto por textos com abordando temas 

do cotidiano escolar e possibilidades do uso dos Objetos de Aprendizagem para 

auxiliar o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Essa abordagem 

terá como público professores de matemática, do Colégio Estadual Conselheiro 

Carrão, na cidade de Assaí-PR. Para o estabelecimento uma análise que possa 

contribuir ao processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, serão 

trabalhados os aspectos matemáticos e o modo fundamental da ação do sujeito  

e suas reflexões sobre essas ações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARLENE DA SILVA 

ORIENTADOR:  SEBASTIAO GERALDO BARBOSA 

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

Artigo  

Título:   Progressões e funções relacionadas a juros e sua contextualização 

Tema: A contextualização do ensino por meio de problematizações e 

articulações entre conteúdos como estratégia de ensino aprendizagem 

Palavras-chave:  Resolução de Problemas. Juros. Funções. Progressões. 

Resumo:  Este artigo foi elaborado como pré-requisito do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) em Matemática e teve como tema a 

contextualização do ensino por meio da problematização e articulações entre 

conteúdos como estratégia de ensino e aprendizagem. O tema foi escolhido a 

partir da importância de ensinar aos alunos conceitos de Matemática Financeira 

tão útil no cotidiano dos sujeitos. Este trabalho teve como objetivo abordar a 

metodologia de resolução de problemas no processo ensino aprendizagem de 

forma contextualizada demonstrando a possibilidade de desenvolver no aluno a 

capacidade de articular a matemática utilizando-se dos conteúdos: progressões 

aritméticas, progressões geométricas relacionando-os a juros simples e juros 

compostos e a conceitos de funções a afins e funções exponenciais, realizando 

as conexões, com a finalidade de proporcionar ao aluno o conhecimento de 

forma significativa. Ainda buscou apresentar os resultados no que tange ao 

desenvolvimento do pensamento crítico e a capacidade de analisar e fazer 

conexões entre progressões, juros e funções a partir do Projeto de Intervenção 



e do Material Didático Pedagógico, apresentando ambos e os resultados de sua 

implementação. Teoricamente, serão discutidos o ensino da Matemática e a 

resolução de problemas, o ensino da Matemática Financeira no Ensino Médio, 

Juros, Progressões e Funções. Também está presente neste artigo informações 

sobre o Projeto de Intervenção na Escola e a Produção Didático-Pedagógica 

desenvolvida ao longo do PDE. Por fim o artigo apresenta os resultados da 

implementação do trabalho na Escola. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Progressões e funções relacionadas a juros e sua contextualização 

Tema: A contextualização do ensino por meio de problematizações e 

articulações entre conteúdos como estratégia de ensino a aprendizagem. 

Palavras-chave: Problematização; articulação; progressões; funções; juros 

Resumo: Com o intuito de propor desafios para que o processo ensino-

aprendizagem da disciplina de matemática seja mais significativo e melhor 

compreendido pelo aluno, pretende-se através desta unidade didática, utilizar da 

metodologia resolução de problemas no processo ensino aprendizagem de 

forma contextualizada com o objetivo de desenvolver no aluno a capacidade de 

articular a matemática utilizando-se os conteúdos: progressões aritméticas, 

progressões geométricas relacionando-os a juros simples e juros compostos e a 

conceitos de funções afins e funções exponenciais. Estes assuntos são 

aparentemente diferentes, mas que apresentam propriedades semelhantes e o 

conceito de um pode ser aplicado no outro em diferentes contextos desta 

relação. A atividade de resolver problemas está presente no cotidiano das 

pessoas e mesmo assim percebe-se muita dificuldade, motivo que exige o 

enfrentamento dessa problemática, para que o aluno possa de fato compreender 

o que envolve a resolução de problemas e perceba que este encaminhamento 

metodológico poderá promover o desenvolvimento e a compreensão entre os 

diferentes conteúdos a serem ensinado. Pretende-se desenvolver esta 

intervenção pedagógica  utilizando-se a metodologia de resolução de problemas 

de forma prática e contextualizada com a intenção de promover uma melhor 

aprendizagem para nossos alunos. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARLENE PACHOLOK GODOFREDO 

ORIENTADOR:  Manuela Pires Weissbock Eckstein 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A Educação Fiscal no Ensino Médio:Desafios para o Ensino da 

Matemática 

Tema: Educação Fiscal 

Palavras-chave:  Educação Fiscal.  Modelagem Matemática.  Cidadania. 

Resumo:  O presente artigo apresenta os resultados obtidos durante a 

implementação da Produção Didática com o tema Educação Fiscal.  Tendo como 

metodologia a modelagem matemática, que possibilitou uma aprendizagem mais 

significativa e real para os envolvidos. Por meio de coleta de dados e pesquisa 

acerca dos temas abordados, buscou oportunizar ao aluno atividades que 

descem condições para  desenvolverem  trabalho em grupo, exercendo também 

a sua autonomia, além de exercitarem a comunicação e elaborarem 

questionamentos acerca dos conteúdos trabalhados. Cabe ressaltar que a 

Educação Fiscal representa um processo de sensibilização, de informação, de 

apropriação e conscientização dos alunos que compreenderam determinados 

contextos sociais, como o que envolve a cobrança de impostos e a destinação 

que deve ser dada aos recursos coletados. A partir dessa abordagem, o trabalho 

de implementação foi direcionado ao alunos do 1º ano do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Antonio Tupy Pinheiro,  no município de Guarapuava, estado 

Paraná. Esta proposta tornou possível um ensino mais dinâmico e mais 

significativo para os alunos. Resultando em  uma  consciência voltada ao 

exercício da cidadania  de acompanhamento da utilização  dos recursos 

advindos da arrecadação tributária, revertendo  principalmente na valorização do 

patrimônio público da escola. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Educação Fiscal no Ensino Médio: Desafios para o Ensino da 

Matemática. 

Tema: Educação Fiscal 



Palavras-chave: EDUCAÇÃO FISCAL. MODELAGEM MATEMÁTICA . 

CIDADANIA 

Resumo: A presente Unidade Didática apresenta o tema Educação Fiscal. 

Apresenta como método de discussão e análise o método da modelagem 

matemática, com a intenção de possibilitar uma aprendizagem mais significativa 

e real para os envolvidos. Por meio de coleta de dados e pesquisa acerca dos 

temas abordados, buscar-se- á oportunizar ao aluno condições para desenvolver 

o trabalho em grupo, exercendo também a sua autonomia, além de exercitar a 

comunicação e elaborar questionamentos acerca do conteúdo trabalhado. Cabe 

ressaltar que a Educação Fiscal representa um processo de sensibilização, de 

informação, de apropriação e conscientização dos alunos a compreender 

determinados contextos sociais, como o que envolve a cobrança de impostos e 

a destinação que deve ser dada aos recursos coletados. A partir dessa 

abordagem, os alunos devem se tornar mais conscientes, pelo fato de 

identificarem o valor dos impostos incluídos no preço dos produtos e serviços 

que consomem, bem como a sua destinação. Visando a construção de uma 

consciência voltada ao exercício da cidadania, o objetivo principal será, portanto, 

fazer com que o aluno compreenda o processo de arrecadação de impostos: O 

que é? Quem paga? Quanto paga? Para quem paga? A finalidade do imposto e 

a importância de pedir nota fiscal, identificando que o ensino de Matemática 

permite a compreensão de assuntos sociais relevantes, 

como este. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARLENE SALETE STADINICKI MARON 

ORIENTADOR:  Joseli Almeida Camargo 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   A importância das Medidas Agrárias no contexto matemático da 

Educação do Campo 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Medidas Agrárias; Conversões de Medidas; Educação do 

Campo; Etnomatemática. 



Resumo:  O presente artigo busca analisar e refletir sobre a importância de um 

ensino da matemática voltado à realidade do aluno do campo, pautado na 

Etnomatemática. Enfatiza-se a construção do conhecimento pelo indivíduo, 

numa perspectiva de Modelagem Matemática, enquanto metodologia de ensino 

e, análise dos conhecimentos reais da comunidade e dos alunos da 3ª Série do 

Ensino Médio matutino do Colégio Estadual do Campo Professor Estanislau 

Wrublewski, distrito de Santana, município de Cruz Machado, bem como da 

comunidade ao redor da escola, em relação à Medidas Agrárias. Apresenta-se 

uma análise das pesquisas realizadas com professores, alunos e pais de alunos, 

verificando suas visões sobre a importância do estudo desta temática como 

conteúdo em sala de aula, algumas considerações teóricas e reflexões sobre as 

Tendências Matemáticas propostas pelas DCEsPR/Matemática, focando o 

estudo do surgimento das medidas numa abordagem histórica; desde as 

unidades de medida que tomavam como base partes do corpo humano até a 

padronização do metro e sua adoção oficial. A abordagem principal é a 

valorização da Educação do Campo e os reflexos na aprendizagem dos 

educandos quando num enfoque prático do desenvolvimento de um projeto de 

resgate das medidas agrárias tradicionais usadas na região e suas respectivas 

conversões para as medidas oficiais adotadas nacionalmente, abordando 

também o uso das novas tecnologias de medição, como por exemplo, o uso do 

aparelho de GPS (Global Positioning System). 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A importância das Medidas Agrárias no Contexto Matemático da 

Educação do Campo 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Medidas Agrárias; Conversões de medidas; Educação do 

Campo. 

Resumo: Desde seu surgimento até sua padronização, sistemas de medida têm 

contribuído na organização do cotidiano da sociedade em vários aspectos: 

comércio, construções, agricultura e avanços tecnológicos diversos. 

Destacamos os sistemas de medidas de comprimento e área como os mais 

utilizados cotidianamente, inclusive no campo. No município de Cruz Machado, 

como em outras localidades rurais, as unidades de medidas mais utilizadas e 



conhecidas são as medidas agrárias não oficiais, tais como a braça, o litro, a 

quarta e o alqueire. O objetivo desta produção será pesquisar, medir e efetuar 

cálculos com unidades de medidas agrárias não oficiais usadas pelos 

agricultores e conhecidas pelos alunos da 3ª Série do Ensino Médio, filhos de 

agricultores. Neste estudo serão produzidos materiais didáticos para o apoio de 

atividades propostas para conversões das medidas não oficiais para as medidas 

oficiais, e vice-versa, pautados em pesquisas de campo e bibliográficas e no uso 

de instrumentos de medidas tradicionais e modernos para efetuar exercícios de 

cálculos de áreas e conversões de medidas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARLENE SCHOTTEN 

ORIENTADOR:  Bruno Rodrigo Teixeira 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   MEDIDAS DE COMPRIMENTO: UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO POR 

MEIO DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática/ Resolução de 

Problemas. 

Palavras-chave:  Educação Matemática;Tendências Metodológicas; Resolução 

de Problemas; Medidas de Comprimento. 

Resumo:  O presente artigo relata uma experiência de ensino do conteúdo 

Medidas de Comprimento em que se fez uso da tendência metodológica 

Resolução de Problemas. Esta experiência foi desenvolvida com alunos de uma 

turma de 6º ano, com o objetivo de proporcionar-lhes a resolução de problemas 

como ponto de partida para a sistematização das unidades de medidas de 

comprimento. No decorrer dos trabalhos os alunos apresentaram iniciativa, 

desenvolvimento de estratégias de resolução, confiança ao desenvolver os 

cálculos, envolvimento no trabalho em grupo, favorecendo a troca de ideias na 

busca das soluções para os problemas. Diante dos resultados obtidos 

consideramos que a Resolução de Problemas pode contribuir para a 

sistematização de conteúdos matemáticos como as medidas de comprimento. 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: MEDIDAS DE COMPRIMENTO: uma proposta de ensino por meio da 

Resolução de Problemas 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Medidas de Comprimento; 

Matemática. 

Resumo: Por meio da implementação dessa Unidade Didática pretendo 

proporcionar aos alunos uma experiência de ensino e aprendizagem de 

Matemática, a respeito de medidas de comprimento, na perspectiva da 

Resolução de Problemas. Esse trabalho será desenvolvido em uma turma do 6º 

ano do Ensino Fundamental, em que os problemas serão utilizados como um 

ponto de partida para a aprendizagem de conceitos matemáticos, buscando 

proporcionar uma aprendizagem com mais significado para o aluno e despertar 

seu interesse pela disciplina, pois partindo do problema ele poderá observar 

como a Matemática está presente em diferentes situações, e como ela é 

importante para a sua interpretação dentro destes contextos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARLI CASTRUCHI KAMEI 

ORIENTADOR:  Alexandra de Oliveira Abdala Cousin 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA: UMA FERRAMENTA AUXILIAR NOS 

PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA 

Tema: Matemática 

Palavras-chave:  Avaliação diagnóstica, investigação, aprendizagem em 

Matemática 

Resumo:  O maior desafio do professor no início do ano letivo é conhecer os 

alunos, principalmente o aluno do 6º ano que ingressa numa nova etapa em sua 

vida escolar, com mudança de escola e professores. 

Diante da expectativa do professor é preciso planejar e executar o trabalho 

docente. Nada mais propício do que iniciar o ano avaliando o nível de 

conhecimento do aluno para então traçar estratégias eficientes, afinal é um 



conjunto de atitudes, em consonância com o Projeto Político Pedagógico da 

escola, que norteia todas as ações, para que o educando se desenvolva. Nessa, 

perspectiva, a avaliação deixa de ter uma função classificatória de aprovar ou 

reprovar o aluno, o que revela um lado perverso de exclusão, para assumir a 

forma diagnóstica que é um mecanismo subsidiário do planejamento e da 

execução. O planejamento define os resultados e os meios, a execução constrói 

a metodologia para atingir os resultados e a avaliação serve de instrumento de 

verificação dos resultados. Se o ato de avaliar não se destina a um julgamento 

definitivo, o professor deve começar sua ação pedagógica pela avaliação porque 

é ela que se destina ao diagnóstico e, por isso, propicia a inclusão. A avaliação 

diagnóstica só servirá de instrumento de aprendizagem quando o professor 

assumir o papel de investigador e planejar suas intervenções, propondo 

encaminhamentos que permitam o aluno “sair” do seu nível de conhecimento 

para alcançar sucesso na aquisição de novos saberes. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Avaliação diagnóstica:  uma ferramenta auxiliar nos processos de ensino 

e aprendizagem da Matemática. 

Tema: A  importância da  avaliação diagnóstica como mais um instrumento para 

o planejamento de intervenções que favoreçam o desenvolvimento das  

habilidades  do educando. 

Palavras-chave: Avaliação Diagnóstica - Planejamento - Execução 

Resumo: O maior desafio do professor no início do ano letivo é conhecer os 

alunos, principalmente o aluno do 6º ano que ingressa numa nova etapa de seus 

processos de ensino e aprendizagem, com mudança de escola e professores. 

Diante dessa expectativa é preciso “planejar” o trabalho docente e a partir de 

onde iniciar os “conteúdos”? O ano letivo deve iniciar com um planejamento 

prévio o qual prevê uma avaliação. Percebemos a avaliação como um conjunto 

de atitudes, em consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola, que 

norteia todas as ações para que o educando se desenvolva. Nessa perspectiva, 

a avaliação deixa a função classificatória de aprovar ou reprovar o aluno, que 

revela o lado perverso de exclusão. A avaliação deve assumir a forma 

diagnóstica que é um mecanismo subsidiário do planejamento e da execução. O 

planejamento define os resultados e os meios, a execução constrói a 



metodologias para atingir os resultados; e a avaliação serve de instrumento de 

verificação dos resultados. Se o ato de avaliar não se destina a um julgamento 

definitivo, o professor deve começar sua ação pedagógica pela avaliação porque 

é ela que se destina ao diagnóstico e, por isso, propicia à inclusão. Só se 

“modifica” aquilo que se conhece. A avaliação diagnóstica só servirá de 

instrumento de aprendizagem, quando o professor assumir o papel de 

investigador e planejar suas intervenções, propondo encaminhamentos que 

levam “tirar” o aluno do seu nível de conhecimento para alcançar sucesso na 

aquisição de novos saberes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARLUCE MOSOLI 

ORIENTADOR:  Wellington Hermann 

IES:  Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 

Artigo  

Título:   CONSUMO ABUSIVO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR 

ADOLESCENTES: uma proposta para a educação estatística por meio da 

modelagem matemática 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Modelagem Matemática; Educação Estatística; Bebidas 

Alcoólicas. 

Resumo:  A presente pesquisa teve como objetivo utilizar a Modelagem 

Matemática como um ambiente para aprendizagem de conteúdos sobre 

estatística, envolvidos na questão do consumo abusivo de bebidas alcoólicas por 

adolescentes. Foi desenvolvido em uma turma de 3º ano do Ensino Médio do 

período diurno, no Colégio Estadual Princesa Isabel – Ensino Médio, no 

município de Araruna/PR. Ao abordar este tema, oportunizamos discussões 

enfocando a propaganda de bebidas alcoólicas, principalmente da cerveja, e 

também, acidentes de trânsitos causados por pessoas que consumiram bebidas 

alcoólicas antes de dirigir. O estudo de conteúdos de estatística foi realizado por 

meio de um processo investigativo, em que foi proposta aos alunos uma 

pesquisa estatística para saber como está o consumo de bebidas alcoólicas 

entre os adolescentes do colégio. A partir dos dados coletados foram 



introduzidos os conteúdos de estatística. A metodologia da pesquisa enquadra-

se no campo da pesquisa qualitativa, para a coleta de dados foram utilizados 

como instrumentos a observação, o diário de campo e os registros escritos 

referentes às atividades trabalhadas. Acreditamos que integrar a Matemática 

com situações reais contribuiu para a aprendizagem e também para o 

desenvolvimento do senso crítico dos alunos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: CONSUMO ABUSIVO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR 

ADOLESCENTES: uma proposta para a educação estatística por meio da 

modelagem matemática 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Educação Estatística; Bebidas 

Alcoólicas. 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica se caracteriza como uma 

Unidade Didática e tem como objetivo utilizar a Modelagem Matemática como 

um ambiente para aprendizagem de conteúdos sobre estatística, envolvidos na 

questão do consumo abusivo de bebidas alcoólicas por adolescentes. Ao 

abordar o tema “Consumo Abusivo de Bebidas Alcoólicas por Adolescentes”, 

oportunizaremos importantes discussões enfocando a propaganda de bebidas 

alcoólicas, principalmente da cerveja, e também, acidentes de trânsitos 

causados por pessoas que consumiram bebidas alcoólicas antes de dirigir. O 

estudo de conteúdos de estatística será realizado por meio de um processo 

investigativo, onde será proposto aos alunos que façam uma pesquisa estatística 

para saber como está o consumo de bebidas alcoólicas entre os adolescentes 

do colégio, a partir dos dados coletados serão introduzidos os conteúdos de 

estatística necessários para a realização desta atividade. Esperamos ao final 

dessa Unidade Didática apresentar a Modelagem Matemática como uma 

alternativa pedagógica para abordar temas da realidade e assim despertar no 

aluno o interesse para o estudo de estatística. Acreditamos que integrar a 

Matemática com situações reais pode contribuir para a aprendizagem e também 

para o desenvolvimento do senso crítico dos alunos. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MARTA LOSSO FERRAZ 

ORIENTADOR:  Manuela Pires Weissbock Eckstein 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   O que podemos aprender no Clube de Matemática? 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Clube de Matemática; Jogos; Ensino; Aprendizagem. 

Resumo:  O presente artigo refere-se a uma proposta de trabalho desenvolvida 

na disciplina de Matemática, pautada na valorização dos educandos, com a 

criação do Clube de Matemática. A mesma iniciou-se no ano de 2012, integrando 

as atividades do PDE. Com isso, pretendeu-se estruturar um trabalho que 

pudesse ampliar e criar a autonomia dos alunos participantes, ressaltando seu 

compromisso social enquanto membros da sociedade. Outro objetivo foi o de 

desenvolver ferramentas lúdicas de ensino e aprendizagem, mais 

especificamente jogos, que pudessem minimizar as dificuldades dos alunos nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Serviram de fundamentos alguns marcos 

da Teoria de Lev Vygotsky, visto que há necessidade de incluir as relações de 

como o estudante compreende e se apropria do conhecimento. O artigo relata 

como foi dada a funcionabilidade ao Clube e a contribuição que os jogos 

trouxeram aos alunos do 6.º Ano do Colégio Estadual Padre Chagas, no Sistema 

de Numeração e nas Quatro Operações com Números Naturais. O estudo 

ressalta a importância de buscar novas alternativas para o ensino de 

Matemática, pois os resultados finais dos alunos em anos anteriores atestam ser 

esta uma das disciplinas que contribuem para elevar os índices de reprovações. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O que podemos aprender no Clube de Matemática? 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Aprendizagem; clube de matemática; jogos. 

Resumo: Jogo remete-se a criança, embora seja apreciado em todas as idades. 

De acordo com Smole, Diniz e Milani (2007), a dimensão lúdica do jogo 

desenvolve a criatividade, a imaginação, envolve desafios e a possibilidade de 

superar obstáculos. As crianças ingressam ao Ensino Fundamental cada vez 



mais novas e gostam muito de brincar, então é possível aproveitar esses e outros 

benefícios do jogo na educação. Considerando que a Disciplina de Matemática 

é difícil, e as reprovações de muitos alunos de 6º ano confirmam esse fato (9% 

a 22% no último quinquênio), opta-se por uma nova estratégia, para auxiliar na 

aprendizagem matemática: o Clube de Matemática. Assim, como parte das 

atividades PDE, elaborou-se um projeto para implementação de um Clube de 

Matemática no Colégio Estadual Padre Chagas – Guarapuava – PR. O Clube 

inicialmente irá atender os alunos de 6.º ano do Ensino Fundamental, com o 

objetivo de   proporcionar-lhes atividades que funcionem como ferramenta de 

apoio, os jogos, para a aprendizagem do   sistema  de numeração decimal  e  as 

quatro operações com números naturais. O clube envolverá alunos do Ensino 

Fundamental e Médio, fortalecendo práticas que desenvolvam a “autonomia”, 

para que sejam capazes de transformar a realidade social onde estão inseridos. 

Para respaldar suas ações perante a comunidade escolar este terá Estatuto  e 

Regulamento próprios em consonância ao Regimento  Escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MAURICIO DE OLIVEIRA MUNHOZ 

ORIENTADOR:  Margio Cezar Loss Klock 

IES:  UFPR 

Artigo  

Título:   BLOG: MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO DA ÁLGEBRA 

UTILIZANDO A REGRA DE TRÊS. 

Tema: Modelagem  Matemática 

Palavras-chave:  Novas possibilidades Educativas. Blog. Modelagem 

Matemática. 

Resumo:  A aprendizagem de habilidades matemáticas buscam cada vez mais 

novos encaminhamentos metodológicos que agregam novas possibilidades 

educativas, tais como: modelagem matemática, a resolução de problemas e a 

informática. Na informática, os recursos didáticos digitais podem possibilitar uma 

maior interação e a construção prazerosa e significativa do saber. O blog, como 

recurso digital, é uma dessas ferramentas que se caracteriza como objeto de 

construção coletiva do saber que pode se articular com os conhecimentos 



matemáticos de forma harmônica para o ensino e a aprendizagem. A importância 

deste relato de experiência centra-se na disciplina de matemática contemplando 

o conteúdo da álgebra visando às suas possibilidades educativas na prática 

docente, as vantagens da interação educador e educando na utilização da 

ferramenta digital a partir de uma experiência exploratória e prática na web. Este 

trabalho busca investigar uma pesquisa em ação desenvolvida  nos contéudos 

da matemática de razões, proporções, regra de três simples e porcentagens, em 

um  turma do 7º ano do ensino fundamental, utilizando blogs e modelagem 

matemática. Nas atividades desenvolvidas pelos educandos com o blog, 

percebeu-se um maior interesse dos alunos pela disciplina bem o 

desenvolvimento de uma maior criticidade perante as relações que envolvem o 

conteúdo proposto com o seu dia a dia. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DIDÁTICO DIGITAL 

Tema: Modelagem  Matemática 

Palavras-chave: manual do blog, modelagem matematica. 

Resumo: A produção didático apresentada consiste em um manual de utilização 

de recurso didático digital do blog, no qual possibilita ao usuário todos os passos 

necessários para a realização das atividades propostas. Sendo as atividades 

propostas para modelagem estão inseridas na própria página do blog. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: MIRIAM SILVEIRA COSTA 

ORIENTADOR:  Mariliza Simonete Portela 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná 

Artigo  

Título:   A APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA: 

CONTRIBUIÇÕES DE AVALIAR NA DIVERSIDADE 

Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas 

Palavras-chave:  Matemática. Atividades. Avaliação. Formação de Docentes 

Resumo:  O presente artigo apresenta um relato das atividades desenvolvidas 

com alunos e professores do Ensino Fundamental II. Teve por objetivo apontar 



diferentes práticas de ensino que possam contribuir tanta para a aprendizagem 

em si quanto para a avaliação dessa aprendizagem.  Participaram do processo 

professores direção e equipe pedagógica como parceiros nas fases da 

intervenção na escola valorizando a aprendizagem dos alunos. Ao vivenciar as 

práticas os docentes observaram e relataram ter havido um ganho para a 

aprendizagem dos alunos com os meios alternativos para o trabalho com a 

disciplina matemática. Houve o repasse de um kit de material utilizado nas 

oficinas da intervenção. O objetivo deste material serviu de acompanhamento na 

intervenção e de apoio aos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. Por 

meio dos jogos e atividades diferenciadas os alunos demonstraram maior 

interesse em aprender matemática. Despertou também nos professores de 

outras disciplinas o interesse em aprimorar suas práticas e tornar suas aulas 

mais atrativas. Conclui-se que as ações aplicadas e realizadas na escola 

atenderam as expectativas esperadas despertando o interesse nos alunos e 

contribuindo com o ensino aprendizagem. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Aprendizagem da Disciplina de Matemática: Contribuições de Avaliar 

na Diversidade 

Tema: Avalição 

Palavras-chave: Alunos, dificuldades, jogos e avaliação 

Resumo: Esta Unidade temática foi elaborada a partir das dificuldades em 

avaliar o aluno da Diversidade. Ela é composta por atividades  e jogos que 

contribuem com o professor auxiliando nas avaliações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: NEURACI APARECIDA BANDEIRA 

ORIENTADOR:  DANIEL DE LIMA 

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

Artigo  

Título:   Modelando a matemática financeira na educação de jovens e adultos 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 



Palavras-chave:  Juros. Modelagem Matemática. Aplicação. Contexto Social. 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto 

“Modelando a matemática financeira na Educação de Jovens e Adultos”, 

desenvolvido junto aos alunos da Educação de Jovens e Adultos-fase II, no 

período noturno, do Colégio Estadual Cruzeiro do Oeste e apresentado aos 

professores da Rede Pública Estadual do Paraná, por meio do Grupo de 

Trabalho em Rede (GTR). Teve como objetivo capacitar o aluno em 

conhecimentos que o permitam realizar cálculos financeiros e análises de 

investimentos para a tomada de decisão na gestão financeira pessoal. Optou-se 

pela modelagem matemática como alternativa pedagógica, visto que a mesma 

permite ao aluno ser agente ativo do processo de construção do conhecimento, 

superando com motivação as dificuldades que a matemática apresenta. O 

enfoque foi Juros e Taxas de Juros no Contexto Social de maneira a ser 

incorporadas no cotidiano dos alunos. Para tanto, recorreu-se a uma literatura 

produzida nesta área, numa abordagem crítica, exigindo da escola e do currículo 

a implementação de códigos e modelos utilizados nos sistemas econômicos, na 

aprendizagem da matemática financeira. O desenvolvimento das atividades 

permitiu mostrar que é indispensável uma vivência plena e cidadã da economia 

do país, levando em consideração que o aluno faz parte deste contexto. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Modelando a matemática financeira na educação de jovens e adultos 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Modelagem Matemática, Juros, Taxas de Juros, Aplicação e 

Contexto Social. 

Resumo: Esta unidade Didático Pedagógica foi desenvolvida para o Programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado 

do Paraná e apresenta os Juros e Taxas de Juros no Contexto Social como tema 

de estudo. O principal objetivo é analisar o comportamento dos fatos que 

determinam a situação econômica em que o aluno está inserido e também 

capacitá-lo em conhecimentos que o permitam realizar cálculos financeiros de 

investimentos para tomada de decisão na gestão financeira pessoal. A proposta 

de trabalho é prática e visual para o ensino da Matemática Financeira explorando 



na escola situações financeiras do cotidiano, como a forma de efetuar o 

pagamento de impostos, realização de financiamentos e as diversas opções de 

compra oferecidas pelo mercado. Assim a Matemática que se ensina na escola 

deve servir para evitar que a população seja enganada, ajudar na escolha da 

melhor forma de pagamento, e assim propiciar o exercício pleno da cidadania. A 

metodologia utilizada na aplicação dos problemas será a Modelagem 

Matemática. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: NEUSA ROSANE FRIGO 

ORIENTADOR:  ISABEL CRISTINA NEVES 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Fazendo Pipas com Geometria 

Tema: Geometria 

Palavras-chave:  geometria;figuras planas;área;perímetro;pipas 

Resumo:  Baseado nas tendências metodológicas das Diretrizes Curriculares 

de Matemática do Estado do Paraná, este trabalho é o relato de uma experiência 

de sala de aula  com uma turma do 2º Ano do Curso Profissionalizante Formação 

de Docentes, numa escola pública do estado do Paraná. O conteúdo estruturante 

focado foi a Geometria, pois esta parte da Matemática, muitas vezes, fica 

deixada de lado ou é trabalhada de maneira superficial por aparecer, em geral, 

nos últimos capítulos dos livros ou no último bimestre do planejamento anual. 

Através da contextualização da Geometria e História das Pipas abordou-se o 

conteúdo específico Área e Perímetro de Figuras Planas.Utilizaram-se diferentes 

recursos para entender os conceitos básicos e fórmulas utilizadas para os 

cálculos. Buscou-se, através da construção das pipas, motivação para a 

aprendizagem do assunto apresentado, e em seguida seu resultado foi 

compartilhado com a comunidade escolar. A exposição das Pipas construídas 

possibilitou que a área e perímetro fossem vistos na prática e a partir de 

manifestação artística em cada pipa confeccionada houve articulação entre a 

teoria e a prática. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: Fazendo Pipas com Geometria 

Tema: Geometria 

Palavras-chave: geometria;figuras planas;pipas;área;perímetro 

Resumo: O conteúdo de Geometria, em geral, é trabalhado no final do ano 

letivo, fato este que faz com que seja aprofundado pouco, quer pela falta de 

tempo ou outros fatores. Os livros didáticos em geral, abordam esse conteúdo 

no último capítulo reforçando a idéia de trabalhar depois. Dessa maneira ao 

concluir o Ensino Médio têm-se breves noções de Geometria. O presente projeto 

pretende valorizar este conteúdo estruturante trabalhando de forma 

contextualizada e criativa, explorando conteúdos de Geometria, tendo por base 

a construção de pipas. Durante a realização, objetivamos explorar conteúdos 

básicos de Geometria, na construção de pipas por meio de cálculos de áreas de 

triângulos e hexágonos regulares. Temos como intuito desenvolver o cálculo de 

perímetro destas figuras planas. Para contextualizar abordaremos a história das 

pipas, e faremos a construção de pipas, trabalhando as mensurações 

necessárias durante a construção. Durante o trabalho identificaremos e 

relacionaremos os elementos geométricos que envolvem o cálculo de área e 

perímetro de diferentes figuras planas. Como cita Luis Carlos Pais: “A 

contextualização do saber é uma das mais importantes noções pedagógicas que 

deve ocupar um lugar de maior destaque na análise da didática contemporânea. 

Trata-se de um conceito didático fundamental para a expansão do significado da 

educação escolar. O valor educacional de uma disciplina expande na medida em 

que o aluno compreende os vínculos do conteúdo estudado com um contexto 

compreensível por ele.”( PAIS, 2001,p. 27) Esse trabalho visa minimizar alguns 

questionamentos a partir do estudo detalhado, incluindo a construção de pipas 

para tornar a geometria mais atraente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: NOELI ZATTA 

ORIENTADOR:  Andreia Buttner Ciani 

IES:  UNIOESTE 



Artigo  

Título:   O jogo pedagógico para abordagem de dificuldades na aprendizagem 

das quatro operações básicas 

Tema: Atividades lúdicas para abordagem e tratamento de dificuldades das 

quatro operações básicas 

Palavras-chave:  Sistema de numeração; Quatro operações; Atividades lúdicas 

Resumo:  O trabalho que segue faz parte do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE/PR) do ano de 2012 desenvolvido conjuntamente entre a 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) campus Cascavel e o 

Colégio Estadual de Renascença Padre José Junior Vicente Ensino 

Fundamental e Médio. A partir da constatação de que os alunos do 6º ano 

chegam cada vez mais às Séries Finais do Ensino Fundamental sem o domínio 

de alguns conceitos básicos matemáticos, tais como o Sistema de Numeração 

Decimal e as quatro operações básicas, acarretando com isso dificuldades para 

a compreensão dos conceitos associados a estes conceitos. Também as 

crianças chegam à escola gostando da Matemática mas, com o decorrer dos 

anos, tal gosto diminui, chegando até mesmo a desenvolver um sentimento de 

aversão diante da disciplina. Defendemos a utilização de atividades lúdicas 

como forma de resgatar a aprendizagem das quatro operações básicas e motivar 

os estudantes a estudar Matemática. O processo da escolha das atividades, a 

sua realização com alunos de um 6º ano, bem como a avaliação da 

aprendizagem é discutida. Percebemos que os alunos se envolveram buscando 

soluções, criando estratégias para solucionar os problemas criados pelo jogo, 

mostrando-se ativos durante seu processo de aprendizagem. Por meio da 

análise de suas produções escritas pudemos intervir de maneira mais 

sistematizada e reflexiva em seus processos de aprendizagem, exercitando 

assim, a avaliação como da aprendizagem, e não apenas de rendimento. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O jogo pedagógico para abordagem de dificuldades na aprendizagem 

das quatro operações básicas 

Tema: Atividades lúdicas para abordagem e tratamento de dificuldades das 

quatro operações básicas 



Palavras-chave: Sistema de Numeração Decimal; Quatro operações; 

Atividades lúdicas 

Resumo: Parte-se do pressuposto, sustentado em estudos, em trabalhos de 

pesquisa e na literatura específica, de que os jogos matemáticos podem auxiliar 

o professor no ensino e auxiliar os alunos na aprendizagem. Acreditamos que 

isso se deva, principalmente, à capacidade dos jogos em despertar o interesse 

dos alunos, por isso, a nosso ver, é uma metodologia atrativa, diante da qual os 

alunos se socializam, cooperam, buscam resultados, planejam e aprendem. O 

jogo na sala de aula pode contribuir com o desenvolvimento da metodologia da 

resolução de problemas, favorecendo a criatividade num ambiente desafiador e 

gerador de motivação, o que pode ajudá-los a construir novos conhecimentos. O 

objetivo desse trabalho é desenvolver atividades lúdicas para o tratamento das 

dificuldades quanto à compreensão e à aplicação das quatro operações básicas. 

Espera-se com esse trabalho que os alunos gostem da matemática, pesquisem, 

busquem soluções, criem estratégias para solucionar problemas relacionados ao 

seu dia a dia, e que sejam ativos no seu processo de aprendizagem 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: OSMAR GODOI 

ORIENTADOR:  Pamela Emanueli Alves Ferreira 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU: uma proposta de intervenção 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática: Resolução de 

Problemas. 

Palavras-chave:  Educação Matemática; Trajetória Hipotética de 

Aprendizagem; Equação de 1º grau; Educação Matemática Realística 

Resumo:  O presente artigo pretende relatar uma proposta de intervenção 

realizada com turmas do 7º ano do Colégio Estadual Antonio Racanello 

Sampaio, com base em alguns princípios da Educação Matemática Realística. 

Foram trabalhados conteúdos de equações do primeiro grau, partindo de um 

problema do ENEM, dando oportunidade aos alunos de reinventarem a 

matemática, construindo conceitos por meio de trajetórias hipotéticas de 



aprendizagem, planejada pelo professor. Esta proposta pretende promover a 

autonomia dos alunos, habilitando-os a construir conceitos de matemática que 

se relacionem a seu cotidiano e relacioná-los com a matemática apresentada 

nos bancos escolares. Foi trabalhado também, um problema do PISA, por meio 

do qual os alunos participantes do trabalho, demonstraram certa facilidade com 

relação à visualização da matemática envolvida e a interpretação do problema 

proposto 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU: uma proposta de intervenção. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática: Resolução de 

Problemas. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Trajetória Hipotética de Aprendizagem; 

Equação de 1º grau. 

Resumo: Na busca de alternativas que venham minimizar as dificuldades 

encontradas por alunos do 7° ano do Ensino Fundamental, apresento esta 

proposta de intervenção por meio de uma trajetória hipotética de aprendizado, 

na perspectiva da Educação Matemática Realística. Tem como objetivos, aplicar 

uma trajetória hipotética de aprendizagem, visando o aprendizado dos alunos 

em matemática. Na Trajetória Hipotética de Aprendizado, os alunos trabalharão 

construindo seus conceitos, matematizando por meio de reinvenções guiadas, 

oportunizadas pelo professor. Espera-se que os alunos reconheçam e utilizem 

uma equação do 1º grau, fazendo comparações, observando padrões ou 

modelos existentes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: RAQUEL APARECIDA WOLOCHATYI DE LIMA 

ORIENTADOR:  ISABEL CRISTINA NEVES 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Leitura e interpretação dos enunciados dos problemas matemáticos 

Tema: Tendências Metodológicas em  Educação Matemática 



Palavras-chave:  Leitura. Resolução de Problemas. Sistemas de Equações do 

1º Grau. 

Resumo:  Este artigo apresenta o resultado da intervenção pedagógica, 

realizada durante a participação no Programa de Desenvolvimento Educacional 

- PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. A implementação desse 

projeto ocorreu no 1º semestre de 2013, com alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental, de uma escola do município de Guarapuava. O objetivo foi o de  

analisar como as estratégias de leitura contribuem para minimizar as dificuldades 

de compreensão dos enunciados dos problemas matemáticos sobre sistemas de 

equações do 1º grau. Durante a implementação, propôs-se a metodologia 

resolução de problemas, enfatizando a importância da leitura e compreensão 

dos enunciados dos problemas propostos aos alunos. Os alunos trabalharam em 

duplas e, em todas as etapas da resolução, eles se comunicaram expressando-

se oralmente, sempre com mediação da professora no processo de leitura, 

compreensão e interpretação. O trabalho com estratégias de leitura favoreceu 

aos alunos a percepção da importância do ato de ler com atenção para a 

extração dos dados importantes durante a resolução dos problemas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Leitura e interpretação dos enunciados dos problemas matemáticos – 

sistemas de equações do 1º grau 

Tema: Tendências Metodológicas em  Educação Matemática 

Palavras-chave: Leitura. Resolução de Problemas. Sistemas de Equações do 

1º Grau. 

Resumo: Em Matemática também se faz necessário o uso da leitura, tanto para 

o trabalho com os conteúdos, bem como para a resolução de problemas. No 

entanto, muitos alunos têm apresentado dificuldades com a leitura e com a 

compreensão do que leem, por isso, muitas vezes não conseguem resolver os 

problemas matemáticos. Nesse sentido, o objetivo do presente Material Didático 

é trazer algumas considerações sobre o processo de leitura, bem como propor 

o trabalho com a metodologia resolução de problemas, enfatizando a 

importância da mediação do professor no processo da leitura e compreensão 

dos enunciados. Os alunos trabalharão em duplas e, em todas as etapas da 

resolução, ou seja, desde a leitura dos enunciados até chegar a solução, serão 



convidados a se comunicarem e se expressarem oralmente. Optou-se em 

trabalhar apenas com os problemas referentes ao conteúdo, sistemas de 

equações do 1º grau, já que os alunos do Ensino Fundamental sempre 

apresentam dificuldade com esse conteúdo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: RAQUEL MAINARDES DE CASTRO 

ORIENTADOR:  Jose Trobia 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   O Lúdico, sua Importância e Aplicabilidades no Ensino da Matemática 

Tema: Tendências metodológicas em educação matemática 

Palavras-chave:  Ensino da matemática, ludicidade, construção do 

conhecimento. 

Resumo:  O presente artigo busca uma reflexão do processo de ensino-

aprendizagem, da importância de uma proposta de trabalho na qual os 

conteúdos matemáticos sejam conduzidos com a utilização de materiais 

didáticos manipulativos, por meio da confecção e exploração de jogos e 

brincadeiras contemplando a ludicidade. Neste artigo, apresenta-se os 

resultados obtidos durante a implementação do Projeto \"O Lúdico: sua 

importância e aplicabilidades no ensino da matemática\", uma proposta de 

trabalho vinculada ao Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná 

(PDE), o qual teve por objetivo oferecer aos alunos do 6ª ano do Ensino 

Fundamental, aulas com utilização de jogos e atividades lúdicas apresentados 

no Caderno Pedagógico, outro requisito do programa, como instrumento para o  

entendimento de conceitos fundamentais de matemática. O ato de educar exige 

propostas com atividades diversificadas, atraentes e significativas, visto que 

atualmente é notório grande parte dos alunos não demonstrar afinidade pelos 

estudos da matemática. Cabe a nós educadores oferecer uma proposta 

diferenciada nas aulas, buscando novas práticas pedagógicas, criando 

estratégias que possibilitem ao aluno atribuir sentido e construir significado às 

ideias matemáticas. Houve superação das expectativas quanto ao envolvimento 

e participação dos alunos que com interesse e dedicação, brincaram e 



manusearam os recursos lúdicos propostos, além de atingirem resultados 

satisfatórios de raciocínio e aprendizagem, demonstrando gosto e prazer em 

aprender, deixando evidente, que podemos tornar o ensino da matemática mais 

divertido e interessante. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Lúdico, sua Importância e Aplicabilidades no Ensino da Matemática 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Ensino da matemática, ludicidade, construção do 

conhecimento 

Resumo: Sabe-se da importância do interesse dos alunos na aprendizagem de 

todas as disciplinas. Porém, atualmente é notório que grande parte deles não 

demonstra afinidade pelos estudos da matemática, talvez pelo fato de alguns 

conteúdos serem tratados de forma abstrata gerando desse modo, dificuldades 

na sua compreensão e consequentemente contribuindo para fragmentação na 

construção do próprio conhecimento matemático. Diante disso, entendemos que 

o professor deverá buscar novas práticas pedagógicas, criar estratégias que 

possibilitam ao aluno atribuir sentido e construir significado às ideias 

matemáticas de modo a tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, 

analisar, discutir e criar. Daí questiona-se: como ocorre a aprendizagem quando 

os alunos são envolvidos num ensino de Matemática que contemple a 

ludicidade? A produção deste material didático-pedagógico objetiva uma 

proposta de trabalho onde os conteúdos matemáticos serão conduzidos com a 

utilização de materiais didáticos manipulativos: confecção e exploração de jogos 

e brincadeiras. Espera-se, com essas práticas docentes, proporcionar aos 

alunos do 6º ano do ensino fundamental de uma escola situada no interior do 

estado do Paraná, aulas que proporcionem significado a conteúdos matemáticos 

e que ao brincarem e manusearem os recursos lúdicos propostos, além de 

atingirem resultados satisfatórios de raciocínio e aprendizagem, adquiram mais 

prazer de aprender Matemática 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 



PROFESSOR PDE: Regiane Gomes de Araujo 

ORIENTADOR:  LEONI MALINOSKI FILLOS 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Aulas Investigativas no Ensino da Álgebra no 8º ano 

Tema: O Ensino da Álgebra no 8º ano 

Palavras-chave:  Álgebra, Educação Matemática, Investigações Matemáticas. 

Resumo:  A Álgebra tradicionalmente é considerada uma ferramenta 

matemática por excelência e seu ensino ocupa um espaço privilegiado nos 

currículos escolares.  Pelos alunos é vista, muitas vezes, como uma fonte de 

incompreensão e de dificuldades operacionais, com pouca utilidade para a vida 

e para o prosseguimento dos estudos. Já, os professores, em geral, tentam 

justificar a importância de seu estudo e ensinam técnicas de memorização, 

macetes e regras, normalmente desprovidos de significação. Na tentativa de 

reverter essa situação, este trabalho teve como objetivo enfatizar novas 

alternativas de ensino que se traduzissem num aprendizado mais eficiente para 

a Álgebra, de forma que os alunos estabelecessem conexões entre as 

abstrações inerentes a esse campo do conhecimento com outras áreas e o 

mundo real. Buscou-se proporcionar aos estudantes, perspectivas e estratégias 

que favorecessem uma compreensão dos conteúdos a partir de abordagens 

pautadas na metodologia das Investigações Matemáticas. Tal proposta de 

intervenção teve como público-alvo alunos do 8º ano do ensino fundamental do 

Colégio Estadual João XXIII - Ensino Fundamental e Médio, localizado no 

município de Irati-Pr. Verificou-se que com a utilização de novas metodologias o 

aluno é capaz de uma melhor compreensão do conteúdo, despertando assim o 

gosto e o prazer em estudar Álgebra. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Aulas Investigativas no Ensino da Álgebra no 8º ano 

Tema: O Ensino da Álgebra no 8º Ano 

Palavras-chave: Álgebra; Educação Matemática; Investigações Matemáticas 

Resumo: Este material, tem o objetivo de suscitar 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  ainda, um projeto de maior amplitude 

cujo objetivo é investigar as potencialidades das Investigações Matemáticas na 

formação e desenvolvimento algébrico de alunos do 8º ano e contribuir para o 

que o processo de ensino e aprendizagem da Álgebra seja mais dinâmico, 

significativo e eficiente. A opção pela temática “Ensino da Álgebra” se justifica 

por se tratar em geral de um conteúdo difícil de ser ensinado e aprendido. Por 

isso, os professores devem repensar a prática e buscar formas de tornar o 

estudo desse conteúdo mais atraente e significativo, estabelecendo uma relação 

mais dialógica com o aluno, e oportunizando em sala de aula um processo de 

produção e negociação de significados e de descoberta de relações 

matemáticas, a partir de atividades de caráter exploratório e investigativo. Com 

novas abordagens, acredita-se que o aluno será capaz de uma melhor 

compreensão do conteúdo, despertando assim o gosto e o prazer em estudar 

Álgebra. Portanto, pretende-se com esse projeto enfatizar novas alternativas de 

ensino que se traduzam num aprendizado mais eficiente para a Álgebra, de 

forma que os alunos estabeleçam conexões entre as abstrações inerentes a 

esse campo do conhecimento com outras áreas e o mundo real. Intenciona-se 

proporcionar aos alunos perspectivas e estratégias que favoreçam uma 

compreensão dos conteúdos a partir de abordagens pautadas na metodologia 

das investigações matemáticas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: REGINALDO PICCIRILO 

ORIENTADOR:  Lucineide Keime Nakayama de Andrade 

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

Artigo  

Título:   OS JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA A 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM FRAÇÕES 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática (Jogos e Frações) 

Palavras-chave:  Frações. Jogos. Resolução de Problemas. 

Resumo:  Dentre os recursos pedagógicos, os jogos se destacam como uma 

ferramenta de fundamental importância para o ensino da matemática. 

Constituindo-se como uma fonte de estimulo e divertimento, transformando 



cálculo e raciocínio em momentos de prazer e aprendizagem. Compreender 

como e quando utilizá-los na prática docente faz-se necessário para que estes 

realmente sejam um efetivo instrumento de aprendizagem. E para isto, o projeto 

de intervenção pedagógica do PDE, foi proposto, pois se acredita que com esse 

recurso é possível facilitar e contribuir para a aprendizagem de frações aliados 

a resolução de problemas, pois dessa forma os educandos podem aprender 

brincando, interagindo entre si, vivenciando situações similares. Portanto para 

que esta temática seja difundida em maior escala optou-se por fazer o projeto 

com professores de matemática do Ensino Fundamental do Município de Pérola, 

no Colégio Estadual Nestor Víctor Ensino Fundamental, Médio e Formação de 

Docente. O objetivo é contribuir com subsídios teórico-práticos para o ensino e 

aprendizagem das frações, tendo como recurso pedagógico o jogo para que 

estimule a resolução de situações problemas. Então, na busca de contribuir para 

o aperfeiçoamento da prática docente no que tange ao conteúdo de frações, o 

projeto será aplicado de forma a fazer com que educando e educadores desperte 

para o fazer e o aprender matemática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Os Jogos como Recurso Didático-Pedagógico para a Resolução de 

Problemas com Frações 

Tema: Jogos e Frações 

Palavras-chave: Matemática; jogos; frações. 

Resumo: Dentre todos os recursos pedagógicos, os jogos destacam-se como 

uma ferramenta de fundamental importância para o ensino da Matemática. 

Constituindo-se como uma fonte de estimulo e divertimento, transformando 

cálculo e raciocínio em momentos de prazer e aprendizagem. Compreender 

como e quando utilizá-los na prática docente faz-se necessário para que estes 

realmente sejam um efetivo instrumento de aprendizagem. É para isto o projeto 

foi proposto, pois se acredita que com esse recurso é possível facilitar e 

contribuir para a aprendizagem de frações aliados a resolução de problemas, 

pois dessa forma os educandos podem aprender brincando, interagindo entre si, 

vivenciando situações similares. Portanto para que esta temática seja difundida 

em maior escala optou-se por fazer o projeto com professores de Matemática do 

Ensino Fundamental do Município de Pérola, no Colégio Estadual Nestor Víctor 



Ensino Fundamental Médio e Formação de Docente. O objetivo é contribuir com 

subsídios teórico-práticos para o ensino e aprendizagem das frações, tendo 

como recurso pedagógico o jogo para que estimule a resolução de situações 

problemas. Acredita-se que os jogos são recursos que podem contribuir para 

essa aprendizagem aliados a resolução de problemas, pois os alunos podem 

aprender brincando, interagindo entre si, vivenciando situações similares. Então, 

na busca de contribuir para o aperfeiçoamento da prática docente no que tange 

ao conteúdo de frações, a Unidade Didática é apresentada como requisito do 

Programa do PDE. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: REINALDO GOMES 

ORIENTADOR:  Wellington Hermann 

IES:  Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 

Artigo  

Título:   Investigação matemática: possibilidades para o trabalho com funções 

por meio do GeoGebra 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Educação Matemática; Investigação Matemática; GeoGebra. 

Resumo:  Esta é uma pesquisa qualitativa que teve como objetivo investigar 

como o GeoGebra pode auxiliar na aprendizagem dos alunos sobre o conteúdo 

de funções por meio de tarefas exploratório-investigativas. Para tanto, utilizamos 

a sequência didática elaborada para o Programa de Desenvolvimento 

Educacional, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, a qual foi 

aplicada numa turma do Primeiro Ano do Ensino Médio da rede pública de 

ensino. Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes meios: bloco de 

anotações, diário de campo, gravadores de áudio, filmadora, máquina fotográfica 

e questionário. As análises das atividades realizadas pelos alunos com auxílio 

do GeoGebra revelaram que encaminhamento educacional em conjunto com a 

sequência didática, permite um desenvolvimento significativo sobre funções, 

tanto dos conceitos matemáticos, quanto das interações sociais entre as equipes 

envolvidas. 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: Investigação matemática: possibilidades para o trabalho com funções por 

meio do GeoGebra 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Educação Matemática; Investigação Matemática; GeoGebra. 

Resumo: Esta unidade didática aborda o tema funções por meio de 

investigações matemáticas, utilizando o software GeoGebra para auxiliar na 

aprendizagem dos alunos. É composta por nove seções contendo tarefas 

exploratório-investigativas para serem trabalhadas com o Primeiro do Ano do 

Ensino Médio. Cada módulo apresenta os objetivos gerais das tarefas, os 

recursos utilizados, o tempo de duração, a sugestão de avaliação, a organização 

da turma, sugestão para revisão de conceitos e a descrição das tarefas. Devido 

ao enfoque investigativo desta produção, o professor deverá encaminhar as 

tarefas de maneira a não dar as respostas prontas aos alunos, mas sim, sugerir 

a discussão entre eles. Espera-se que com essa produção o professor possa 

utilizar encaminhamentos diferenciados para promover a aprendizagem dos 

alunos. Espera-se também, que os alunos possam explorar, investigar, 

sistematizar, argumentar, testar, comprovar ou mesmo refutar conjecturas. Além 

disso, espera-se que compartilhem suas ideias com os colegas, promovendo um 

diálogo utilizando com confiança a linguagem matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: RENATA CRISTINA EVARISTO 

ORIENTADOR:  Sandra Malta Barbosa 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   Pavimentação Geométrica com o uso do software Geogebra. 

Tema: Ensino e aprendizagem de geometria através da pavimentação com o 

auxílio do software de Geometria Dinâmica Geogebra. 

Palavras-chave:  Tecnologia; Investigações Matemática; Geometria Plana. 

Resumo:  Este artigo relata a experiência de uma proposta que objetivou criar 

uma abordagem dinâmica, com o uso do software Geogebra, para o estudo da 

geometria no Ensino Médio, em especial a geometria plana, de tal modo que o 



aluno assuma uma postura participativa na construção do conhecimento, 

aprendendo a partir de investigações. A implementação do Projeto aconteceu 

com uma turma do 3º ano do Ensino Médio do período matutino do Colégio 

Estadual Nossa Senhora de Lourdes – Ensino Fundamental, Médio e 

Profissionalizante, de Londrina (PR), como parte integrante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) mantido pela 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), de fevereiro a junho de 2013. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Pavimentação Geométrica com o uso do software Geogebra. 

Tema: Ensino e aprendizagem de geometria através da pavimentação com o 

auxílio do software de Geometria Dinâmica Geogebra. 

Palavras-chave: Investigação geométrica; geometria plana; recurso 

computacional. 

Resumo: No Ensino Médio os alunos tem uma trajetória marcada mais pelo 

fracasso do que pelo sucesso no que diz respeito ao estudo das Geometrias, em 

especial a geometria plana e espacial. A metodologia de ensino pouco atrativa, 

com aulas tradicionais que enfatizam a mera reprodução de fórmulas, dificulta a 

compreensão e não dá significado a uma das partes mais belas e interessantes 

da Matemática. Para que o ensino e a aprendizagem da Geometria não fiquem 

fadados ao insucesso, esta Produção Didático-Pedagógica propõe uma 

metodologia que possa vir a desenvolver no aluno a atitude de levantar 

hipóteses, raciocinar, conjecturar, analisar, testar e concluir concomitantemente 

com um recurso pedagógico dinâmico. Por meio deste trabalho pretendemos 

fazer com que o aluno saia do papel de um mero receptor de afirmações e 

fórmulas preestabelecidas e passe a ser corresponsável por seu aprendizado, 

por meio das investigações geométricas fazendo uso do recurso computacional, 

com o auxílio do software de Geometria Dinâmica Geogebra. Este trabalho 

contemplará o conteúdo de Geometria Plana tendo como elemento instigador o 

uso de pavimentações com alunos do 3 ano do Ensino Médio. 

 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: RITA DE CASSIA CIUFFA MARTINS 

ORIENTADOR:  Magna Natalia Marin Pires 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   Cenas de aula de matemática: alunos imitando o trabalho do  

matemático. 

Tema: Investigação Matemática e pensamento algébrico. 

Palavras-chave:  Educação Matemática; Tarefas Investigativas; Pensamento 

Algébrico; Trajetória Hipotética de Aprendizagem. 

Resumo:  Este trabalho tem a intenção de mostrar o resultado de um estudo 

realizado no PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional – SEED/PR).  O 

estudo gerou uma proposta pedagógica que foi desenvolvida com alunos do 7º 

ano utilizando a estratégia metodológica da Investigação Matemática como uma 

maneira de superar a aprendizagem puramente técnica e mecânica das 

atividades apresentadas, favorecendo o desafio e a descoberta. Este artigo 

apresenta os resultados da Unidade Didática, cujo objetivo consistiu em 

desenvolver Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagens, utilizando Investigação 

Matemática com o intuito de favorecer o desenvolvimento do pensamento 

algébrico e o relatório como um processo de avaliação. A tarefa proposta foi 

realizada por meio do trabalho em pequenos grupos, gerando assim muita 

riqueza nas discussões entre os alunos. A discussão em torno da multiplicidade 

de estratégias possíveis para a solução da tarefa possibilitou a troca de ideias e 

o desenvolvimento das capacidades de comunicação e argumentação. O 

envolvimento dos alunos mostrou que o comprometimento com a tarefa faz toda 

a diferença na realização, valorizando e melhorando o desempenho.  A 

Investigação Matemática possibilita a exploração de ideias e a argumentação, 

representando um desafio no processo educativo, tanto para o professor, na 

criação de um ambiente favorável à investigação, como para o aluno, de quem 

se exige uma atitude participativa e criativa. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Cenas de aula de matemática: alunos imitando o trabalho do matemático 



Tema: Investigação Matematica e pensamento algébrico 

Palavras-chave: Educação Matemática; Tarefas Investigativas; Pensamento 

Algébrico; Trajetória Hipotética de Aprendizagem. 

Resumo: O presente trabalho visa ao desenvolvimento de trajetória hipotética 

de aprendizagem, utilizando investigações matemáticas com o intuito de 

favorecer o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos por meio de 

uma intervenção pedagógica. O objetivo principal é proporcionar aos alunos a 

oportunidade de explorar e formular questões; desenvolver a capacidade de 

fazer conjecturas, explorar, testar e reformular conjecturas e justificá-las; 

desenvolvendo uma forma diferenciada de avaliação: o relatório. Iniciando-se 

assim um processo de “fazer matemática”, em que os alunos são chamados a 

agir como matemáticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: RITA ELICEIA KUBIT 

ORIENTADOR:  Regina Celia Guapo Pasquini 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   REVELAÇÕES DO MATERIAL DOURADO PARA CURSOS DE 

FORMAÇÃO DOCENTE 

Tema: Compreender as operações com Números Decimais em Cursos de 

Formação de Professores para as séries iniciais 

Palavras-chave:  Material Dourado; números decimais; formação docente. 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados da implementação de uma 

proposta presente na Unidade Didática “Números Decimais – suas operações: 

Uma Proposta para Formação de Docentes para as séries iniciais”. 

Implementada em uma turma do 3º ano do Curso de Formação de Docente,  

aborda os números decimais e suas operações com o Material Dourado. Por 

meio do material manipulável, operações básicas com os números decimais 

foram consideradas e as regras utilizadas foram construídas. 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: Números Decimais – suas operações: uma proposta para a Formação de 

Docentes para as Séries Iniciais. 

Tema: Compreender as operações com Números Decimais em Cursos de 

Formação de Professores para as séries iniciais: o caso da Divisão 

Palavras-chave: Material Dourado; Operações com Números Decimais; 

Formação de Docentes para Séries Iniciais. 

Resumo: Por meio da experiência que construímos com os alunos do Curso de 

Formação de Docentes e, os relatos posteriores desses alunos nas aulas eu 

ministramos, percebemos que as operações com números decimais, em 

especial, a divisão, são conteúdos de matemática que envolve muitos problemas 

de aprendizagem. Dessa forma, este trabalho foi elaborado com vistas a oferecer 

uma proposta de trabalho com o objetivo de promover compreensões sobre 

essas operações para os alunos do Curso de Formação de Docentes das séries 

iniciais. Para isso, nos apoiaremos nas representações que o Material Dourado 

nos oferece no que tange ao trabalho com números decimais. Como estratégia 

metodológica escolhemos a resolução de problemas que serão propostos a 

partir do uso de materiais manipuláveis e jogos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: RITAMAR ANDREETTA 

ORIENTADOR:  Reinaldo Francisco 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   MODELAGEM MATEMÁTICA COM AS PRÁTICAS SOCIAIS DOS 

POVOS DO CAMPO 

Tema: A Matemática e a prática social 

Palavras-chave:  Modelagem Matemática. Prática Social. Produção leiteira. 

Tratamento de Informação. 

Resumo:  A contextualização dos conteúdos contribui na reflexão das 

contradições sociais, políticas e econômicas, existentes na sociedade. É 

necessário problematizar situações do dia a dia para que atendam a todos os 

sujeitos que se encontram nas escolas públicas. Por isso, escolheu-se a 

tendência metodológica Modelagem Matemática, por compreender que esta 



permite relacionar situações reais com a aprendizagem da Matemática e, pela 

qual os educandos indagam e investigam sua realidade. Ao intervir em 

problemas reais, o educando forma-se criticamente. Este trabalho objetivou 

relacionar os conteúdos matemáticos com práticas sociais dos povos do campo. 

Realizar-se pesquisas bibliográficas e de campo, entrevistas e palestras a fim de 

verificar como ocorre a produção leiteira nas propriedades dos educandos do 8º 

ano, de um Assentamento situado em Rio Bonito do Iguaçu - Paraná. 

Relacionando-se a produção leiteira com o Conteúdo Estruturante: Tratamento 

de Informação, demonstrou-se que a Matemática ensinada em sala de aula 

aparece no cotidiano dos educandos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Um olhar matemático sobre a produção leiteira no Assentamento Marcos 

Freire. 

Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Prática Social; Produção leiteira; 

Tratamento de Informação. 

Resumo: A contextualização dos conteúdos contribui para a reflexão das 

contradições sociais, políticas e econômicas existentes na sociedade. Dessa 

forma, é necessário problematizar situações do dia a dia para que se atenda a 

todos os sujeitos que se encontram nas escolas públicas. Por isso, escolhemos 

a tendência metodológica Modelagem Matemática na elaboração desta Unidade 

Didática, por compreender que essa tendência relaciona situações reais com a 

aprendizagem da Matemática, pois os educandos indagam e investigam sua 

realidade. Deste modo, o educando, ao intervir em problemas reais por meio da 

Modelagem Matemática, forma-se criticamente. Sendo assim, este material 

objetiva relacionar os conteúdos matemáticos com práticas sociais dos povos do 

campo, utilizando a Modelagem Matemática. Para tanto, serão feitas pesquisas 

bibliográficas e de campo, entrevistas e palestras, a fim de verificar como ocorre 

a produção de leite no Assentamento Marcos Freire, em Rio Bonito do Iguaçu. 

Desta forma, a Matemática ensinada em sala de aula aparece no cotidiano dos 

educandos. A produção do leite será relacionada com o Conteúdo Estruturante: 

Tratamento de Informação, por meio da Modelagem Matemática. Esta Unidade 

Didática está sendo realizada no ano de 2012 e será desenvolvida em 2013, com 



aproximadamente 35 educandos do 8º ano do Colégio Estadual do Campo Iraci 

Salete Strozak- Ed. Inf., Ens. Fund., Médio e Normal, localizado no 

Assentamento Marcos Freire, no município de Rio Bonito do Iguaçu- Paraná. 

Será aplicada em 32h/a no 1º semestre de 2013. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROGERIO ARTUR BALDO 

ORIENTADOR:  TANIA STELLA BASSOI 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Gerenciando sua Vida Financeira 

Tema: Matemática  Financeira 

Palavras-chave:  Planejar; Poupar; Sistema Monetário; Educação Financeira, 

Educação Ambiental. 

Resumo:  Este artigo analisa a aplicação de atividades da Produção Didático-

Pedagógica realizada durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE, da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. Conhecer o 

sistema monetário e inteirar-se de situações que mensuram o valor das 

mercadorias possibilitou-nos discutir com os alunos o valor do trabalho e meio 

para entender algumas decisões de ordem econômica do país. A Implementação 

do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola foi a realização de atividades 

no 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual do município de Ibema 

com a intenção de formar um jeito de pensar, entender e lidar com o dinheiro de 

maneira a promover uma melhor qualidade de vida. O estudo sugere a 

importância de revisar constantemente a relação que os indivíduos têm com o 

ganho do dinheiro, suas crenças a respeito de como gastar e guardar dinheiro. 

Pretendeu-se com a produção didático-pedagógica não só ensinar a lidar coma 

economia de ganhos financeiros, mas também refletir  sobre consumo 

consciente 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: GERENCIANDO SUA VIDA FINANCEIRA 

Tema: MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 



Palavras-chave: Planejar; Poupar; Sistema Monetário; Educação Financeira. 

Resumo: Conhecer o sistema monetário e inteirar-se de situações que 

mensuram o valor das mercadorias, possibilidade para discutir o valor do 

trabalho e meio para entender decisões de ordem econômica do país. A 

educação financeira é extremamente relevante, pois os alunos devem perceber 

a importância de dar valor ao que se tem, não importa o quanto se tem. Mostrar 

através da história da matemática que sua vida está diretamente ligada a esta 

área do conhecimento.  Justifica-se esta produção Didático-Pedagógica sobre 

educação financeira pela intenção de formar um jeito de pensar, entender e lidar 

com o dinheiro de maneira adequada. O estudo sugere a importância de revisar 

constantemente a relação que os indivíduos tem com o dinheiro, suas crenças a 

respeito de como ganhar, gastar e guardar o dinheiro, pois carregamos conosco 

uma carga de informação, uma herança sócio cultural passada de geração a 

geração que poderá continuar a se perpetuar. Pretende-se com esta produção 

didático-pedagógica, além de ensinar a ter noção com os valores monetários, 

refletir sobre consumo consciente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSA APARECIDA CERVINHANI 

ORIENTADOR:  TANIA MARLI ROCHA 

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

Artigo  

Título:   O Ensino da Função e da Função Afim e a Resolução de Problemas 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Ensino da Função; Função Afim; Resolução de Problemas. 

Resumo:  Ao longo do trabalho docente no ensino de matemática, 

frequentemente percebemos muitas lacunas na aprendizagem matemática dos 

alunos, que se evidenciam quando se deparam com conceitos mais abstratos e 

também na interpretação e resolução de problemas matemáticos. Na expectativa 

de promover um ensino em que os alunos possam aprender com compreensão, 

escolhemos o tema Funções, nomeadamente a Função Afim, para ser 

desenvolvido na perspectiva da Resolução de Problemas, compreendida como 

um meio para ensinar matemática. A escolha desse conteúdo levou em 



consideração que esse conceito está presente em diversas áreas do 

conhecimento, com diferentes interpretações e representações e seu 

entendimento auxilia na resolução de problemas práticos, não apenas no que se 

refere ao estudo da matemática, mas em diversas situações que o acometem 

em seu dia-a-dia. É nessa perspectiva que elaboramos uma Unidade Didática, a 

qual foi suporte da intervenção realizada com alunos do 1º Ano do Ensino Médio 

do Colégio Estadual Douradina – Ensino Fundamental e Médio. As tarefas 

trabalhadas nessa intervenção envolveram situações cotidianas e de outras 

áreas de conhecimento, e as diferentes representações e interpretações das 

Funções. Apresenta-se a análise e os resultados dessa implementação e as 

contribuições do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) que ocorreu 

simultaneamente a execução do projeto. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Ensino da Função e da Função Afim e a Resolução de Problemas 

Tema: Tendências Metodológicas  em Educação Matemática 

Palavras-chave: Ensino da Função; Função Afim; Resolução de Problemas. 

Resumo: Ao longo do trabalho docente no ensino de matemática, percebemos 

muitas lacunas na aprendizagem dos alunos, especialmente quando se deparam 

com conceitos mais abstratos e na interpretação e resolução de problemas. 

Acreditando que é preciso promover um ensino em que os alunos possam 

aprender com compreensão, escolhemos o tema Funções, nomeadamente a 

Função Afim, para ser desenvolvido na perspectiva da Resolução de Problemas, 

compreendida como um meio para ensinar matemática. A escolha desse 

conteúdo levou em consideração que esse conceito está presente em diversas 

áreas do conhecimento, e seu entendimento auxilia na resolução de problemas 

práticos, não apenas no que se refere ao estudo da matemática, mas em 

diversas situações do dia-a-dia. É nessa perspectiva que apresentamos essa 

Unidade Didática, como suporte da intervenção a ser realizada em uma turma 

do 1º Ano do Ensino Médio. As tarefas apresentadas no Material Didático 

envolvem situações cotidianas e de outras áreas de conhecimento, e as 

diferentes representações e interpretações das Funções, na expectativa de que 

os alunos do Ensino Médio possam compreender e atribuir sentido à Função 



Afim, visto que é na produção de significado que se encontra o aspecto central 

de toda a aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANA CRISTINA ROCHA 

ORIENTADOR:  Lucieli Maria Trivizoli da Silva 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   O Ensino e Aprendizagem da Matemática por meio da História: O 

despertar da Álgebra. 

Tema: O Ensino e Aprendizagem de Álgebra por meio da História. 

Palavras-chave:  História da Matemática; Álgebra; Aprendizagem Significativa 

Resumo:  O presente trabalho objetivou a implementação de uma Proposta 

Pedagógica no Colégio Estadual Engenheiro José Faria Saldanha, no município 

de Munhoz de Mello PR. O estudo visou apresentar uma possibilidade 

metodológica para o ensino da álgebra por meio do uso da história da 

matemática, vendo nesta estratégia condições para que haja uma aprendizagem 

mais significativa do aluno. Optamos pela Álgebra por ser um conteúdo onde os 

alunos apresentam dificuldades relacionadas ao pensamento algébrico, 

conteúdo este que está presente em todos os programas curriculares. Sendo 

assim, a partir de estudos bibliográficos referentes à história da Álgebra, 

propomos desenvolver atividades pedagógicas que englobam a história do 

desenvolvimento algébrico, levando os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

de uma escola da Rede Pública do Estado do Paraná a construir o conhecimento 

algébrico de forma que permita reflexões, análises, investigações e 

generalizações, proporcionando aos alunos o desenvolvimento de uma 

aprendizagem mais significativa e relevante. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Ensino e Aprendizagem da Matemática por meio da História: O 

despertar da Álgebra. 

Tema: O Ensino e Aprendizagem de Álgebra por meio da História. 

Palavras-chave: História da matemática; álgebra; aprendizagem 



Resumo: Este trabalho pretende apresentar uma possibilidade metodológica 

para o ensino da álgebra por meio do uso da história da matemática, vendo nesta 

estratégia condições para que haja uma aprendizagem mais significativa do 

aluno. Optamos pela Álgebra por ser um conteúdo onde os alunos apresentam 

dificuldades relacionadas ao pensamento algébrico, conteúdo este que está 

presente em todos os programas curriculares. Sendo assim, a partir de estudos 

bibliográficos referentes à história da álgebra, propomos  desenvolver atividades 

pedagógicas que englobam a história do desenvolvimento algébrico, levando os 

alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola da Rede Pública do 

Estado do Paraná a construir o conhecimento algébrico de forma que permita 

reflexões, análises, investigações e generalizações, proporcionando aos alunos 

o desenvolvimento de uma aprendizagem mais significativa e relevante. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANA NEGRI CORREA 

ORIENTADOR:  Neila Tonin Agranionih 

IES:  UFPR 

Artigo  

Título:   CÁLCULOS MENTAIS DAS QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS 

NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DE JOGOS 

MATEMÁTICOS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Tema: Cálculo e Resolução de Problemas 

Palavras-chave:  \"Cálculos Mentais;Jogos Matemáticos:Aprendizagem\". 

Resumo:  Nesse artigo, apresentamos o processo de construção de uma 

proposta pedagógica para o trabalho com cálculos mentais das quatro 

operações fundamentais a partir de jogos matemáticos. Foram selecionados 

jogos da literatura sobre o tema, algumas vezes, adaptados em função dos 

objetivos pedagógicos para os quais foram pensados e com conteúdos 

envolvendo atividades problematizadas, que focalizam o cálculo mental. Foram 

elaboradas e desenvolvidas situações didáticas na sala de apoio do Colégio 

Estadual professor Júlio Mesquita, com alunos de 6º ano do Ensino 

Fundamental.  Relatamos também, a experiência de socialização de jogos na 

perspectiva de resolução de problemas e suas metodologias com um grupo de 



professores do Paraná, participantes do GTR. Os alunos participantes tinham 

dificuldades na realização de cálculos mentais o que tornou necessária a 

exploração de estratégias conjuntamente com a turma no sentido de promover 

o seu desenvolvimento. As atividades que propomos, envolvendo o Jogo Faça 

10, intencionalmente planejadas e mediadas, tornaram a aprendizagem mais 

significativa, despertaram o interesse dos alunos, motivando-os e auxiliando-os 

no desenvolvimento de estratégias de cálculo mental. Os professores 

participantes do GTR consideraram que a proposta pode unir aspectos lúdicos e 

pedagógicos no ensino da matemática e que o trabalho com jogos, se bem 

planejado e orientado, favorece a aprendizagem e o desenvolvimento dos 

alunos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: CÁLCULOS MENTAIS DAS QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS 

NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DE JOGOS 

MATEMÁTICOS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Tema: Cálculos e Resoluções de Problemas 

Palavras-chave:  

Resumo: Este trabalho consiste num material didático apresentado em formato 

de Unidade Pedagógica, apresenta sugestões para aplicação de jogos 

matemáticos em sala de aula, que incentivam os alunos a pensarem por si 

mesmos e a desenvolverem habilidades de cálculo mental e resolução de 

problemas. Destina-se ao 6º ano do ensino fundamental, abordando as quatro 

operações fundamentais com números naturais.  Pretende-se, identificar e 

analisar dificuldades de cálculo mental e escrito nas quatro operações, definir 

pressupostos teórico-metodológicos norteadores para essa prática e aplicar as 

situações didáticas elaboradas e sugeridas. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANE CRISTINA WOINAROVICZ 

ORIENTADOR:  Joao Luiz Domingues Ribas 

IES:  UEPG 



Artigo  

Título:   Geometria: uma abordagem do cotidiano à formalização dos conceitos 

matemáticos. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Geometria; experimentação, formalização;  construção do 

conhecimento 

Resumo:  Este artigo é resultado do projeto PDE-2012, uma proposta de 

intervenção no ensino-aprendizagem da geometria, realizado a fim de 

aprofundar os conceitos geométricos de alunos da 3ª série do curso de 

Formação de Docentes. Sobretudo, o Projeto de Intervenção visou estimular tais 

alunos a refletir a transmissão do conhecimento matemático, envolvendo 

construção e abstração para o êxito de sua aprendizagem. Assim, a proposta foi 

desenvolvida através de pesquisa bibliográfica e documental, questionários, 

atividades lúdicas (como construção de sólidos e mosaicos), observações, uso 

de softwares matemáticos e oficinas. O processo de desenvolvimento desse 

trabalho resultou em uma excelente abordagem dos conceitos geométricos por 

meio da experimentação. Os alunos foram capazes de apresentar as mais 

variadas representações e reflexões na aprendizagem do tema explorado, 

despertando o interesse e gosto pela geometria com aprendizagem significativa 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Geometria: uma abordagem do cotidiano à formalização dos conceitos 

matemáticos. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Geometria; experimentação, formalização;  construção do 

conhecimento 

Resumo: A geometria é uma das áreas da Matemática de grande importância 

para o desenvolvimento cientifico e econômico. Sabe-se que o ensino da 

geometria consiste em criar estratégias que possibilitem ao aluno atribuir sentido 

e construir significado às ideias, estabelecendo relações e visualizações na 

resolução de problemas, contudo  o ensino-aprendizagem desse saber encontra-

se, muitas vezes, limitado nas relações abstratas entre espaços, formas e 

grandezas, com a construção de conhecimento meramente ilustrativa. Este 



trabalho tem por finalidade proporcionar aos alunos da 3ª série do curso de 

Formação de Docentes um novo olhar ao ensino-aprendizagem da geometria, 

trabalhando conceitos geométricos em um nível mais profundo  das 

formalizações dos conceitos geométricos  e transformando a metodologia em 

uso.  Assim, esta proposta será desenvolvida através de pesquisa,  observação 

da arquitetura das construções, análise de embalagens, uso de softwares, 

desenhos em malhas , mosaicos e construções de poliedros com materiais 

diversificados. Com a  descoberta de novas contextualizações no ensino da 

geometria, espera-se despertar no docente  o prazer pela aprendizagem. Enfim, 

o objetivo é ampliar seu conhecimento e ajudá-lo a trabalhar a geometria de 

forma integrada, formalizando resultados significativos para o entendimento dos 

conceitos matemáticos. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANE DE SOUZA 

ORIENTADOR:  Sergio Flavio Schimitz 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   A utilização do software GeoGebra como alternativa no ensino de 

álgebra e geometria plana no nono ano do ensino fundamental. 

Tema: Tendências  Metodológicas em  Educação  Matemática. 

Palavras-chave:  Matemática, GeoGebra, Geometria 

Resumo:  Os avanços tecnológicos sofridos nas últimas décadas têm mudado 

a forma de agir e pensar das pessoas. Essas mudanças trouxeram inquietação 

ao meio escolar, levando os professores a se atualizarem para poder 

acompanhar essa modernidade. A utilização dos recursos tecnológicos melhora 

a prática pedagógica auxiliando no processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos. O ensino da matemática tem sido causa de preocupação. Sabemos que 

a matemática é de fundamental importância na formação do educando e até 

mesmo para os avanços tecnológicos e científicos do país. Alguns fatores 

comprometem um ensino de qualidade em nossas escolas, como falta de 

estrutura das escolas como um todo, despreparo dos educadores, que não 



buscam formas diferenciadas de ensinar tornando suas aulas cansativas para os 

alunos e desvinculadas do mundo em que vivem. Devido a grande dificuldade 

na relação ensino versus aprendizado a informática trouxe uma inovação no 

ensino da matemática. Através do software GeoGebra podemos dinamizar a 

forma de ensinar, em especial no ensino da geometria, que possibilita ao aluno 

construir, visualizar e manipular as figuras geométricas estabelecendo relações 

e formando conceitos, tornando a aquisição do conhecimento mais simples e 

prazerosa para o aluno. O mundo em que vivemos está em constante mudança, 

e a escola como um todo deve buscar acompanhar essa evolução. Sendo a 

escola um espaço democrático, isso é, para todos, devemos estar 

comprometidos em construir uma educação de qualidade para êxito de nossos 

alunos que buscam na escola uma formação de qualidade que possibilite uma 

melhoria da sua qualidade de vida no meio social em que vive. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A utilização do Software GeoGebra como alternativa no ensino de 

álgebra e geometria plana no nono ano do ensino fundamental. 

Tema: O uso do computador como recurso didático no ensino da matemática. 

Palavras-chave: Matemática;GeoGebra;Geometria 

Resumo: Os avanços tecnológicos sofridos nas últimas décadas têm mudado a 

forma de agir e pensar das pessoas, hoje somos bombardeados constantemente 

com informações, estamos conectados em várias redes socais e dispomos de 

recursos como a internet que ajudam a nos atualizar no mundo globalizado que 

vivemos. A escola está procurando acompanhar essa modernidade e vem 

utilizando de vários recursos tecnológicos que melhoram a prática pedagógica, 

auxiliando no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. A proposta desse 

trabalho está voltada ao uso das mídias com a utilização do computador como 

recurso para ensinar a geometria plana no nono ano do ensino fundamental, será 

utilizado o software GeoGebra como ferramenta que torna a prática de ensino 

da geometria mais dinâmica e atrativa. Através das atividades propostas, o aluno 

poderá construir, visualizar, manipular as figuras geométrica estabelecendo 

relações e formando conceitos, tornando assim o educando atuante no processo 

de aprendizagem onde o mesmo ao interagir com os colegas e o professor, vem 

contribuir com a construção do conhecimento de todo o grupo. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA ANDRECHOVICZ 

ORIENTADOR:  LEONI MALINOSKI FILLOS 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   O Ensino de Geometria por meio do GeoGebra e Investigações 

Matemáticas 

Tema: O Ensino de Geometria por meio do GeoGebra e de Investigações 

Matemáticas 

Palavras-chave:  Informática; Geometria; GeoGebra; Investigação Matemática. 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados da aplicação do projeto de 

Intervenção Pedagógica, inserido no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE/2012, da Secretaria do Estado da Educação do Paraná. O 

foco de estudo foi o uso do software GeoGebra e de atividades investigativas no 

ensino da Geometria e teve por objetivo possibilitar aos alunos uma melhor 

compreensão de conceitos geométricos, por meio de um ensino mais dinâmico 

e ativo e uma aprendizagem mais eficaz, pela visualização, manipulação e 

descoberta. O projeto foi desenvolvido no Laboratório do Paraná Digital de uma 

escola da rede estadual de ensino, com alunos do 9º ano do ensino fundamental. 

Os dados foram coletados a partir da observação direta da turma e por meio dos 

registros escritos dos alunos. Os resultados indicam que as atividades de cunho 

investigativo, desencadeadas pelas construções no GeoGebra, possibilitam um 

processo mais dialógico em sala de aula, a partir da discussão e análise de 

questões, da formulação de hipóteses, da elaboração e socialização de ideias e 

da participação mais efetiva do aluno na construção do seu conhecimento. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Ensino de Geometria por meio do GeoGebra e Investigações 

Matemáticas 

Tema: O Ensino de Geometria por meio do GeoGebra e de Investigações 

Matemáticas 



Palavras-chave: “Informática”; “Geometria”; “GeoGebra”; “Investigação 

Matemática”. 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem o propósito de apresentar 

uma abordagem metodológica para as aulas de matemática com o uso do 

software GeoGebra e de investigações matemáticas. Aos professores da 

Educação Básica tem o intuito de oferecer subsídios práticos para as aulas, de 

forma que possibilite uma aboradagem dinâmica e enriquecedora da Geometria. 

Aos alunos pretende oportunizar o desenvolvimento do pensamento geométrico 

a partir da experimentação, da descoberta, de construções e investigações de 

conceitos matemáticos. Espera-se que esta intervenção incite o desejo de 

inovação constante da prática docente e oportunize um fazer matemático mais 

ativo e instigante na escolarização básica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA VRECCHI 

ORIENTADOR:  Lilian Akemi Kato 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Das artes às embalagens: buscando caminhos para aprender Geometria 

Tema: Tendências  Metodológicas em  Educação  Matemática 

Palavras-chave:  Modelagem Matemática, aprendizagem de Matemática e 

Geometria. 

Resumo:  Este artigo apresenta alguns resultados do projeto de intervenção 

pedagógica intitulada “Das artes às embalagens: buscando caminhos para 

aprender Geometria”, em que desenvolvemos uma proposta pautada na 

Modelagem Matemática. Nesta proposta objetivou-se a construção de um 

modelo para embalagem, analisando os possíveis problemas e situações reais 

em que a Matemática é utilizada como linguagem para uma previsão ou 

modificação do objeto estudado. Inicialmente foram realizados estudos acerca 

dos referenciais teóricos em Modelagem matemática a fim de melhor 

compreender como trabalhar. Na sequencia o projeto foi desenvolvido com 

alunos do Ensino Médio e os conteúdos estruturantes contemplados foram 

Geometria e Tratamento de Informação. No trabalho que desenvolvemos 



pudemos observar que, durante as aulas de Matemática, é possível proporcionar 

aos alunos meios que os ajudem a perceber que é possível relacionar a 

matemática com situações referentes ao seu cotidiano.   As pesquisas 

apresentadas foram de grande valia para a construção do conhecimento dos 

alunos, pois todo o processo de construção das embalagens veio confirmar que 

nossos alunos precisam ser motivados a compreenderem o seu mundo real e 

que ao mesmo tempo sejam críticos e ativos para analisarem a modelagem 

matemática e que eles precisam explicar um problema e tomar decisões sobre 

este; coletar informações, formular hipóteses e testá-las, obter modelos e validá-

los (ou não) para determinada situação. Constatou-se ainda que trabalhar 

Modelagem Matemática como metodologia para o processo ensino-

aprendizagem da Matemática contribuiu para a aprendizagem de números e 

medidas, estimulando a observação, a percepção de semelhanças e diferenças 

de figuras geométricas, fazendo com que o educando se tornasse protagonista 

no processo de aprendizagem, aumentando seu interesse pela disciplina. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Das artes à embalagens: buscando caminhos para aprender Geometria 

Tema: Modelagem Matemática 

Palavras-chave: Modelagem Matemática, aprendizagem de Matemática e 

Geometria. 

Resumo: A Modelagem Matemática não é algo novo, mas pode ser inovadora a 

forma como será trabalhado determinado conteúdo, pois devemos relacionar a 

realidade do aluno, ou seja, o saber popular do educando com conceitos 

matemáticos por meio do belo. Serão desenvolvidas atividades de Modelagem 

Matemática que discutirão a beleza das artes nas embalagens que enfocam o 

desafio proposto aos professores e alunos, que não se trata apenas de ensinar, 

mas de refletir sobre aquilo que é ensinado, aprendido e apreendido no rico 

universo da sala de aula. As embalagens estão presentes em todo o lugar e não 

questionamos aspectos fundamentais, como dimensões, tipo de material, 

design, decoração, custo e padronização das embalagens que irão influenciar 

todo o processo, mas que na proposta deste trabalho iremos trabalhar dimensão 

e design. Partindo destes questionamentos, pretende-se sugerir aos alunos a 

construção de uma embalagem para guardar um determinado produto, em que 



os alunos deverão elaborar um esboço em consenso sobre a melhor estratégia 

para a produção de X embalagens em escala comercial, bem como a sua 

decoração. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA RODRIGUES BRITTO 

ORIENTADOR:  TANIA MARLI ROCHA 

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

Artigo  

Título:   SIMETRIA: UMA ALTERNATIVA PARA APRENDER E ENSINAR 

GEOMETRIA 

Tema: Ensino e Aprendizagem de conceitos geométricos: Simetria e 

Transformações no Plano. 

Palavras-chave:  Ensino e Aprendizagem de Geometria; Simetria; 

Transformações no Plano 

Resumo:  O presente artigo é um relato das atividades desenvolvidas no âmbito 

do Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná – PDE, a partir do 

planejamento e implementação da Produção Didático-Pedagógica tendo como 

público alvo os alunos do 3º ano do curso de Formação de Docentes para a 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

São Vicente de Paula Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, em 

Nova Esperança- PR e apresentado aos professores da Rede Pública Estadual 

do Paraná pelo Grupo de Trabalho em Rede - GTR. Teve como objetivo 

compreender como os futuros professores lidam com os conceitos de Simetria e 

Transformações no plano, a partir de estudos e aplicações práticas, levantando 

conjecturas e identificando propriedades do que está sendo ensinado em termos 

de sua própria aprendizagem de conceitos geométricos e em termos da 

aprendizagem de ensinar Matemática. Os conceitos geométricos foram 

desenvolvidos a partir de estudos de simetria e transformações no plano, com o 

intuito de proporcionar aos educandos novas alternativas na construção dos 

seus conhecimentos e na apropriação do conteúdo de forma significativa. Para 

investigar os conhecimentos dos alunos e seus níveis de aprendizagem, foram 



organizadas várias etapas/tarefas, envolvendo teorias e práticas, permitindo o 

envolvimento e participação dos alunos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: SIMETRIA: UMA ALTERNATIVA PARA APRENDER E ENSINAR 

GEOMETRIA 

Tema: Ensino e Aprendizagem de conceitos geométricos: Simetria e 

Transformações no Plano. 

Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem de Geometria; Simetria; 

Transformações no Plano 

Resumo: Esta Unidade Didática foi desenvolvida para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do 

Paraná. O objetivo deste trabalho é compreender como os futuros professores 

lidam com situações em que possam aprender os conceitos geométricos, assim 

como as possibilidades de ensinar esses conceitos. Nesse trabalho tomamos a 

Simetria não apenas como objeto matemático, mas também como ponto de 

partida e contexto para explorar outros conceitos geométricos, a fim de que os 

alunos possam atribuir sentido a eles e compreendê-los de modo significativo. 

Sendo assim, ao repensar a prática pedagógica do ensino de Geometria na 

Educação Básica, delineamos os seguintes questionamentos: Que conceitos 

geométricos e de outras áreas do conhecimento podem ser ensinados aos 

alunos/futuros professores, a partir da exploração dos conceitos de simetria e 

transformações no plano? Como esses conceitos e estratégias podem ser 

utilizados pelos futuros professores para ensinar geometria e suas aplicações 

em sua futura ação docente? O público alvo serão os Alunos do 3º ano do curso 

de Formação de Docentes para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. A Unidade Didática foi organizada e dividida em várias seções, 

envolvendo teorias e atividades práticas, que serão desenvolvidas através de 

oficinas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA VITORINO DE SOUZA 

ORIENTADOR:  Analia Maria Dias de Gois 



IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Maquetes, o caminho para a compreensão do Teorema Fundamental 

da Semelhança de Triângulos em situações problemas. 

Tema: Maquetes e Geometria 

Palavras-chave:  Tales de Mileto;Semelhança de Triângulos; Construção de 

Maquetes; Resolução de Problemas. 

Resumo:  O presente artigo propõe compartilhar os resultados obtidos de uma 

Unidade Didática implementada para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

que consistiu em trabalhar  as aplicações do Teorema Fundamental da 

Semelhança de Triângulos em situações problemas através de maquetes. O 

objetivo do trabalho era comprovar a veracidade das medidas obtidas nos 

triângulos semelhantes através da miniatura. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O uso de maquetes na aprendizagem das aplicações do Teorema 

Fundamental da Semelhança de Triângulos em situações-problemas. 

Tema: Maquetes e Geometria 

Palavras-chave: Tales de Mileto; Semelhança  de Triângulos; Construção de 

Maquetes; Resolução de Problemas. 

Resumo: Pensando nas necessidades do mundo contemporâneo e também em 

alcançar os objetivos do currículo básico das escolas públicas do Estado do 

Paraná, ou seja, formar cidadãos capazes de atender as devidas demandas da 

sociedade moderna, bem como atuar de maneira crítica e consciente dos seus 

direitos e deveres, a presente unidade didática propões uma forma de ensinar o 

conteúdo da aplicação do Teorema Fundamental da Semelhança de Triângulos 

em situações problemas através de maquetes,, de maneira construtiva e 

investigativa, pois com este recurso pedagógico, espera-se que os alunos sejam 

capazes de entender comprovar tal teoria na prática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSILEI GNOATTO 

ORIENTADOR:  ISABEL CRISTINA NEVES 



IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Atividades lúdicas como recurso na abstração do ensino da álgebra 

Tema: Álgebra 

Palavras-chave:  história da álgebra; educação matemática; atividades lúdicas; 

propostas metodológicas 

Resumo:  Através deste trabalho final  relatou-se os resultados obtidos através 

da  utilização das alternativas metodológicas adotadas buscando que as 

mesmas  contribuíssem para aprendizagem dos estudantes no ensino da 

álgebra através da utilização de atividades lúdicas. Constituiu-se em um 

trabalho, em que se discutiu a importância de trazer para a sala de aula 

metodologias diferenciadas para o ensino da  álgebra básica, utilizadas como 

ferramentas facilitadoras  do ensino e como estratégia didática  cumprindo duas 

funções: lúdica e educativa. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Atividades lúdicas como recurso na abstração do ensino da álgebra 

Tema: Álgebra 

Palavras-chave: história da álgebra; educação matemática; atividades lúdicas; 

propostas metodológicas 

Resumo: Essa produção didático-pedagógica visa buscar alternativas 

metodológicas que venham contribuir para aprendizagem dos estudantes no 

ensino da álgebra através do lúdico. Constitui-se em um trabalho, em que se 

discute a importância de trazer para a sala de aula, atividades lúdicas, como: 

jogos, desafios matemáticos, atividades utilizando figuras geométricase álgebra 

.Todas essas atividades, relacionadas com a álgebra básica, utilizando-as como 

ferramentas facilitadoras  do ensino e uma estratégia didática que cumpre duas 

funções: lúdica e educativa. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ROSIMERI CRISTINA MARTINS MENDES 



ORIENTADOR:  Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   Aspectos da Geometria Espacial na Arte, Arquitetura e Publicidade 

Tema: Currículo de Matemática 

Palavras-chave:  Geometria; Ensino Médio; Interdisciplinaridade 

Resumo:  O presente artigo discute a importância da correlação entre a 

observação/visualização, percepção de formas e espaços e os conteúdos 

matemáticos geométricos no processo ensino-aprendizagem da Geometria 

Plana e Espacial. Com o objetivo de despertar no aluno o interesse pelo estudo 

das geometrias, conteúdo essencial da matemática, quer por suas inúmeras 

possibilidades de aplicação em outras áreas da ciência e em diversas situações 

do cotidiano, quer por suas características intrínsecas de percepção espacial. A 

proposta realizada foi interdisciplinar, utilizando atividades ligadas à Arte, 

Arquitetura e Publicidade. Isso fez com que os alunos adquirissem 

conhecimentos geométricos e entendessem que estes não são específicos da 

disciplina de Matemática, mas estão integrados com essas outras áreas. Desta 

maneira, os alunos desenvolveram as atividades demonstrando interesse e 

participação. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Aspectos da Geometria Espacial na Arte, Arquitetura e Publicidade 

Tema: Currículo de Matemática 

Palavras-chave: Geometria Espacial;Interdisciplinaridade;Ensino médio 

Resumo: O projeto apresentará reflexões históricas e conceituais sobre o tema 

Geometria. Pretende-se uma posterior discussão com os alunos tentando 

mostrar-lhes que o estudo da Geometria pode se tornar prazeroso e de fácil 

visualização se associado à outras áreas do conhecimento como, Arte, 

Arquitetura e Publicidade. Esta proposta tem como objetivo desenvolver no aluno 

a capacidade de compreender , descrever, representar e realizar cálculos 

matemáticos partindo de situações que envolvam pinturas, propagandas e 

construções arquitetônicas. Para o desenvolvimento serão uitlizadas atividades 

diversificadas com a intervenção do professor, que auxiliará os alunos sempre 

que necessário. Sites educativos e livros didáticos também serão utilizados 



como fonte de pesquisa. Aulas práticas envolvendo pinturas, construção de 

maquetes e passeios serão realizadas para um melhor aprofundamento dos 

conteúdos trabalhados. 
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Resumo:  A matemática está presente nas atividades diárias. Porém, a maioria 

dos alunos encontra dificuldades em relacionar os conteúdos, vistos na escola, 

com a matemática utilizada no seu dia a dia. Este trabalho relata o 

desenvolvimento do projeto “Jogos como oportunidades de aprendizagem em 

aulas de matemática” desenvolvido no Colégio Estadual João Paulo II. E.F.M. 

No projeto foi proposta uma estratégia de ensino da matemática com o uso de 

jogos. O objetivo era investigar a aplicação de estratégias didáticas com os jogos 

Matix, Corrida de Inteiros, Caixa de Inteiros e Círculo Soma Zero (online), nas 

aulas de matemática, com o conteúdo números inteiros para o 7º ano, de forma 

que estes se configurem como oportunidades de aprendizagem. Além dos jogos, 

também foram  trabalhados exercícios envolvendo números inteiros, verificando 

desta forma como os significados foram construídos através da relação do jogo 

com o conhecimento matemático, trazendo para as aulas de Matemática um 

meio de aliar teoria e prática, transformando a fundamentação teórica numa 

prática pedagógica. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Jogos como oportunidades de aprendizagem em aulas de matemática 

Tema: O lúdico e o ensino da matemática 



Palavras-chave: Lúdico; Jogos; Números Inteiros; Oportunidades de 

Aprendizagem. 

Resumo: A matemática está presente em nossas atividades diárias. Porém, a 

maioria dos alunos encontram dificuldades em relacionar os conteúdos vistos na 

escola com a matemática utilizada no seu dia a dia. Este trabalho propõe uma 

estratégia de ensino da matemática com o uso de jogos. Tendo como objetivo 

investigar a aplicação de estratégias didáticas com os jogos Matix, Corrida de 

Inteiros, Caixa de Inteiros e Círculo Soma Zero (online), nas aulas de 

matemática, com o conteúdo números inteiros no 7º ano, de forma que estes se 

configurem como oportunidades de aprendizagem.  Serão trabalhados os jogos 

e também exercícios envolvendo números inteiros, verificando desta forma como 

os significados foram construídos através da relação do jogo com o 

conhecimento matemático. 
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Título:   A resolução de problemas como recurso de aprendizagem da geometria 

plana. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
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Resumo:  Este trabalho tem como tema a implementação da metodologia de 

Resolução de Problemas no ensino-aprendizagem de conteúdos da Geometria 

Plana.  Utilizamos a proposta de trabalho sugerida por Allevato e Onuchic (2009), 

apresentando aos alunos, antes da introdução de um conteúdo, situações-

problemas consideradas, por nós, como desafiadoras e que exigiram deles a 

necessidade de construção de novos conceitos.  Os sete problemas envolvendo 

o conteúdo de Geometria Plana que compuseram as atividades propostas aos 

alunos foram retirados das provas das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das 

Escolas Públicas – OBMEP, tendo como referência as edições dos anos 2005, 



2009, 2011 e 2012.  Este trabalho tem ainda como propósito incentivar os alunos 

a buscarem a construção de seus próprios conhecimentos, como sugerido por 

Hiebert & Behr (1989) apud Allevato & Onuchic (2009, p.10), ao afirmarem que 

“em lugar de se colocar o conhecimento como um pacote pronto e acabado, o 

ensino deveria encorajar os alunos a construírem seu próprio conhecimento”. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A resolução de problemas como recurso de aprendizagem da geometria 

plana. 

Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave: Alunos; Resolução de Problemas; Geometria Plana. 

Resumo: Este trabalho tem como tema a Resolução de Problemas, sendo o seu 

principal objetivo utilizar a resolução de problemas como recurso de ensino-

aprendizagem de conteúdos da geometria plana.  Utilizaremos o roteiro 

apresentado por Allevato e Onuchic (2009) contemplando o aprendizado de 

conteúdos da geometria plana através da resolução de problemas, apresentando 

aos alunos, na introdução de um conteúdo, situações-problemas que sejam 

desafiadoras e exijam deles a necessidade de construir novos conceitos.  Foram 

escolhidos sete problemas envolvendo o conteúdo de geometria plana retirados 

das provas das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas – 

OBMEP, que irão compor as atividades propostas aos alunos.  Com este 

trabalho, pretendemos ainda incentivar os alunos a buscarem a construção de 

seus próprios conhecimentos, seguindo Hiebert & Behr (1989) apud Allevato & 

Onuchic (2009, p.10), ao afirmarem que “em lugar de se colocar o conhecimento 

como um pacote pronto e acabado, o ensino deveria encorajar os alunos a 

construírem seu próprio conhecimento”. 
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Título:   O USO DOS CONCEITOS DE PERÍMETRO, ÁREA, VOLUME E 

ÂNGULO NA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 

Tema: Tendência em Educação Matemática: Resolução de problemas 

Palavras-chave:  Resolução de problemas; construção do conhecimento; 

edificação de alvenaria. 

Resumo:  O presente estudo apresenta, dentro da proposta de resolução de 

problemas, uma forma diferente de trabalhar a construção do conhecimento. 

Nela, o aluno é estimulado - através de atividades práticas dentro e fora da sala 

de aula - a levantar hipóteses e encontrar soluções para determinados 

problemas do seu cotidiano, investigando e vivenciando os conceitos de 

perímetro, área, ângulos e escalas. Conceitos estes, muito utilizados pelos 

profissionais da construção civil. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O USO DOS CONCEITOS DE PERÍMETRO, ÁREA, VOLUME E 

ÂNGULO NA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 

Tema: Tendência em Educação Matemática: Resolução de problemas 

Palavras-chave: Resolução de problemas; construção do conhecimento; 

edificação de alvenaria. 

Resumo: Esta unidade didática apresenta, dentro da proposta de resolução de 

problemas, uma forma de trabalhar a construção do conhecimento em que o 

aluno é instigado a fazer um levantamento de hipóteses para encontrar uma 

solução de uma situação do cotidiano. Através de atividades práticas e visita em 

canteiro de obra, os alunos poderão vivenciar e investigar como os conceitos de 

perímetro, área, volume, capacidade, ângulos e proporções são utilizados na 

pratica diária dos construtores na execução de uma edificação de alvenaria. 
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Título:   GEOMETRIAS NÃO EUCLIDIANAS – A SUPERFÍCIE ESFÉRICA, OS 

FRACTAIS E A TOPOLOGIA 

Tema: Geometria 

Palavras-chave:  Educação Matemática; Educação Básica; Superfície Esférica; 

Fractais; Topologia. 

Resumo:  O presente artigo é o resultado final da pesquisa realizada durante a 

participação no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná – PDE 2012/2013. O texto descreve os principais resultados obtidos com 

a implementação de estudos desenvolvida com alunos do 3º ano do Ensino 

Médio e junto à professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná 

por meio do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). O assunto desenvolvido está 

incluso nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná, 

sendo, a Geometria da Superfície Esférica, a Geometria dos Fractais e a 

Topologia. Trata-se de um assunto novo (no cotidiano escolar), porém, por ser 

um tema recente o conteúdo é pouco desenvolvido em sala de aula. O objetivo 

foi divulgar aos alunos e professores a exploração de novos conceitos 

matemáticos por meio da contextualização voltada para o cotidiano do aluno, 

envolvendo jogos, brincadeiras, artes, entre outras, usando para isso materiais 

manipuláveis. Nas atividades apresentadas a seguir, buscou-se, facilitar a 

compreensão dos conteúdos das geometrias tratadas neste artigo. Durante o 

período de aplicação do GTR foi observado, no início, certa resistência de alguns 

professores nas interações. Os mesmos não aceitavam a inclusão das 

Geometrias não Euclidianas nos Plano de Trabalho Docente (PTD), muitos 

alegavam não ter domínio do conteúdo e outros o número de aulas reduzidas no 

Ensino Médio. Já no módulo três foi observado que a maioria dos professores já 

havia mudado sua visão diante das dificuldades impostas para aplicação das 

Geometrias não Euclidianas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Superfície Esférica, Fractais, Topologia - uma proposta metodológica 

para o Ensino Fundamental e Médio 

Tema: Geometrias não Euclidianas 

Palavras-chave: Educação Matemática; Superfície Esférica; Fractais; Topologia 



Resumo: Esta intervenção será realizada, por meio do desenvolvimento de 

atividades em sala de aula, com o objetivo de apresentar os conteúdos que 

envolvem as Geometrias não Euclidianas, agora incluídas no Caderno de 

Expectativas de Matemática, para o ano letivo de 2013. Inicialmente, a 

intervenção está prevista para as séries finais do Ensino Fundamental e para o 

Ensino Médio, explorando os tópicos “Geometria da Superfície Esférica, Fractais 

e Topologia”, construídos a partir de exemplos diversos e suas 

contextualizações. Visualizamos na Geometria Não Euclidiana, a possibilidade 

de exploração de conceitos matemáticos por meio da contextualização voltada 

para o cotidiano do aluno, envolvendo jogos, brincadeiras, arte, entre outras, 

visando propiciar a descoberta de relações que levem o aluno à abstração. Um 

ponto importante a destacar é que o uso das Geometrias Não Euclidianas deve 

ser visto como uma possibilidade real de trabalho e não como uma metodologia 

com um fim em si própria ou, muito menos, como “receita pronta” de atividades. 

Estas estratégias deverão assegurar a formação de conceitos, e o 

desenvolvimento de competências nos estudantes, relacionando a geometria do 

saber cotidiano com a geometria formal; saber escolar. Nas atividades 

apresentadas a seguir, buscando ilustrar a interrelação entre objetivos que os 

alunos deverão alcançar metodologias, estratégias  de ensino e avaliação, elas 

serão desenvolvidas utilizando-se de materiais manipuláveis para que através 

de sua visualização e  manipulação facilitem a assimilação dos conteúdos de 

geometria. 
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Título:   Resolução de Problemas: uma ferramenta na aprendizagem da 

matemática 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
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Resumo:  Resumo 

Este artigo propõe a aplicação da Resolução de Problemas nas aulas de 

matemática, pois sendo uma Tendência Metodológica em Educação Matemática 

aprimora a inteligência, propicia o pensar raciocinado promove o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, amadurecendo assim as estruturas 

cognitivas, beneficia a leitura e a interpretação do enunciado no problema, 

favorece a utilização das habilidades para resolução e estratégias formuladas 

dos algoritmos já aprendidos e que serão utilizados. Instiga a curiosidade, o que 

propiciará ao aluno a busca de soluções para as situações-problema. O objetivo 

deste trabalho é utilizar com os alunos a Resolução de Problemas como uma 

metodologia de ensino da Matemática, compreendendo os tipos de problemas e 

suas etapas propostas para resolução. Geralmente os problemas são colocados 

como exercícios de fixação, atividades para concluir conteúdos nos livros 

didáticos, o que causa um desinteresse dos alunos para resolvê-los. Várias são 

as dificuldades que muitos alunos apresentam ao resolver problemas em sala de 

aula, como: interpretação do enunciado, análise dos dados do problema e 

escolha do algoritmo a ser utilizado. Assim, esta metodologia de ensino poderá 

contribuir para que estes alunos solucionem os problemas propostos e os 

professores possam ter um novo olhar pedagógico inserindo esta metodologia 

ao trabalharem os conteúdos de matemática ou a partir da Resolução de 

Problemas estruturar e formalizar um novo conteúdo. A Resolução de Problemas 

deve ter a sua aplicabilidade não só na educação formal, mas preparar o 

indivíduo para ser crítico e reflexivo, para saber resolver seus desafios, como ser 

pensante e atuante na sociedade em que vive. Utiliza-se da pesquisa 

bibliográfica, a partir do entorno teórico de Dante (1991), Polya (1997), Butts 

(1997), Onuchic (2008), e Allevato (2008), Costa e Allevato (2008), Kantowski 

(1997), Schoenfeld (1997), Smole & Diniz (2008), Davis & Mckillip (1997). 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Resolução de Problemas: uma ferramenta na aprendizagem da 

matemática 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 



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

Habilidades; Estratégias; Algoritmo. 

Resumo: RESUMO 

A Resolução de Problemas sendo uma Tendência Metodológica em Educação 

Matemática aprimora a inteligência, promove o desenvolvimento do raciocínio 

lógico, amadurecendo assim as estruturas cognitivas. Desta forma é essencial 

que se utilize a Resolução de Problemas nas aulas de matemática, pois propicia 

o pensar raciocinado, beneficia a leitura e a interpretação do enunciado no 

problema, favorece a utilização das habilidades para resolução e estratégias 

formuladas, dos algoritmos já aprendidos que serão utilizados e instiga a 

curiosidade, o que propiciará ao aluno a busca de soluções para as situações-

problema. O objetivo deste trabalho é utilizar com os alunos a Resolução de 

Problemas como uma metodologia de ensino da Matemática, compreendendo 

os tipos de problemas e suas etapas propostas para resolução. Geralmente os 

problemas são colocados como exercícios de fixação, atividades para concluir 

conteúdos nos livros didáticos, o que causa um desinteresse dos alunos para 

resolvê-los. Várias são as dificuldades que muitos alunos apresentam ao 

resolver problemas em sala de aula, como: interpretação do enunciado, análise 

dos dados do problema e escolha do algoritmo a ser utilizado. Assim, esta 

metodologia de ensino poderá contribuir para que estes alunos solucionem os 

problemas propostos. A Resolução de Problemas deve ter a sua aplicabilidade 

não só na educação formal, mas preparar o indivíduo para ser crítico e reflexivo, 

para saber resolver seus desafios, como ser pensante e atuante na sociedade 

em que vive. 
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Título:   UMA EXPERIÊNCIA COM A OPERAÇÃO DIVISÃO POR MEIO DA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 



Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática/ Resolução de 

Problemas. 

Palavras-chave:  Educação Matemática. Resolução de Problemas. Divisão. 

Formação Docente. 

Resumo:  Neste artigo é relatada uma experiência realizada com alunos da 4ª 

série do Curso de Formação de Docentes de um Colégio da rede Pública no 

estado do Paraná, que teve como objetivo desenvolver, com esses futuros 

professores dos anos iniciais do Ensino fundamental, uma proposta de ensino 

com a estratégia metodológica Resolução de Problemas para o ensino e a 

aprendizagem da Divisão. O trabalho em sala de aula foi desenvolvido em 

grupos, oportunizando aos alunos compartilharem ideias entre si, discutirem a 

respeito das resoluções dos problemas propostos e utilizarem seus 

conhecimentos prévios buscando diversas maneiras de contribuir para os 

processos de ensino e de aprendizagem do conteúdo abordado. O relato foi 

organizado com base nos registros realizados durante as resoluções, reflexões 

e discussões geradas no desenvolvimento das tarefas em sala de aula. O 

andamento das aulas deu-se a partir da proposição de problemas, incentivando 

o envolvimento dos alunos em processos como a formulação de hipóteses, 

busca por justificativas e argumentação visando à resolução de problemas. 

Mediante a realização do trabalho, percebeu-se que foram sistematizados 

conceitos relacionados à Divisão, além da espontaneidade no trabalho em grupo 

e o auxílio mútuo enquanto os alunos buscavam possíveis resoluções para os 

problemas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: UMA PROPOSTA COM A OPERAÇÃO DIVISÃO POR MEIO DA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA FUTUROS PROFESSORES DOS 

ANOS INICIAIS 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Educação Matemática; Resolução de Problemas;  Divisão. 

Resumo: Mediante a realização deste projeto, fazendo uso da metodologia 

Resolução de Problemas, pretende-se trabalhar com a operação divisão com 

alunos de um curso de Formação de Docentes. Por meio da Resolução de 

Problemas, espera-se que esses futuros professores possam interagir 



promovendo discussões que oportunizem analisar e refletir a respeito de 

questões metodológicas e do conteúdo trabalhado durante a implementação do 

projeto, de modo que possam tornar o conteúdo em questão mais compreensível 

para os alunos e seu ensino mais dinâmico, quando forem trabalhar futuramente 

com alunos dos anos iniciais. 
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Artigo  

Título:   As Mídias Tecnológicas Educacionais Ancorando as aulas de 

matemática 

Tema: O uso das Mídias Tecnológicas de Informação e Comunicação (TICs) 

Educacionais como recursos didáticos no apoio às aulas de Matemática do 

Ensino Médio. 

Palavras-chave:  Mídias Tecnológicas de Informação e Comunicação (TICs) 

Educacionais ; Mídias na Matemática; Informática Educativa 

Resumo:  O presente artigo discute as mídias tecnológicas como elemento de 

ancoragem das aulas de matemática. O mesmo apresenta o objetivo de 

pesquisa de fornecer ferramental e propor metodologias de utilização das Mídias 

Tecnológicas de Informação e Comunicação Educacionais como um recurso 

didático a ser utilizado nos mais diversos conteúdos das aulas de Matemática, 

conteúdo estruturante de Geometria Espacial, no Ensino Médio, sensibilizando 

e motivando os professores para que possam criar um espaço de inovação e de 

experimentação de novos caminhos nas aplicações desses recursos midiáticos 

educacionais.Tais objetivos foram elencados diante da situação investigativa 

proposta que residem em questionar quais as perspectivas dos docentes de 

Matemática em relação à utilização das Mídias Tecnológicas de Informação e 

Comunicação Educacionais no processo de aprendizagem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: As Mídias Tecnológicas Educacionais Motivando as Aulas de Matemática 



Tema: O uso das Mídias Tecnológicas de Informação e Comunicação (TICs) 

Educacionais como recursos didáticos no apoio às aulas de Matemática do 

Ensino Médio. 

Palavras-chave: Mídias Tecnológicas de Informação e Comunicação (TICs) 

Educacionais ; Mídias na Matemática; Informática Educativa 

Resumo: As Mídias Tecnológicas de Informação e Comunicação Educacionais 

(TICs) tornaram-se parte do dia a dia da vida dos alunos e o seu 

desenvolvimento na construção (e reconstrução) dos saberes científico e comum 

faz por merecer um espaço para a mobilização dessas habilidades e 

competências. Utilizar os recursos tecnológicos na escola não representa uma 

dúvida, mas sim como avaliá-los e a escolha da melhor estratégia de sua 

inserção na prática pedagógica. Há a necessidade de se refletir sobre a 

utilização das diferentes tecnologias e suas implicações no ensino e 

aprendizagem, da sua participação nas aulas de Matemática e também nas 

etapas de formação do professor. Para validar o uso das mídias tecnológicas, 

serão escolhidos grupos de alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Regente Feijó, na cidade de Ponta Grossa, Paraná, Brasil, conteúdo específico 

de Geometria. As mídias avaliadas serão DVD, TV-pendrive, computador com 

software e Datashow. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA BUENO 

ORIENTADOR:  Jonis Jecks Nervis 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   O USO DE JOGOS COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O 

PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO 

APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 

Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Palavras-chave:  Jogos Educacionais. Lúdico. Matemática. 

Resumo:  O jogo dentro do ambiente educacional, voltado ao ensino 

aprendizagem, vem sendo utilizado cada vez mais como sendo um recurso 

metodológico para as aulas de matemática. Nesse contexto a implementação do 



projeto de pesquisa, bem como da Unidade Didática visaram oferecer o jogo em 

caráter de material de ensino de matemática, onde foi desenvolvido e explorado 

em um contexto lúdico. Assim, o artigo apresenta o relato da implementação de 

aulas de matemáticas, as quais utilizaram os jogos como recursos 

metodológicos no processo de resolução de problemas, os quais foram 

realizados com os alunos do sexto ano A do Ensino Fundamental no Colégio 

Estadual Aldo Dallago no município de Ibaiti, no primeiro semestre de 2013. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O USO DE JOGOS COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O 

PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO 

APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Matemática; Jogo; Resolução de Problemas; Motivação; 

Aprendizagem 

Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo principal 

promover um trabalho pedagógico, centrado em jogos e resoluções de 

problemas dentro do processo de ensino aprendizagem da Matemática. Partindo 

dos princípios da inovação no contexto metodológico da Matemática, a intenção 

deste material didático pedagógico é mostrar que a aprendizagem nesta 

disciplina pode ser um processo desafiador, prazeroso e instigante.  O projeto 

de intervenção “O uso de jogos como recurso metodológico para o processo de 

Resolução de Problemas no ensino-aprendizagem de Matemática” terá como 

foco os alunos do 6º ano do Colégio Estadual Aldo Dallago – EFM/Normal e 

Profissionalizante na cidade de Ibaiti – Paraná.  A fundamentação teórica será 

baseada nas contribuições teóricas e na prática de vários autores que realizaram 

estudos sobre a utilização dos jogos e resolução de problemas em sala de aula.  

As intervenções pedagógicas práticas serão desenvolvidas numa perspectiva 

metodológica de resolução de problemas, propondo atividades que visem o 

enfrentamento da situação-problema apresentado pelo jogo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA RIBEIRO MARCON 



ORIENTADOR:  Lindemberg Sousa Massa 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A avaliação em Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental 

Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas. 

Palavras-chave:  Ensino, aprendizagem, avaliação. 

Resumo:  Este estudo apresenta os resultados alcançados na realização do 

projeto de intervenção do Programa de Desenvolvimento Educacional da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O presente estudo foi aplicado 

em um 6º ano – Anos Finais do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Dom 

Carlos, do município de Palmas – Paraná, e teve como objetivo compreender a 

relação entre o processo de aprendizagem e o processo de avaliação 

educacional a partir de uma prática pedagógica que capacite o aluno a obter 

sucesso tanto nas avaliações internas como nas avaliações classificatórias, e 

experienciar no âmbito da sala de aula, uma prática pedagógica utilizando-se 

dos princípios da avaliação diagnóstica e formativa comparando os resultados 

obtidos no âmbito de uma sala de aula em que são utilizados os princípios 

classificatórios. Para a aplicação do estudo foi definido um grupo controle 

composto de 23 (vinte e três) sujeitos, e um grupo experimental composto de 20 

(vinte) sujeitos, os quais ao final das aulas foram submetidos a uma avaliação 

que teve como base para elaboração oito descritores utilizados na prova Brasil, 

sendo os resultados apresentados a partir de tabelas e gráficos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A avaliação em Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental 

Tema: Concepção sobre  matemática e as práticas avaliativas. 

Palavras-chave: Avaliações internas e externas; Avaliação classificatória; 

Resolução de problemas; 

Resumo: Justifica-se a escolha do tema de estudo por acreditar que o processo 

de avaliação na disciplina de Matemática, trata-se de uma problemática que 

exige estudo por parte dos educadores, tendo em vista os inúmeros entraves e 

dificuldades encontradas no cotidiano da prática pedagógica que acabam por 

gerar tanto nos docentes como nos alunos uma sensação de impotência perante 

os resultados obtidos, especialmente quando são realizadas avaliações 



classificatórias. Este estudo justifica-se, pela necessidade de que se entenda 

que o processo de avaliação precisa estar articulado com os procedimentos de 

ensino, uma vez que tal não pode ser visto como algo alheio ao processo de 

ensino-aprendizagem.  Mesmo teoria e prática sendo abstratamente 

distinguíveis, formam uma unidade na ação para a transformação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SANDRO ELENO ANDREATTA 

ORIENTADOR:  Luciane Ferreira Mocrosky 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   Os Jogos sobre Operações Básicas na “Sala de Apoio À 

Aprendizagem”: Uma Proposta para a Formação Continuada de professores. 

Tema: O Ensino da Matemática através de Jogos na Sala de Apoio à 

Aprendizagem. 

Palavras-chave:  Formação Continuada; Sala de Apoio à Aprendizagem; Jogos 

Educativos; Professor. 

Resumo:  Neste artigo apresentamos aspectos de um trabalho que teve por 

meta a formação do professor de matemática para a Sala de Apoio à 

Aprendizagem (SAA). Como resultado dos estudos realizados no Programa de 

Desenvolvimento Educacional foi elaborada e realizada uma oficina com 

professores da rede estadual de ensino, enfocando os jogos educativos como 

uma estratégia pedagógica para trabalhar com as operações matemáticas 

básicas no 6º ano do Ensino Fundamental. Tal conteúdo foi escolhido por ter 

sido apontado por professores como aqueles que têm dificultado os alunos a 

seguirem o itinerário formativo planejado durante todo o ensino fundamental. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Os Jogos sobre Operações Básicas na “Sala de Apoio À Aprendizagem”: 

Uma Proposta para a Formação Continuada de professores. 

Tema: O Ensino da Matemática através de Jogos na Sala de Apoio à 

Aprendizagem. 



Palavras-chave: Formação continuada de professores de matemática; Jogos 

educativos; operações básicas, educação matemática.. 

Resumo: O presente estudo visa à formação continuada de professores, 

enfocando os jogos educativos como uma estratégia pedagógica. A escolha dos 

jogos como recurso didático prende-se ao fato dos mesmos possibilitarem o 

desenvolvimento das habilidades de raciocínio como organização, atenção e 

concentração, além de promoverem a socialização. Serão priorizadas as ações 

para as “Salas de Apoio à Aprendizagem” e os conteúdos que têm revelado as 

maiores dificuldades para os alunos seguirem o itinerário formativo planejado 

durante todo o ensino fundamental. Desse modo, lançar-se-á luz sobre a ação 

docente no horizonte da aprendizagem das operações da adição, subtração, 

multiplicação e divisão, atentos à lógica a elas subjacentes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SANLAY MIRIAN MINELLI 

ORIENTADOR:  Regina Celia Guapo Pasquini 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   EDUCAÇÃO FINANCEIRA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 

EXPERIÊNCIA DE UMA INTEGRAÇÃO 

Tema: Educação Financeira 

Palavras-chave:  Educação de Jovens e Adultos. Consumismo. Orçamento. 

Porcentagem. Resolução de Problemas. 

Resumo:  O presente artigo faz parte das etapas do Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE, de formação continuada, na disciplina de 

Matemática. Tem como objetivo apresentar resultados sobre a implementação 

de uma proposta contida na Unidade Didática “Educação Financeira e Educação 

Matemática: aproximações”. A Educação de Jovens e Adultos é o público alvo. 

A fim de promover uma reflexão da economia no mundo capitalista, esta Unidade 

Didática tem como objetivo desenvolver no aluno sua criticidade na busca de 

uma solução a partir do que lhes é conhecido. No mundo globalizado, as pessoas 

são movidas a atitudes de consumismo desenfreado e ilimitado. Por meio da 

Resolução de Problemas se desenvolveu atividades para esses alunos e os 



resultados obtidos com a implementação mostram o quão é importante a 

realização de um trabalho nessa direção por parte da escola, especialmente na 

disciplina de Matemática. Somente com iniciativas como essa pode-se contribuir 

para mudanças positivas nesse cenário. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: EDUCAÇÃO FINANCEIRA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 

APROXIMAÇÕES 

Tema: EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Palavras-chave: Consumidor, Poupar, Orçamento, Resolução de Problemas 

Resumo: A unidade didática faz parte do Programa de Desenvolvimento 

Educacional-PDE. Na disciplina de Matemática, tem como objetivo proporcionar 

aos alunos pertencentes à Educação de Jovens e Adultos uma reflexão da 

economia em nosso mundo capitalista, já que estamos lidando com alunos 

pertencentes ao mercado de trabalho. O ensino de Matemática baseado no 

paradigma do exercício, sem estabelecer relações com a vida do aluno, não 

atende aos seus interesses, pois faz parte de uma sociedade repleta de 

inovações tecnológicas e de problemas que circunstanciam a vida de cada um. 

Estamos vivendo em um mundo globalizado, no qual as pessoas são movidas a 

atitudes de consumismo desenfreado e ilimitado. Esta Unidade Didática tem 

como objetivo desenvolver no aluno sua criticidade na busca de uma solução a 

partir do que lhes é conhecido. A Escola enquanto instituição deve facilitar a 

apropriação do saber sistematizado oferecendo todas as condições necessárias 

para o acesso ao conhecimento científico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SILVANA APARECIDA DE LIMA WITKOWSKI 

ORIENTADOR:  DENISE THEREZINHA RODRIGUES MARQUES WOLSKI 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   MODELANDO AS FINANÇAS: respeitando o dinheiro e realizando 

sonhos. 

Tema: Tendências em Educação Matemática 



Palavras-chave:  Modelagem Matemática; Educação Financeira; Consumo 

Consciente. 

Resumo:  Modelando as Finanças: respeitando o dinheiro e realizando sonhos, 

é um artigo que trata de uma abordagem de intervenção pedagógica na escola, 

mas, essencialmente de intervenção na realidade dos alunos. Composta de uma 

pesquisa exploratória que trás conceitos, procedimentos e prática da Educação 

Financeira através da Modelagem Matemática, uma metodologia proposta pelas 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica como encaminhamento 

metodológico para abordar os conteúdos de matemática, articulando a 

estatística e a matemática financeira em questões propostas pelos temas 

empreendedorismo, consumismo e planejamento. A fim de instrumentalizar os 

educandos de saberes necessários ao enfrentamento de questões de ordem 

financeira do seu cotidiano, por meio de uma aprendizagem significativa, 

realística e contextualizada, que contribua par formação integral do sujeito. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: MODELANDO AS FINANÇAS: respeitando o dinheiro e realizando 

sonhos 

Tema: Tendências em Educação Matemática 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Educação Financeira; Consumo 

Consciente. 

Resumo: Praticando Educação Financeira através da Modelagem Matemática 

é uma proposta  estruturada para uma intervenção pedagógica na escola, mas 

essencialmente será de intervenção na realidade dos alunos.  Trata-se de uma 

pesquisa exploratória que abordará, conceitos, procedimentos e prática da 

Educação Financeira a qual permitirá  explorar outros assuntos como 

empreendedorismo, consumo consciente e planejamento, que além de 

agregarem valores para os alunos, possam ainda instrumentalizá-los de saberes 

necessário ao enfrentamento de questões de ordem financeira do seu cotidiano. 

Será  por meio da Modelagem Matemática, que tem como princípio um ensino 

significativo, realístico e contextualizado, trata-se de uma tendências proposta 

pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica  como encaminhamento 

metodológico para abordar os conteúdos de matemática. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SILVANA LUZIA ZANARDO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR:  Lilian Akemi Kato 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   CONHECENDO ALGUNS ESPORTES: uma abordagem por meio da 

modelagem matemática 

Tema: O Ensino da Matemática utilizando jogos esportivos. 

Palavras-chave:  Modelagem Matemática; Ensino da Matemática; Esporte. 

Resumo:   

Este texto apresenta o relato de uma atividade de modelagem matemática, 

desenvolvida com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, motivada por 

diversas leituras e reflexões acerca da nossa prática docente, buscando 

metodologias inovadoras que tornem o ensino da matemática mais significativo, 

e assim, minimizando algumas das dificuldades de aprendizagem e falta de 

interesse pelo estudo. Valendo-se da experiência em modelagem matemática e, 

tendo como foco o estudo da geometria presente em diversos esportes, do 

conhecimento dos estudantes, e aproveitando o interesse que o aluno já possui 

pelo mesmo, o professor conduziu o seu papel de mediador do conhecimento 

científico por meio da prática social do seu dia-a-dia. Esta proposta teve como 

objetivo mediar, por meio da modelagem matemática, o estudo da geometria 

presente em diversos esportes do conhecimento dos estudantes. Para tanto, 

foram desenvolvidas algumas estratégias de ação abordando caminhos para 

melhorar a compreensão do conteúdo matemático, por meio da modelagem 

matemática, oportunizando aos alunos o resgate do saber, para a formação do 

cidadão consciente, desempenhando funções na sociedade, tornando-se um 

profissional competente, criativo que usa destes instrumentos para resolver 

problemas de ordem social e tecnológica. Assim, esta temática se baseou em 

teorias, metodologias e práticas as quais contribuíram para uma reflexão sobre 

o repensar o processo do ensino aprendizagem, desenvolvendo uma pesquisa 

visando à elaboração de atividades didáticas, auxiliando na melhoria do ensino-

aprendizagem, tendo como ferramenta didática a modelagem matemática. 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: Conhecendo Alguns esportes: uma abordagem por meio da modelagem 

matemática. 

Tema: O Ensino da Matemática utilizando jogos esportivos. 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino da matemática; Esporte. 

Resumo: A presente Unidade Didática intitulada “Conhecendo Alguns esportes: 

uma abordagem por meio da modelagem matemática”, a ser desenvolvida com 

os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, foi motivada por diversas leituras e 

reflexões acerca da nossa prática docente, na busca por metodologias 

inovadoras que tornem o ensino da matemática mais significativo, diante das 

dificuldades de aprendizagem e a falta de interesse por seu estudo. Valendo-se 

da experiência em modelagem matemática e, tendo como foco o estudo da 

geometria presente em diversos esportes, do conhecimento dos estudantes, e 

aproveitando o interesse que o aluno já possui pelo mesmo, o professor 

conduzirá o seu papel de mediador do conhecimento científico por meio da 

prática social do seu dia-a-dia. Pretende-se desenvolver com esse tema uma 

pesquisa visando à elaboração e atividades didáticas que possam contribuir com 

a melhoria do ensino-aprendizagem, tendo como ferramenta didática a 

modelagem matemática. Neste trabalho serão desenvolvidas algumas 

estratégias de ação que abordam necessidades de procurar caminhos que 

melhore a compreensão do conteúdo matemático, por meio da modelagem 

matemática, oportunizando aos alunos o resgate do saber, contribuindo para a 

formação do cidadão consciente, para desempenhar funções na sociedade, 

tornando-se um profissional competente, criativo que usa destes instrumentos 

para resolver problemas de ordem social e tecnológica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SILVANA SILVA DE JONGE 

ORIENTADOR:  Fabiano Manoel de Andrade 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Práticas Escolares de Letramento Matemático: Resolução de Problemas 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 



Palavras-chave:  matemática;ensino;letramento.problemas 

Resumo:  O presente artigo é o resultado de um trabalho sobre “Práticas 

Escolares de Letramento Matemático: Resolução de Problemas”, realizado 

durante o Programa Educacional do Estado do Paraná – PDE 2012/2013. Este 

trabalho refere-se à metodologia de Resolução de Problemas e os aspectos 

significativos da sua prática nas aulas de matemática. Apresenta as 

contribuições da implementação do Projeto de Intervenção, a qual visa provocar 

a curiosidade do aluno, incentivando-o a formular novos problemas e a resolver 

questões compatíveis com o seu grau de maturidade. Oportunizando, com isso, 

espaço para erro e acerto, desenvolvendo o raciocínio matemático e o uso da 

linguagem para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual 

Jardim das Araucárias da cidade de Castro-PR. Objetivou-se com a metodologia 

usada proporcionar o desenvolvimento do raciocínio lógico e das habilidades 

mentais, de forma significativa e evidente durante as atividades, em que o aluno 

aprendeu a montar estratégias, a raciocinar logicamente e a verificar se sua 

estratégia foi válida, o que colaborou para um amadurecimento das estruturas 

cognitivas. Concluiu-se que as práticas desenvolvidas colaboram para a 

sistematização do saber matemático dos alunos, pois pôde-se observar que 

progressivamente, esses mostraram maior qualidade no ensino aprendizagem. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Práticas Escolares de Letramento Matemático: Resolução de Problemas 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Educação matemática;aprendizagem;conhecimento;resolução 

de problemas. 

Resumo: O presente trabalho descreve uma Unidade Didática com o propósito 

de mostrar como a resolução de problemas é de fundamental importância para 

a Educação Matemática. A dificuldade que os alunos encontram em ler e 

compreender textos de problemas está, entre outros fatores, ligada à ausência 

de um trabalho específico com o texto do problema. Seu objetivo é estimular a 

curiosidade e aproximar o aluno do cotidiano, fazendo-o ver que a matemática 

está presente dentro e fora das salas de aula, tornando assim, o aprendizado 

mais eficiente e menos repetitivo. A prática da resolução de problemas também 



deverá levar o aluno: a ler o enunciado da questão que lhe é proposta com 

autonomia e compreensão, a estruturar a situação que é apresentada, a fazer 

transferências de conceitos para resolver novos problemas. 

Constitui-se de uma atitude de construção do conhecimento em que todas as 

etapas utilizadas são fundamentais e não apenas o resultado final obtido. Os 

alunos devem identificar a partir da situação proposta, quais são os objetivos de 

estudo, para a solução da dificuldade em questão. 

Este material didático será desenvolvido com alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Jardim das Araucárias, no município de Castro, 

durante o 1º bimestre do ano letivo de 2013. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SILVIA APARECIDA RODRIGUES CARDOSO 

ORIENTADOR:  Ettiene Cordeiro Guerios 

IES:  UFPR 

Artigo  

Título:   O USO DA CALCULADORA EM SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

Tema: EDUCAÇÃOMATEMÁTICA: USO DA CALCULADORA 

Palavras-chave:  Educação de Jovens e Adultos; Calculadora; Tecnologia 

Resumo:  O presente artigo retrata o desenvolvimento de uma pesquisa-ação 

sobre o uso da calculadora para resolução de problemas em sala de aula da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo em vista que muitos educadores 

resistem ao uso da calculadora no ambiente escolar devido ao fato de que sua 

formação não admitia o uso de tecnologias para auxiliá-los nas aulas de 

matemática. Treze alunos dessa modalidade de ensino foram submetidos a uma 

intervenção pedagógica com o objetivo de proporcionar o uso prático e eficaz da 

tecnologia calculadora em sala de aula, promovendo a aprendizagem 

matemática. Concomitante à intervenção pedagógica, esta pesquisa foi 

submetida à apreciação de um grupo de professores da rede estadual de ensino 

do Paraná, para que possíveis ajustes pudessem ser definidos. Esta pesquisa 

demonstrou que o uso da calculadora nas aulas de matemática auxiliou os 



alunos na compreensão e realização de cálculos, contribuindo para o alcance de 

resultados de aprendizagem satisfatórios. Conclui-se que o uso da calculadora 

deve ser difundido na formação pedagógica dos professores, para garantir aos 

alunos da EJA uma educação matemática que lhes amplie o conhecimento de 

recursos para enfrentar situações cotidianas, trazendo para essa população 

novas oportunidades de igualdade social ao acessar as tecnologias existentes 

na sociedade atual. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: TUTORIAL: O USO DA CALCULADORA EM SALA DE AULA NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Tema: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:USO DA CALCULADORA 

Palavras-chave: Calculadora; tecnologia; matemática financeira 

Resumo: Este trabalho pedagógico refere-se a uma proposta didática com 

utilização da tecnologia calculadora conjugada com cálculo mental e resolução 

de problemas. Almeja-se que os alunos da Educação de Jovens e Adultos 

possam incorporar em seu dia a dia o uso prático e eficaz da calculadora. O 

objetivo é colaborar com a aprendizagem matemática dos alunos, com a 

formação de um indivíduo consciente, capaz de utilizar as tecnologias que estão 

a sua disposição, como também, potencializar a criatividade e o raciocínio de 

forma estruturada. Neste material o educador encontrará sugestões de 

atividades, bem como encaminhamentos metodológicos para o uso de jogos e 

mídias tecnológicas com o uso da calculadora. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SIMARA TERESINHA VERONA 

ORIENTADOR:  Rogerio Luis Rizzi 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   O Ensino da Matemática Associado à Questão Ambiental: Água na 

Medida Certa 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 



Palavras-chave:  Educação Ambiental; Modelagem Matemática; Resolução de 

Problemas; Uso Sustentável da Água. 

Resumo:  O artigo apresenta o tema “O Ensino da Matemática Associado à 

Questão Ambiental: Água na Medida Certa”, buscando contribuir com o processo 

de ensino e aprendizagem da Matemática e com a disseminação da Educação 

Ambiental na Educação Básica das Escolas Públicas Paranaenses. Apresenta 

resultados relativos à implementação da proposta do material pedagógico – 

Unidade Didática, referente ao Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), realizado junto aos alunos do 6&#8304; Ano da Escola Estadual Dom 

Carlos Eduardo – Ensino Fundamental. Foram desenvolvidas atividades 

educativas articuladas ao ensino de medidas (volume e capacidade) em 

Matemática com questões ambientais (uso sustentável da água). Tais 

articulações deram-se através das abordagens metodológicas da Modelagem 

Matemática e da Resolução de Problemas, utilizando-se diferentes estratégias 

de ensino e possibilitando aos educandos a realização de cálculos e 

transformações de volume e capacidade, através de resolução de problemas e 

de atividades individuais e em grupos. As discussões sobre a importância do uso 

sustentável da água consolidaram-se por meio do filme “Animais Unidos Jamais 

Serão Vencidos”, da leitura do texto “Desperdício e o Consumo da Água” e do 

estudo da fatura de água de suas residências, analisando o gasto mensal em 

metros cúbicos e em litros e os valores monetários de seu consumo. Observou-

se grande motivação e sensibilização dos alunos e verificou-se que é possível 

relacionar o tema ambiental “água” articulando ao conteúdo de medidas de 

volume e capacidade, tornando mais significativa a aprendizagem dos 

educandos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Ensino da Matemática Associado à Questão Ambiental: Água na 

Medida Certa 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

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

Resolução de Problemas 

Resumo: Optamos pela produção de uma Unidade Didática, por ser esta 

pertinente ao objeto de estudo proposto no projeto de Intervenção Pedagógica 



que será implementado na escola. Servirá de subsídio e será direcionada aos 

alunos do 6° ano do ensino fundamental. Através desta unidade didática é 

possível desenvolver um trabalho de Educação Ambiental de forma sistêmica e 

transversal, inserindo a temática ambiental no ensino da matemática, 

relacionando os conteúdos de medidas de volume e capacidade à temática água 

enfocando sua correta usabilidade do ponto de vista social e econômico. Através 

das metodologias da Modelagem Matemática e da Resolução de Problemas, 

objetiva-se desenvolver atividades didáticas de forma a articular o ensino de 

medidas em Matemática às questões ambientais, onde o aluno possa realizar 

cálculos e transformações de volume e capacidade, discutir sobre a importância 

do uso racional da água, comparar medidas de volume e capacidade (m3 e L), 

analisar uma conta de água e o valor que se paga pela mesma. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SIMONE LORENZETTO DA SILVA 

ORIENTADOR:  Clezio Aparecido Braga 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Geogebra Auxiliando no Ensino e Aprendizagem de Funções Afins e 

Quadráticas 

Tema: O Uso da Ferramenta Tecnológica Geogebra como Tendência 

Metodológica 

Palavras-chave:  Tecnologia; Geogebra; Função Afim e Quadrática. 

Resumo:  O presente artigo refere-se ao uso do software Geogebra como 

metodologia para o ensino e aprendizagem de funções afins e quadráticas. É 

resultado das atividades realizadas durante a elaboração e implementação do 

projeto de intervenção pedagógica do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), com alunos dos nonos anos do Colégio Estadual Dr João 

Ferreira Neves localizado na cidade de Catanduvas, Paraná e das discussões 

com outros professores por meio do Grupo de trabalho em rede – GTR. 

Pretende-se com este artigo socializar os resultados obtidos durante a 

implementação e mostrar que o uso do Software Geogebra como uma tendência 



metodológica pode despertar o interesse de alguns alunos e contribuir assim, 

com a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Geogebra Auxiliando no Ensino e Aprendizagem de Funções Afins e 

Quadráticas 

Tema: O Uso da Ferramenta Tecnológica Geogebra como Tendência 

Metodológica 

Palavras-chave: Tecnologia; Geogebra; Função Afim e Quadrática. 

Resumo: Essa Unidade Didática foi desenvolvida para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional- PDE e apresenta uma sequência de atividades 

utilizando lápis, papel e o software Geogebra, o qual está disponível nos 

laboratórios de informática de nossas escolas sendo pouco utilizado. Os 

conteúdos de estudo aqui contidos são: Noção Intuitiva de Função Afim e Noção 

Intuitiva de Função Quadrática.  As atividades serão desenvolvidas de modo a 

integrar as representações algébricas e gráficas das Funções e a utilização do 

software Geogebra para que esse possa se tornar mais um recurso, tanto para 

o professor, como para o aluno, na tentativa de buscar a melhoria no processo 

de ensino e aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SIUVANIA LOCATELLI 

ORIENTADOR:  Kelly Roberta Mazzutti Lubeck 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DAS FUNÇÕES 

TRIGONOMÉTRICAS COM O AUXÍLIO DO SOFTWARE GEOGEBRA 

Tema: Tendências Metodológicas no Ensino da Matemática 

Palavras-chave:  Ensino-aprendizagem; Software Educativo Geogebra; 

Funções Trigonométricas. 

Resumo:  O presente artigo consiste em um relato do trabalho implementado no 

Colégio Estadual Vinícius de Moraes EFMP, núcleo regional de Assis 

Chateaubriand, durante o primeiro semestre de 2013, trabalho este elaborado 



para o Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado do 

Paraná – PDE, turma 2012/2013. No decorrer da ação foram investigadas as 

Funções Trigonométricas em três contextos. O primeiro com aulas no laboratório 

de Informática aplicando atividades com auxílio do Software Educativo 

Geogebra, um programa livre de geometria dinâmica disponível nos laboratórios 

do Programa Paraná Digital.  Optou-se por este estudo, pois com o software 

Geogebra o aluno pode visualizar os gráficos das funções antes mesmo de 

conhecer uma sistematização para tal conceito. Ainda, a construção dos gráficos 

é uma ótima ferramenta para ilustrar as variações dos parâmetros de 

deslocamento, amplitude e período das funções trigonométricas. O segundo 

contexto refere-se à sala de aula e foi constituído por aulas ministradas pelo 

professor sem utilização de mídias tecnológicas. Já no terceiro contexto, a 

metodologia sugerida pela primeira situação foi aplicada por um professor 

colaborador, esperamos com isso identificar problemas na metodologia não 

discriminados na formulação da proposta. Através deste trabalho pretendemos 

construir um referencial teórico prático da utilização do Software Educativo 

Geogebra no ensino do conteúdo de Funções Trigonométricas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Software Educativo GeoGebra no Ensino das Funções 

Trigonométricas 

Tema: Tendências Metodológicas no Ensino da Matemática 

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Software Educativo GeoGebra. 

Funções Trigonométricas. 

Resumo: Esta unidade didática baseia-se no ensino da matemática através da 

informática, especificamente através do uso do Software Educativo GeoGebra, 

um programa livre de geometria dinâmica disponível nos laboratórios do  

Programa Paraná Digital. 

Com este software é possível trabalhar geometria, álgebra e cálculo. Este 

trabalho apresenta algumas sugestões de atividades, tendo os seguintes 

objetivos específicos: Usar o Software Educativo GeoGebra como ferramenta 

pedagógica a ser inserida no ensino de: Razões trigonométricas no Triangulo 

Retângulo; Ensino de Seno e Cosseno  no ciclo Trigonométrico; De Arcos 

Trigonométricos; Funções Seno e Cosseno de Variável Real; Relação 



Fundamental da Trigonometria;Construção de Gráfico das funções Seno e 

Cosseno. 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: SOLANGE FAVERO OENNING 

ORIENTADOR:  Valdeni Soliani Franco 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   O Currículo do 8º ano do Ensino Fundamental e a álgebra 

Tema: O currículo de matemática do 8º ano do Ensino Fundamental 

Palavras-chave:  Educação Matemática; Formação de professores; Currículo. 

Resumo:  O presente artigo traz alguns resultados do trabalho desenvolvido 

junto a professores do Ensino Fundamental e Médio, no sentido de discutir o 

currículo de Matemática do oitavo ano do Ensino Fundamental porque julgamos 

necessário que os professores, juntamente com a Universidade, possam discutir 

essas questões, a fim de que sejam feitas mudanças na prática curricular, de 

maneira que a educação possa apresentar melhores resultados e que haja, 

efetivamente, a aprendizagem dos alunos. O artigo é fruto de estudos, pesquisas 

discussões realizadas durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE – que contou com um grupo de Trabalho em rede – GRT –, além de um 

curso de extensão proposto como implementação Pedagógica. Como resultado 

dos trabalhos são apresentadas, ao final do artigo, solicitações de professores 

de novos cursos para que as discussões continuem a serem feitas, pois todos 

os envolvidos concordam com a necessidade de formação constante do 

professor atuante em sala de aula. 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: O currículo de matemática do 8º ano do Ensino Fundamental e a àlgebra 

Tema: Currículo Escolar 

Palavras-chave: Análise de Currículo; Matemática; Ensino Fundamental. 

Resumo: Este trabalho será desenvolvido visando analisar e discutir os 

conteúdos da disciplina de matemática do 8º ano do Ensino Fundamental, mais 

especificamente, Álgebra, com intuito de verificar a necessidade ou não deste 

assunto na série em questão, bem como definir os tópicos necessários à 

formação do aluno, propondo, desta forma, uma nova seleção de conteúdos 

considerados fundamentais, para a aprendizagem. Este trabalho justifica-se pela 

sobrecarga de conteúdos existentes nos currículos, especificamente nesta série. 

Para tanto, será realizado um grupo de estudos entre professores atuantes, 

visando discutir e analisar com maior clareza a situação proposta. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SONIA APARECIDA DE CAMPOS DE SOUZA 

ORIENTADOR:  Paulo Laerte Natti 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   Modelagem matemática como estratégia de ensino aprendizagem: 

aprendizagem aplicada na estufa 

Tema: Sistema de medidas, geometria plana e a modelagem matemática no 

interior de uma estufa 

Palavras-chave:  Modelagem matemática. Estufa. Área. Ângulo. 

Resumo:  Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de relacionar teoria e 

prática nas aulas de matemática do sétimo ano do Ensino Fundamental e Médio 

do Colégio Estadual do Campo Cora Coralina no Bairro Jardim Florestal, 

município de Jardim Alegre, PR. Ele tem como objetivo refletir sobre as 

estratégias de ensino e aprendizagem adotadas a partir da Modelagem 

Matemática, bem como as análises dos resultados desse processo.  Tal trabalho 

visa também verificar se as estratégias utilizadas, além de promover a 

aprendizagem, incentivaram os alunos em suas pequenas propriedades rurais a 

produzir alimentos para sua subsistência, complementando sua renda familiar e 

sua permanência no campo. Os conteúdos matemáticos trabalhados durante a 



realização das atividades visaram estabelecer uma conexão entre a teoria e a 

prática vivenciada pelos alunos em seu dia a dia, contribuindo para amenizar os 

problemas de aprendizagem de matemática.  Observou-se que com o 

desenvolvimento da implementação, os alunos puderam sentir prazer em 

construir seu próprio conhecimento de maneira significativa, apropriando-se do 

conhecimento de forma dinâmica e atrativa por meio da construção de canteiros. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Modelagem Como Estratégia De Ensino Aprendizagem De Matemática 

– Aplicações Em Uma Estufa 

Tema: Sistema de medidas, geometria plana e a modelagem matemática no 

interior de uma estufa 

Palavras-chave: Medidas; Ângulos; Modelagem Matemática. 

Resumo: A proposta deste trabalho tem por objetivo, possibilitar inovações no 

aprendizado dos alunos através de metodologia novas de ensino, utilizando a 

modelagem matemática para proporcionar aos alunos formas diferentes de 

aprender os conteúdos matemáticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SONIA APARECIDA JUSTINO PIRES 

ORIENTADOR:  Analia Maria Dias de Gois 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   COM RELAÇÃO AO CONSUMO DIÁRIO DOS NOSSOS 

ADOLESCENTES NA ÉPOCA ATUAL QUAL SERÁ O FUTURO DELES 

DIANTE DE TAL SITUAÇÃO? 

Tema: “Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas”:  Avaliação da 

aprendizagem escolar. 

Palavras-chave:  Palavras- chave:  Planejamento – Consumo – 

Conscientização. 

Resumo: Decidi elaborar um projeto envolvendo a Matemática Financeira na 

escola principalmente com turmas de quarto ano do Curso Formação de 

Docentes onde percebo a necessidade desse conhecimento significativo em 



suas vidas, sabendo da importância desses conceitos que vem a dar ferramentas 

para que o aluno possa perceber que ele pode ter uma vida melhor, tendo a 

possibilidade de se planejar financeiramente. Objetivos: Contribuir para a 

integração do aluno na sociedade em que vive, proporcionando-lhe 

conhecimentos significativos de teoria e prática da Matemática Financeira, 

indispensáveis ao exercício da cidadania. Metodologia: Palestras informativas e 

motivacionais que versarão sobre economia doméstica, o funcionamento de 

mercados, passando por formas de investimentos e empréstimos, fabricação de 

dinheiro, como poupar. Visitar as instituições como: Bancos, Casa Lotérica, lojas 

de roupas, carros, móveis, julgando e simulando as melhores formas de 

aquisição de produtos para o conhecimento dos alunos. Atividades de apoio 

psicológico para que os alunos sejam orientados a diferenciar conceitos como: 

vontades, necessidades e tempo, sendo este preponderante para um bom 

planejamento financeiro. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Com Relação ao Consumo Diário dos Nossos Adolescentes na Época 

Atual qual será o Futuro deles diante de tal Situação? 

Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas: Avaliação da 

Aprendizagem escolar. 

Palavras-chave: Planejamento; Consumo; Conscientização. 

Resumo: Decidi elaborar um projeto envolvendo a Matemática Financeira na 

escola principalmente com turmas de quarto ano do Curso Formação de 

Docentes onde percebo a necessidade desse conhecimento significativo em 

suas vidas, sabendo da importância desses conceitos que vem a dar ferramentas 

para que o aluno possa perceber que ele pode ter uma vida melhor, tendo a 

possibilidade de se planejar financeiramente. Objetivos: Contribuir para a 

integração do aluno na sociedade em que vive, proporcionando-lhe 

conhecimentos significativos de teoria e prática da Matemática Financeira, 

indispensáveis ao exercício da cidadania. Metodologia: Palestras informativas e 

motivacionais que versarão sobre economia doméstica, o funcionamento de 

mercados, passando por formas de investimentos e empréstimos, fabricação de 

dinheiro, como poupar. Visitar as instituições como: Bancos, Casa Lotérica, lojas 

de roupas, carros, móveis, julgando e simulando as melhores formas de 



aquisição de produtos para o conhecimento dos alunos. Atividades de apoio 

psicológico para que os alunos sejam orientados a diferenciar conceitos como: 

vontades, necessidades e tempo, sendo este preponderante para um bom 

planejamento financeiro. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SONIA MARA TEIXEIRA CHIELLE 

ORIENTADOR:  MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Facilitando a Aprendizagem da Matemática Através de Jogos 

Interativos. 

Tema: Metodologias possíveis para o trabalho com a matemática na Sala de 

Apoio a Aprendizagem. 

Palavras-chave:  Ensino da matemática; jogos interativos; escola pública. 

Resumo:  Este trabalho apresenta os jogos matemáticos como forma alternativa 

para tornar o ensino da matemática mais prazeroso e,com isso, possibilitar uma 

maior motivação e interesse pelo trabalho de professores e alunos com a 

matemática na escola. Defende-se nesse texto que a utilização de jogos como 

metodologia de trabalho nas aulas de matemática,tende a promover uma 

aprendizagem mais significativa, estimulando o cálculo mental, a dedução de 

estratégias, o domínio das operações fundamentais, a construção de conceitos 

e o desenvolvimento do raciocínio lógico. No campo teórico, estudos relativos à 

utilização de atividades lúdicas, mais precisamente voltadas ao uso dos jogos 

matemáticos enquanto recursos didáticos, apontam que o interesse dos alunos, 

bem como o nível de aprendizado dos mesmos, melhora consideravelmente. 

Este artigo relata a experiência vivenciada em uma escola pública com alunos 

de 6º ano de uma sala de apoio quando submetidos a essa metodologia. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: FACILITANDO A APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA ATRAVÉS DE 

JOGOS INTERATIVOS. 



Tema: Metodologias possíveis para o trabalho com a matemática na Sala de 

Recurso à Aprendizagem. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Atratividade; jogos matemáticos; 

Escola Pública. 

Resumo: As atividades propostas nesta produção didático–pedagógica, que se 

constituem em uma unidade didática, a ser desenvolvido no Colégio Estadual 

João Paulo II no município de Realeza – Estado do Paraná, durante a 

implementação do projeto de intervenção com o tema Facilitando a 

Aprendizagem da matemática através de jogos interativos, visa suprir as 

deficiências no aprendizado dos   alunos do 6º ano de Sala de Apoio à 

Aprendizagem, uma abordagem de trabalho com a matemática, através do 

lúdico, ou seja, de forma mais atrativa, onde se objetiva que o aluno compreenda 

que a matemática se encontra nas mais variadas atividades de seu cotidiano. 

Para tanto, essa unidade didática, está distribuída em 8 encontros de 4 horas, 

sendo destinadas outras 32 horas, para a integralização total do projeto, 

distribuídas em atividades que contém leituras, análise e confecção de  jogos. 

Portanto, espera-se, ao trabalhar o conteúdo adição, subtração, multiplicação e 

divisão de números naturais, oportunizar aos alunos, juntamente com a 

utilização de recursos tecnológicos, um aprendizado da matemática de maneira 

agradável no mesmo instante em que este insere os conteúdos nas práticas 

cotidianas do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SONIA TEREZINHA SGOBERO ABUDI 

ORIENTADOR:  Magna Natalia Marin Pires 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   Tarefas Investigativas e o Desenvolvimento do Pensamento Algébrico: 

uma experiência com alunos de 7º ano. 

Tema: A experiência de utilizar a Investigação Matemática num 7º ano do Ensino 

Fundamental. 

Palavras-chave:  Tarefas Investigativas; Pensamento Algébrico; Trajetória 

Hipotética da Aprendizagem; Educação Matemática Realística. 



Resumo:  O objetivo geral deste trabalho consiste em apresentar e avaliar os 

resultados relativos à implementação da Produção Didático-Pedagógica 

proposta pela primeira autora no Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), desenvolvida junto a alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do 

Paraná. Trabalhou-se com estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental com o 

intuito de apresentar a Metodologia de Investigação Matemática como uma 

estratégia de ensino e de aprendizagem que contribui e estimula o 

desenvolvimento do pensamento algébrico. A observação de padrões e 

regularidades e a generalização foram valorizadas com o propósito de trazer 

contribuições à aprendizagem dos alunos. A proposta foi desenvolvida na 

perspectiva da Educação Matemática Realística e a forma de capacitação está 

na construção de Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem que levam em 

consideração a aprendizagem dos educandos, levantando hipóteses sobre como 

ela ocorre. Para tanto, buscou-se a oportunidade de refletir sobre temas 

relacionados a conteúdos matemáticos e ao encaminhamento de tarefas nas 

aulas, proporcionando uma aprendizagem matemática efetiva. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Tarefas Investigativas e o Desenvolvimento do Pensamento Algébrico: 

uma experiência com alunos de 7º ano 

Tema: A experiência de utilizar a Investigação Matemática num 7º ano do Ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: Tarefas Investigativas, Pensamento Algébrico, Trajetória 

Hipotética de Aprendizagem e Educação Matemática Realística. 

Resumo: Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma Unidade Didático-

Pedagógica, partindo do pressuposto de que a Investigação Matemática é uma 

estratégia de ensino e aprendizagem que contribui para o desenvolvimento do 

pensamento algébrico de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, valorizando 

a observação de padrões e regularidades e a generalização. O trabalho será 

projetado na perspectiva da Educação Matemática Realística. A efetivação da 

proposta está na construção de uma Trajetória Hipotética de Aprendizagem que 

leva em conta à aprendizagem dos alunos levantando hipóteses sobre como ela 

ocorre. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SUELI TEREZINHA DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR:  Fabio Alexandre Borges 

IES:  Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 

Artigo  

Título:   A metodologia de ensino Resolução de Problemas aplicada com as 

atividades da Prova Brasil. 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave:  Resolução de Problemas. Prova Brasil. Metodologia. 

Conhecimento. 

Resumo:  Este trabalho foi realizado no Colégio Estadual Dom Bosco do 

município de Mariluz/PR e objetivou investigar, junto ao aluno, a capacidade de 

resolver problemas, interpretar dados, bem como aguçar sua criatividade a partir 

da resolução de problemas e lhe propor questões que abordem conhecimentos 

matemáticos por meio das atividades apresentadas pela Prova Brasil do MEC. 

Com isso, incentivar a criação de estratégias próprias para a resolução de 

problemas matemáticos. Para a realização de tal pesquisa, foram abordadas 

situações problemas envolvendo: Geometria, Grandezas e Medidas, Números e 

Álgebra e Tratamento de Informação, cujas atividades foram selecionadas, 

organizadas e exploradas de acordo com as propostas das Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica – Matemática. A aplicação do projeto ocorreu 

em 32 horas-aulas, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Para o 

desenvolvimento desse trabalho, foi elaborado um Caderno Pedagógico, no qual 

foram apresentados encaminhamentos e atividades diversas. 

Metodologicamente, o trabalho consistiu em leituras diversas para embasamento 

teórico: Onuchic (1999), Polya (1996), D’Ambrósio (2007), Pozo (1998) Diretrizes 

Curriculares de Matemática (2008), dentre outros. Com as atividades realizadas, 

foi possível perceber maior envolvimento dos alunos nas aulas de Matemática e 

a preocupação em realizar leitura minuciosa dos enunciados matemáticos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A metodologia de ensino Resolução de Problemas aplicada com as 

atividades da Prova Brasil. 



Tema: Tendências metodologicas em educação matemática 

Palavras-chave: Matemática;Resolução de Problemas; Prova Brasil. 

Resumo: A matemática é uma ciência organizada e sistematizada, que se 

constitui em uma ferramenta de extrema importância para as pessoas em termos 

de sociedade e de sobrevivência, no entanto, o que se verifica no âmbito escolar 

é a presença de inúmeras dificuldades dos alunos relacionadas às dificuldades 

de ensino, tornando a disciplina, para muitos, a “vilã” da matriz curricular. 

Estudiosos mostram que a resolução de problemas é um caminho metodológico 

para a compreensão da disciplina. Desse modo, o objetivo principal deste 

trabalho é investigar junto ao aluno a capacidade de resolver problemas, 

interpretar dados, bem como aguçar sua criatividade a partir da resolução de 

problemas e de propor aos alunos a resolução de problemas e questões que 

abordem conhecimentos matemáticos por meio das atividades apresentadas 

pela Prova Brasil do MEC e, assim, incentivar a criação de estratégias próprias 

para a resolução de problemas matemáticos. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: SUZELAINE TAMBORELLI MINCOFF 

ORIENTADOR:  Marcia Maioli 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   A CONTRIBUIÇÃO DO JOGO PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM 

DA MULTIPLICAÇÃO 

Tema: multiplicaçao com numeros naturais no Ensino Fundamental II 

Palavras-chave:  Multiplicação. Jogos matemáticos. Aprendizagem. 

Resumo:  Este Artigo tem por objetivo apresentar o processo e os  resultados 

obtidos por meio da aplicação da proposta de implementação do projeto PDE 

‘utilização de jogos matemáticos no processo de ensino e aprendizagem da 

multiplicação’ no Ensino Fundamental. A opção por essa implementação 

justifica-se diante de minha experiência docente na Educação  Matemática, 

observando a necessidade de diversificar a  metodologia de ensino e no caso da 

multiplicação,  entende-se que a utilização de jogos pode ser uma alternativa 



para   a compreensão da multiplicação e  contribuir para sua aprendizagem.  A 

implementação teve por objetivo que o aluno pudesse compreender a 

multiplicação com números naturais por meio do jogo. Buscou-se promover a 

realização do jogo como forma de ensino e aprendizagem e utilizar o jogo como 

forma de estimular a memorização da tabuada. A metodologia utilizada foi o jogo 

matemático, um valioso instrumento com possibilidades de favorecer uma forma 

de ensino e de aprendizagem da multiplicação junto aos alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Primo Manfrinato, de Cianorte. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A CONTRIBUIÇÃO DO JOGO PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DA 

MULTIPLICAÇÃO. 

Tema: multiplicaçao com numeros naturais no Ensino Fundamental II 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos. Compreensão da multiplicação. 

Memorização da tabuada 

Resumo: Este material pedagógico denominado Unidade Didática  propõe a  

utilização de jogos matemáticos no processo de ensino e aprendizagem da 

multiplicação no Ensino Fundamental. A opção por essa implementação justifica-

se diante de minha experiência docente na Educação  Matemática, observando 

a necessidade de diversidade na metodologia de ensino e no caso da 

multiplicação,  entende-se que a utilização de jogos pode ser uma alternativa 

para   a compreensão da multiplicação e  contribuir para sua aprendizagem.  A 

implementação tem por objetivo que o aluno possa compreender a multiplicação 

com números naturais por meio do jogo. Busca-se promover a realização do jogo 

como forma de ensino e aprendizagem e utilizar o jogo como forma de estimular 

a memorização da tabuada. A metodologia utilizada, portanto,  será o jogo 

matemático, um precioso instrumento com possibilidades de favorecer uma 

forma de ensino e de aprendizagem da multiplicação junto aos alunos do 6º ano 

do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Primo Manfrinato, de Cianorte. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: TANIA MARA BERTONCELO 

ORIENTADOR:  MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES 



IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Software Geogebra nas aulas de geometria euclidiana 

Tema: Mídias Tecnológicas uma possibilidade para o ensino de geometria 

Palavras-chave:  Geometria Euclidiana; Recursos Tecnológicos; Software 

Geogebra. 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados do estudo do uso do geogebra 

nas aulas de matemática no ensino de geometria Euclidiana. Verifica-se que o 

ensino de geometria é de suma importância e vem se tornando cada vez mais 

defasado nas propostas que propiciam a construção deste saber. Considerando 

a necessidade de buscar, experimentar ou aperfeiçoar metodologias já 

existentes no ensino de matemática, para propicia um aprendizado mais 

dinâmico, foi associado o software geogebra de Geometria Dinâmica ao uso de 

material concreto em diversas atividades desenvolvidas em uma turma de 9º 

ano. Entre os resultados do estudo da utilização de recursos tecnológicos dentro 

do ensino, destacou-se a importância na democratização dos recursos 

tecnológicos existentes e no ensino de matemática o uso de programas de 

Geometria Dinâmica, permitindo a investigação de propriedades geométricas 

que dificilmente seriam observadas sem tais recursos. Destaca-se ainda a 

necessidade de mais estudo e discussões em relação ao seu uso, onde o 

professor deve ser o mediador do processo ensino-aprendizagem e os alunos 

os seres ativo na construção do conhecimento. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Software Geogebra nas aulas de geometria euclidiana 

Tema: Mídias Tecnológicas uma possibilidade para o ensino de geometria 

Palavras-chave: Geometria euclidiana. Tecnologia. Software geogebra. 

Resumo: No ensino de matemática, a geometria é um dos eixos e pode ser 

considerada de suma importância para a formação do indivíduo, pois está 

presente nas mais variadas situações da vida cotidiana.  No entanto o seu ensino 

vem se tornando cada vez mais defasado nas propostas que propiciam a 

construção deste saber. Hoje a informática disponibiliza vários programas e 

softwares de geometria dinâmica que auxiliam a prática pedagógica, pois 

possibilitam a visualização, a observação e manipulação de figuras geométricas. 



Os recursos tecnológicos são possíveis alternativas para reverter esse quadro, 

porém não garantem a apropriação do saber, o papel do professor é de suma 

importância para articular esse processo.    Considerando a necessidade de 

buscar, experimentar ou aperfeiçoar metodologias já existentes, no ensino de 

matemática, que propicia um aprendizado mais dinâmico, apresentamos neste 

material, atividades de geometria utilizando o software geogebra. Espera-se 

dessa maneira contribuir para o processo de ensino aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: TANIA REGINA MORESCHI 

ORIENTADOR:  Amarildo de Vicente 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   A tecnologia educacional como instrumento didático para aprendizagem 

do Sistema de Numeração Decimal e Operações Fundamentais. 

Tema: Tendências em Educação Matemática/ Resolução de Problemas e Mídias 

Tecnológicas 

Palavras-chave:  Operações fundamentais; Sistema de Numeração Decimal; 

Algoritmos; Mídias Tecnológicas. 

Resumo:  O presente artigo relata a experiência da implementação pedagógica 

que utilizou as tendências metodológicas Resolução de Problemas e Mídias 

Tecnológicas para minimizar as dificuldades de aprendizagem apresentadas 

pelos alunos no 6º ano do Ensino Fundamental sobre o Sistema de Numeração 

Decimal e as Operações Fundamentais. Inicialmente empregouse a História da 

Matemática para a compreensão do surgimento do Sistema de Numeração 

Decimal e suas regras. Após isso, usou-se os Programas Jclic e BrOffice Calc e 

a calculadora como instrumentos didáticos que ajudaram os alunos a pensarem 

nas ideias envolvidas nas operações fundamentais. Os jogos foram aplicados 

para complementar e/ou introduzir essas ideias. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A tecnologia educacional como instrumento didático para aprendizagem 

do Sistema de Numeração Decimal e Operações Fundamentais. 



Tema: Tendências em Eucação Matemática/ Resolução de Problemas e Mídias 

Tecnológicas 

Palavras-chave: Operações fundamentais; sistema de numeração decimal; 

algoritmos. 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem por objetivo elaborar 

atividades matemáticas utilizando as tendências metodológicas Resolução de 

Problemas e Mídias Tecnológicas para minimizar as dificuldades de 

aprendizagem apresentadas pelos alunos no 6º ano do Ensino Fundamental 

sobre o Sistema de Numeração Decimal e as Operações Fundamentais. 

Inicialmente será utilizado a História da Matemática para a compreensão do 

surgimento do SND e suas regras. Após isso, serão utilizados os Programas Jclic 

e BrOffice Calc e a calculadora como instrumentos didáticos que ajudam os 

alunos a pensarem nas ideias envolvidas nas operações fundamentais. Os jogos 

serão utilizados para reforçar e/ou introduzir essas ideias 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: TAVANIA SUZER DA SILVA 

ORIENTADOR:  Dulcyene Maria Ribeiro 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Investigação Matemática: Um Enfoque aos Conteúdos Geométricos 

Tema: Geometria e Investigação Matemática no Ensino Fundamental 

Palavras-chave:  Investigação Matemática; Geometria; Matemática; Ensino e 

Aprendizagem. 

Resumo:  Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de um trabalho 

que foi realizado por meio do uso da Investigação Matemática envolvendo o 

conteúdo de Geometria. Nele, além de uma fundamentação teórica sobre 

Geometria e sobre Investigação Matemática como uma proposta metodológica, 

há relatos sobre as atividades que foram desenvolvidas no primeiro semestre de 

2013, com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual 

Princesa Izabel – EFMN, em Três Barras do Paraná, NRE de Cascavel, durante 

a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola.  Foram 

preparadas dez atividades que se desenvolveram na maioria das vezes em 



grupo e foram abordados conteúdos relacionados a:  triângulos, quadrados, 

faces, arestas, vértices, polígonos, poliedros, frações, cálculos de área e 

perímetro. Respondendo às questões inicialmente colocadas no projeto e apesar 

das dificuldades em se trabalhar com uma metodologia diferente em sala de 

aula, é possível afirmar que a Investigação Matemática é uma metodologia 

apropriada e viável para o Ensino de Geometria e pode oportunizar aos alunos 

aprenderem os conteúdos geométricos com maior significado. Por fim, há uma 

avaliação dos resultados obtidos, constatando que os objetivos previstos foram 

alcançados na sua maioria. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Investigação Matemática: Um Enfoque aos Conteúdos Geométricos 

Tema: Geometria e Investigação Matemática no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Investigação Matemática; Geometria; Matemática; Ensino e 

Aprendizagem. 

Resumo: O ensino da Matemática, principalmente no que se refere ao estudo 

da Geometria, tem sido foco de várias discussões no meio escolar. Ao mesmo 

tempo estudos têm evidenciado propostas que utilizam as tendências 

metodológicas da Educação Matemática como possibilidades de trabalho com 

conteúdos matemáticos. Partindo disso, pergunta-se: como inserir novas 

metodologias ao ensino de Geometria? Como utilizar a Investigação Matemática 

para resolver as atividades propostas? Esta metodologia será o caminho mais 

propício para melhorar o ensino e a aprendizagem de Geometria no Ensino 

Fundamental? Propomos neste trabalho fazer uso da Investigação Matemática 

como metodologia para o estudo e desenvolvimento das situações problemas 

envolvendo o conteúdo de Geometria. Esperamos promover a aprendizagem e 

verificar se os conteúdos de Geometria podem ser estudados e aprendidos por 

meio da Investigação Matemática, averiguando se é viável seu estudo e se os 

alunos, ao investigar, veem nas atividades de Matemática diferentes 

possibilidades de resolução, tendo assim na Investigação Matemática, uma 

alternativa a mais para possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem de 

conteúdos matemáticos. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: TELMA ODILEIA VEREDIANO 

ORIENTADOR:  Dulce Maria Strieder 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   O LÚDICO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DO SISTEMA DE 

MEDIDAS 

Tema: Tendências Metodológicas Educação Matematica 

Palavras-chave:  Jogos Pedagógicos. Medidas de Comprimento. Educação 

Matemática. 

Resumo:  O presente artigo tem por finalidade relatar o trabalho com jogos e 

atividades lúdicas dentro do sistema de medidas de comprimento, desenvolvido 

com professores de matemática e pedagogos da Escola Estadual do Campo de 

Alto Alegre – Ensino Fundamental, em Terra Roxa, Paraná. A presente 

abordagem visa proporcionar aos professores conceitos, teorias e práticas do 

desenvolvimento humano através dos jogos, demonstrando a importância da 

inserção dos mesmos, visando um melhor aprendizado do sistema de medidas. 

Neste sentido, foram realizadas atividades utilizando instrumentos teóricos e 

práticos (jogos), para que o grupo criasse seus próprios jogos e os utilizasse em 

sala de aula. Enquanto resultados é possível indicar que os professores 

desenvolveram as atividades nesta escola e em outras escolas onde atuam e 

relatam que o interesse dos alunos por atividades lúdicas e jogos facilita o 

trabalho pedagógico e estimula a aprendizagem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A IMPORTANCIA DA LUDICIDADE NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE 

DAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO 

Tema: Tendências Metodológicas Educação Matematica 

Palavras-chave: Jogos pedagógico; medidas; educação matemáica 

Resumo: O lúdico como metodologia de apoio no ensino da matemática 

proporciona aos professores, alternativas de ações estimulando o trabalho 

descontraído ao relacionar os conteúdos formais com a realidade, 

desenvolvendo a capacidade de observar, analisar, relacionar fatos e 

compreender a linguagem matemática. Os jogos são instrumentos quase que 



indispensáveis nas aulas de matemática, pois eles auxiliam no desenvolvimento 

do raciocínio lógico, cognitivo, social de maneira prazerosa e facilitam a 

aprendizagem em todos os campos da matemática. Este envolvimento faz com 

que o aluno aprenda com mais facilidade o conteúdo. Ao utilizar jogos em sala 

de aula, o professor deve ter clareza em sua aplicabilidade, deixando claro ao 

aluno que o seu uso tem objetivos, portanto este \"brincar\" não é sinônimo de 

indisciplina e de desordem. É neste contexto que este trabalho contribui com os 

professores, no planejamento de ações específicas, aqui referenciadas no 

conteúdo de medidas de comprimento, para implementação em sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: TELMA SOFIA ISHII 

ORIENTADOR:  FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   O EQUILÍBRIO DA BALANÇA PARA APROPRIAÇÃO DO CONCEITO 

DE EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU 

Tema: Novas abordagens para o ensino de equações. 

Palavras-chave:  equação; balança; ensino 

Resumo:  Pensando num atrativo que desperte mais a atenção dos alunos e 

possibilite compreender e aprender matemática, desenvolvemos esse projeto. 

Vejo como uma nova maneira de compreender o significado de uma equação 

para que não fique tão abstrata e sem significado para os estudantes. Todo o 

processo, desde a montagem de uma equação até o seu valor numérico pode 

ser vago para os educandos. Talvez se associarmos objetos concretos como, 

por  exemplo, uma balança não digital, daquelas antigas com dois pratos, que 

era muito usada em açougues e supermercados possamos dar um suporte na 

visualização e montagem das equações. Os alunos construíram uma balança 

com dois pratos junto com o professor e através das pesagens puderam melhor 

compreender o equilíbrio das equações. Com a balança em equilíbrio foi possível 

fazer com que os alunos compreendessem as mudanças que ocorrem nas 

equações sem alterar a igualdade dos seus membros, acrescentando ou tirando; 

além de aplicar conceitos como multiplicar e dividir. O principal fato observado 



foi que, através da construção da balança e pelo equilíbrio dos objetos, os alunos 

puderam desenvolver conceitos básicos para o estudo das equações de 1º grau. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O equilíbrio da balança para apropriação do conceito de equações do 

primeiro grau 

Tema: Novas abordagens para o ensino de equações 

Palavras-chave: Equação; balança; equilíbrio 

Resumo: Pensando numa melhor compreensão e também num atrativo que 

desperte mais a atenção dos alunos e procurando trabalhar de uma maneira 

para entender e aprender matemática, resolvi montar esse projeto. É uma nova 

maneira de compreender o significado de uma equação para que não fique tão 

abstrata e sem significado. Todo o processo desde a montagem de uma equação 

até o seu valor numérico fica vago para os educandos. Talvez se associarmos 

objetos concretos como por exemplo uma balança não digital, daquelas antigas 

com dois pratos, que era muito    usada     em    açougues    e  supermecados 

possamos dar um suporte na visualização e montagem das equações. Os alunos 

construirão uma balança com dois pratos junto com o professor e atravéz das 

pesagens e com o equilíbrio dela irão associar o equilíbrio às equações. Com a 

balança em equilíbrio irão entender as mudanças que ocorrem nas equações 

sem alterar a igualdade dos seus membros, acrescentar ou tirar, multiplicar, 

dividir, etc. Atráves    da    construção   da  balança e equilíbrio pretende-se 

desenvolver nos alunos conceitos básicos para o estudo de equações do 1º 

grau. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: TEREZA CRISTINA RIBAS SALGADO 

ORIENTADOR:  DENISE THEREZINHA RODRIGUES MARQUES WOLSKI 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO NÚMEROS E 

ÁLGEBRA NO CEEBJA 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 



Palavras-chave:  Educação de Jovens e Adultos; Resolução de Problemas; 

Equação do 1º Grau. 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados de uma experiência de busca de 

formas de superar a defasagem dos alunos em relação aos conteúdos 

estruturantes de números e álgebra, especificamente, resolução de equações do 

1º grau. Desta forma, o objetivo do trabalho aqui descrito foi o desenvolvimento 

de estratégias metodológicas dinâmicas, a partir do uso de materiais 

manipuláveis, para que o aluno pudesse atribuir significado aos conteúdos 

explorados e estabelecesse relações dos mesmos com o cotidiano. Procurou-se 

despertar o interesse e a curiosidade do aluno, visando a construção do 

conhecimento matemático. Para isto, foram utilizadas sequências didáticas com 

balanças para representar a ideia de igualdade em situações-problema e 

explorar os princípios de equivalência, trazendo os conceitos para o mais 

próximo possível da realidade dos alunos. Com as atividades propostas os 

alunos puderam refletir e aprender sobre diferentes formas de resolver equações 

do 1º. grau, superando a resolução de exercícios, mecânicos, repetitivos e 

descontextualizados que ainda são usados por muitos professores quando 

tratam destes conteúdos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Resolução de problemas envolvendo Números e Álgebra no CEEBJA 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Resolução de Problemas; 

Equação do 1º grau. 

Resumo: RESUMO 

Na tentativa de buscar formas de melhorar a defasagem dos alunos em relação 

aos conteúdos estruturantes de números e álgebra, envolvendo equação do 1º 

grau, principalmente aquelas que envolvem operações com fração. O objetivo 

desta proposta é desenvolver estratégias metodológicas dinâmicas, para que o 

aluno possa atribuir significado aos conteúdos explorados e estabelecer relações 

dos mesmos com o cotidiano. A proposta é despertar o interesse e a curiosidade 

do aluno, com ênfase na realização de  situações-problema o mais próximo 

possível da realidade do aluno envolvendo números e álgebra. Espera-se que 

com este trabalho os alunos possam superar as defasagens, aprender outras 



formas de executar o trabalho com álgebra em sala de aula. O material didático 

tem como público alvo os alunos do Centro Estadual de Educação de Jovens e 

Adultos - CEEBJA, município de Jaguariaíva, no ano de 2012. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: TEREZINHA DE FATIMA SERRA MARTINS 

ORIENTADOR:  Susimeire Vivien Rosotti de Andrade 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Trabalhando a Matemática na Educação de Jovens e Adultos - EJA 

envolvendo o fazer, o pensar e o aprender matemática. 

Tema: Tendências metodológicas em educação matemática: resolução de 

problemas, utilizando gráficos presentes em jornais e revistas. 

Palavras-chave:  Matemática; Estatística; Gráficos; Jornais e Revistas. 

Resumo:  O objetivo principal desse estudo foi propiciar aos alunos do Ensino 

Médio da EJA, condições de compreender a diferença e utilização dos diferentes 

tipos de gráficos, possibilitando uma análise crítica do texto escrito que envolve 

elementos da linguagem matemática. Os conteúdos foram abordados em uma 

unidade didática, por meio de atividades. Procurou-se descrever desde a 

localização de pares ordenados no plano cartesiano, relação de dependência 

entre as grandezas, medidas de tendência central, tabela, construção, 

interpretação e leitura de gráficos presentes em jornais, revistas e outras mídias. 

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma turma do Ensino Médio, no CEEBJA-

Prof° Orides Balotin Guerra, na cidade de Foz do Iguaçu, para tanto, usou-se um 

questionário investigativo do início ao fim das atividades, com perguntas a 

respeito dos conteúdos presentes na unidade didática. O trabalho culminou com 

uma análise através da qual se observou que trabalhar os conteúdos de forma 

contextualizada desperta maiores interesse nos educando. Com isso, os temas 

abordados produzem mais sentido, facilitando a aplicabilidade na vida dos 

educando. 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: Trabalhando a matemática na educação de jovens e adultos- EJA 

envolvendo o fazer, o pensar e o aprender matemática. 

Tema: Tendencias metodológicas em educação matemática: resolução de 

problemas, utilizando gráficos presentes em jornais e revistas. 

Palavras-chave: Matemática, Estatística, Gráficos, Jornais e Revistas. 

Resumo: A Produção Didático-Pedagógica refere-se a uma unidade didática 

que foi desenvolvida para o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 

da Secretaria da Educação do Estado do Paraná e apresenta como título: 

trabalhando a matemática na Educação de Jovens e Adultos-EJA envolvendo o 

fazer, o pensar e o aprender matemática. A matemática é vista pela grande 

maioria dos jovens e adultos como algo de difícil compreensão e assimilação.  O 

principal objetivo desse trabalho é que o processo de ensino-aprendizagem 

possibilite aos jovens e adultos através da estatística, instrumentos para que 

possam exercer sua cidadania de forma crítica e participativa, desenvolvendo 

capacidades para ler, reconhecer e interpretar as informações contidas nos 

gráficos presentes em jornais e revistas.Portanto, pautada na tendência  

metodológica Resolução de Problemas, oportuniza aos alunos da EJA vencer 

barreiras que dificultam a utilização da matemática para melhor compreensão de 

questões políticas e sociais; formular idéias, discutir e analisar determinados 

fatos do seu cotidiano. O conteúdo será abordado de diversas maneiras: por 

meio de pesquisa, pela resolução de problemas e suas aplicações. Esse trabalho 

será desenvolvido no CEEBJA-Prof° Orides Balotin Guerra, para alunos do 

ensino médio, na cidade de Foz do Iguaçu. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VANDA BARBOSA VIEIRA FERMINO 

ORIENTADOR:  Soliane Moreira 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   PERSPETICVAS REFLEXIVAS SOBRE AS PRÁTICAS INCLUSIVAS 

NA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA: o uso do origami no ensino da 

geometria para turmas com estudante surdo. 

Tema: MATEMÁTICA INCLUSIVA 



Palavras-chave:  Investigação Matemática.  Surdez . Inclusão. Origami. 

Resumo:  O presente artigo relata a experiência vivenciada em sala de aula 

durante a aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica, cujo ponto de partida 

é a facilitação do ensino-aprendizagem de  geometria a partir do uso das técnicas 

do origami como método pedagógico alternativo em turmas com estudantes 

surdos. De início, ao realizar a aplicação das técnicas do origami na construção 

de determinadas peças, verificou-se que atividades lúdicas, em especial o 

origami, têm enorme potencial como método apoiador e fomentador do ensino 

inicial ou final das geometrias. Por esta maneira, este trabalho busca sondar este 

tipo de atividade, com o escopo de atestar os benefícios da utilização do recurso 

do origami na docência de matemática, abrangendo o conteúdo específico das 

geometrias, a fim de tornar o estudo desta o quanto mais democrático, 

atendendo a todos os tipos de peculiaridades encontradas em uma classe, 

notadamente no que concerne ao estudante surdo. Assim, considerando que 

ainda há um vigoroso caminho para efetivar a inclusão social na sala de aula, 

buscar-se-á com este artigo métodos alternativos que proporcionem a 

aprendizagem de matemática de forma significativa e inclusiva a todos os 

estudantes, garantindo que esta  metodologia traga para sala de aula uma 

equidade entre todos os estudantes. Contextualizando, por este modo, a prática 

da disciplina de matemática, não para ser proficiente em metodologia para 

estudantes surdos, mas sim para refletir sobre questões relativas ao 

conhecimento profissional, e mostrar discussões e contribuições teóricas e 

práticas aos educadores que se interessam em modificar seu fazer pedagógico 

no cotidiano escolar. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Datas Comemorativas 

Tema: MATEMÁTICA INCLUSIVA 

Palavras-chave: Surdez, Matemática e Dobradura. 

Resumo: O princípio norteador desta Produção Didática Pedagógica é contribuir 

para uma educação de qualidade, influindo substancialmente no 

desenvolvimento dos estudantes,  busca uma forma de ensino diferenciada das 

habitualmente empregadas nas aulas de matemática. Partindo dessa premissa 

básica, faz-se repensar a dinâmica de sala de aula: conhecer, compreender e 



estabelecer relações de aprendizagem em uma turma com estudante surdo. 

Nesse contexto, trabalhar as datas comemorativas de forma contextualizada e 

articulada com os conteúdos de matemática, visa mediar e refletir a busca do 

conhecimento pela cultura humana, de modo a desenvolver o senso crítico, 

ensejando, inclusive, a participação em situações de interações entre o 

estudante surdo, professor, intérprete e demais estudantes, usando, para tanto, 

como intermediário inicial o recurso da dobradura numa perspectiva pedagógica, 

para avaliar se este recurso de fato proporcionará uma influência positiva no 

processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, busca-se vivenciar uma nova 

experiência, no desafio de criar melhorias na construção de hipótese, valores 

éticos, minimizar a discriminação, e compreender os  conceitos geométricos. As 

atividades serão investigadas mediante apresentação de seminários, o grupo ao 

qual o surdo fizer parte, irá apresentar o seu tema em LIBRAS. Todas as 

atividades serão apresentadas na Gincana do Dia Nacional da Matemática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VANDA NATALINA NERI PEREIRA 

ORIENTADOR:  Renata Camacho Bezerra 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   TANGRAM: ESTRATÉGIAS LÚDICAS PARA O ENSINO DE 

GEOMETRIA 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave:  Geometria; Tangram; Lúdico. 

Resumo:  RESUMO: Este artigo apresenta os resultados e reflexões a respeito 

do projeto “TANGRAM: Estratégias Lúdicas no Ensino de Geometria” que 

desenvolveu estratégias lúdicas utilizando o Tangram como instrumento de 

aprendizagem para melhorar o ensino de geometria. Foram desenvolvidas 

atividades que contribuíram para a construção de conhecimentos efetivos sobre 

geometria, associando os conhecimentos à realidade. O Tangram enquanto 

ferramenta que dinamiza as aulas de geometria do 6º ano possibilita 

contextualizar o conhecimento de forma crítica e reflexiva, partindo da 

compreensão de figuras planas para realizar atividades que são requisitos para 



conhecimentos efetivos. O projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual 

Professora Carmelita Souza Dias, na cidade de Foz do Iguaçu, onde foram 

trabalhadas atividades lúdicas com a finalidade de implementar o 

desenvolvimento de habilidades de composição e decomposição de figuras 

geométricas. No decorrer do trabalho constatamos que o Tangram ajuda no 

desenvolvimento de conteúdos de diferentes maneiras como, por exemplo: na 

percepção visual, na compreensão da geometria, e ainda, no estudo de 

conceitos como área, perímetro e frações. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: TANGRAM: ESTRATÉGIAS LÚDICAS NO ENSINO DE GEOMETRIA 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave: Arte; Geometria Plana; Aprendizagem Matemática. 

Resumo: Esta produção propõe o desenvolvimento de estratégias lúdicas 

utilizando o tangram melhorando o ensino de geometria. Apresenta atividades 

que contribuem para formar conhecimentos efetivos sobre geometria, 

associando os conhecimentos à realidade. O tangram enquanto ferramenta que 

dinamiza as aulas de geometria do 6º ano, possibilita contextualizar o 

conhecimento de forma crítica e reflexiva, partindo da compreensão de figuras 

planas para realizar atividades que são requisitos para conhecimentos efetivos. 

O objetivo desta produção didática é promover a construção de conhecimentos 

matemáticos de geometria plana com alunos de 6º ano/5ª série através do uso 

do Tangram, tomando como objetivos específicos propor atividades lúdicas com 

figuras geométricas e desenvolver habilidades de composição e decomposição 

de figuras geométricas. O jogo do tangram ajuda o desenvolvimento de 

conteúdos de diferentes maneiras como: percepção visual, geometria, área, 

perímetro, frações e outras. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VANDERLEI STARON 

ORIENTADOR:  Joao Luiz Domingues Ribas 

IES:  UEPG 



Artigo  

Título:   A calculadora como ferramenta de investigação e descoberta na 

matemática 

Tema: Mídias Tecnológicas para o Ensino da Matemática 

Palavras-chave:  Calculadora; ensino da matemática; tecnologia educacional 

Resumo:  Várias são os obstáculos encontrados pelos professores na educação 

básica com relação às dificuldades que os alunos apresentam nos cálculos tanto 

mental quanto escrito e a falta de compreensão e conexão entre os conceitos 

trabalhados nas aulas de matemática. Neste sentido, será que a calculadora 

pode trazer benefícios no trabalho com os conteúdos de matemática? Como 

encaminhar o uso da calculadora a fim de torná-la uma ferramenta que realmente 

potencialize o processo de construção do conhecimento matemático?  Esta 

pesquisa teve por objetivo realizar um estudo de investigação para identificar 

quais os contributos do uso da calculadora em situações didáticas que 

privilegiam a compreensão de conteúdos matemáticos abordados no 7º ano do 

ensino fundamental. Este trabalho foi realizados em 2013 com um grupo de 

alunos que cursam o 7º ano do Colégio Estadual Jorge Queiroz Netto em Pirai 

do Sul, PR. Foram realizadas mini-oficinas utilizando-se a técnica de observação 

participante no desenvolvimento das atividades. O relato das experiências 

mostra quais atividades mais contribuíram para uma melhor compreensão dos 

conceitos trabalhados, melhora significativa no cálculo mental, descobertas de 

padrões, realização de estimativas bem como àquelas que não apresentaram 

relevância na aprendizagem dos alunos envolvidos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A calculadora como ferramenta de investigação e descoberta na 

matemática 

Tema: Mídias Tecnológicas para o Ensino da Matemática 

Palavras-chave: Calculadora; ensino da matemática; tecnologia educacional 

Resumo: Este material apresenta uma proposta de encaminhamento referente 

a atividades com o uso da calculadora em situações didáticas que privilegiam a 

compreensão de conteúdos matemáticos abordados no 7º ano do ensino 

fundamental buscando desmistificar a visão negativa que alguns professores 

possuem em relação ao uso das calculadoras nas aulas Matemática. O objetivo 



desta unidade didática é contribuir para a prática dos professores de Matemática 

da Rede Estadual do Paraná no intuito de superar dificuldades encontradas 

pelos mesmos no tocante aos entraves que os alunos apresentam nos cálculos 

tanto mental, quanto escrito e a falta de compreensão e conexão entre os 

conteúdos trabalhados em destaque no campo dos números racionais. O 

material é dividido em oficinas nas quais os alunos interagem com a calculadora 

e com seus pares, investigam e registram suas descobertas. Espera-se que com 

a aplicação destas oficinas os alunos apresentem uma maior compreensão e 

conexão dos conceitos trabalhados e uma significativa melhora no cálculo 

mental, observação de padrões, habilidades em estimativas e resolução de 

problemas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VANIA MARIA SASDELLI 

ORIENTADOR:  George Francisco Santiago Martin 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS NO COTIDIANO DO ALUNO: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Palavras-chave:  Ensino de Jovens e Adultos; Investigação Matemática; 

Contextualização. 

Resumo:  Neste artigo relata-se a implementação de um Projeto de Intervenção 

Didático Pedagógico desenvolvido e aplicado na modalidade de educação de 

Jovens e Adultos – EJA do ensino médio no Colégio Estadual Antonio Martins 

de Mello, Ibaiti, PR. O objetivo do presente trabalho esta intimamente associado 

a necessidade que as praticas metodológicas para esta modalidade tenham 

significado e sentido, que seja possível a contextualização e que o aluno torne-

se emancipado. Para isso, a trajetória teórico-metodológica proposta partiu de 

uma abordagem qualitativa através do desenvolvimento de um estudo de caso. 

O método de intervenção adotado foi a investigação matemática. Por ter caráter 

exploratório, em meio à investigação o aluno consegue criar conjecturas, 

levantar dados e desenvolver uma comprovação favorável ou contrária às 



conjecturas iniciais. A população de implementação escolhida são os alunos da 

turma coletiva de matemática do ensino médio, destacando a importância de 

realizar práticas diferenciadas para os alunos da EJA, onde as DCE da 

modalidade definem que o ensino deve ter relação com eixos de trabalho e 

tempo, por ser caracterizado de indivíduos que estão a muito tempo longe dos 

bancos escolares. Para embasar teoricamente o trabalho utilizamos a Lei 

9394/96 e a Diretriz Curricular de Ensino para EJA, além de autores como: Ponte 

(2003), Arroyo (2003), Piaget e Greco (1974), Cariot (1997), Fonseca (2005), 

Freire (1967) e Fiorentini e Lorenzato (2006), entre outros. Após a 

implementação verificou-se que os alunos compreenderam melhor os conteúdos 

tratados, pois partiu-se do conhecimento empírico dos mesmos para 

desenvolver o instinto investigativo matemático, assim tornaram-se ativos na 

construção do conhecimento. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS NO COTIDIANO DO ALUNO: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Palavras-chave: Ensino de Jovens e Adultos; Investigação Matemática; 

Contextualização 

Resumo: É notável o descontentamento dos alunos quando se trata da disciplina 

de matemática nas escolas, este aspecto é ampliado quando voltamos para a 

modalidade de Ensino de Jovens e Adultos. Os alunos se preocupam e 

questionam quanto à praticidade e contextualização dos conteúdos ministrados, 

que normalmente são aplicados de forma pronta e acabada. Este projeto de 

intervenção tentará responder a questão inicial de pesquisa, o qual questiona 

como a Investigação Matemática como metodologia de ensino pode facilitar a 

aprendizagem em Matemática relacionada ao dia a dia do aluno. A pesquisa terá 

como foco os alunos do Ensino Médio da modalidade de Ensino de Jovens e 

Adultos do Colégio Estadual Antonio Martins de Mello, localizado no município 

de Ibaiti no Norte Pioneiro do Paraná. Seu objetivo é o de utilizar a Investigação 

Matemática como Tendência Metodológica para o ensino da matemática de 

forma que os alunos a identifiquem como uma ferramenta no decorrer do seu 

cotidiano. Com isso, espera-se que os alunos da EJA façam uso de seu 



conhecimento prévio de vida e interajam com a matemática presente nas 

atividades diárias, e que este ato promova compreensão para surtir 

contextualização mais plena sobre a matemática em sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VANIRA FIGUEIREDO DA CRUZ 

ORIENTADOR:  Violeta Maria Estephan 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   Os Jogos e as Operações com Números Naturais 

Tema: Tendências Medológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Matemática; Jogos; Ensino; Raciocínio Lógico; Habilidades 

Cognitivas 

Resumo:  O presente estudo de caráter descritivo e qualitativo tem como 

objetivo principal observar as contribuições da utilização de jogos para o 

aprendizado de conteúdos matemáticos. Espera-se que eles estimulem o 

pensamento e contribuam para que ocorra uma aprendizagem significativa da 

matemática, quando se escolhe e utiliza adequadamente jogos estimulantes, 

desafiadores, com regras pré-estabelecidas, vinculados ao conteúdo. Apesar de 

a matemática ser utilizada em todas as áreas de conhecimento, nem sempre é 

fácil apresentar aos alunos aplicações que despertam seu interesse ou que 

possam motivá-los. Partindo-se do princípio que cabe à escola a função de ser 

mediadora das transformações, e ao professor, buscar alternativas para 

desenvolver o conteúdo de forma eficaz, nesse estudo, aplicou-se jogos com 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, em oficinas, a fim de estimular por 

meio do cálculo mental a construção de conceitos, o desenvolvimento de 

raciocínio lógico, o domínio das operações fundamentais e de dedução de 

estratégias. Assim, entendeu-se que o interesse e o entusiasmo demonstrados 

pelos alunos durante as oficinas contribuíram para a aquisição de novos 

conhecimentos matemáticos. Concluiu-se que os jogos podem contribuir para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, desde que o professor esteja atento, 

observando o desenvolvimento dos alunos. 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: Os Jogos e as Operações com Números Naturais 

Tema: Tendências Medológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Matemática; Jogos; Ensino; Raciocínio Lógico; Habilidades 

Cognitivas 

Resumo: Ensinar matemática é: desenvolver a criatividade, o pensamento 

independente, o raciocínio lógico, a capacidade de resolver problemas. 

A matemática está presente na vida das pessoas de forma direta ou indireta. Em 

quase todos os momentos do cotidiano, exercita-se o conhecimento matemático. 

Apesar de ser utilizada em todas as áreas de conhecimento, nem sempre é fácil 

mostrar aos alunos aplicações que despertam seu interesse ou que possam 

motivá-los. 

Partindo-se do princípio que cabe à escola a função de ser mediadora das 

transformações, e ao professor, buscar alternativas para desenvolver o conteúdo 

de forma eficaz, esse estudo de caráter descritivo e qualitativo objetiva 

apresentar jogos matemáticos como uma forma alternativa de se efetivar o 

ensino de matemática. Para tanto, pretende-se aplicar jogos com alunos, através 

de oficinas, a fim de estimular por meio do cálculo mental, a construção de 

conceitos, o desenvolvimento de raciocínio lógico, o domínio das operações 

fundamentais e de dedução de estratégias. Assim, entende-se que o interesse e 

o entusiasmo demonstrados pelos alunos durante os jogos devem ser 

aproveitados para a aquisição de novos conhecimentos matemáticos. Portanto, 

ao trabalharmos com jogos, é possível ir  além de seus objetivos iniciais, 

envolvendo várias situações que possibilitarão introduzir ou aprofundar um 

determinado conteúdo matemático. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VERA ALICE MARIANO 

ORIENTADOR:  George Francisco Santiago Martin 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  



Título:   Função Afim e o Movimento Retilíneo Uniforme: Uma Abordagem 

Interdisciplinar 

Tema: Tendências em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Função Afim; Interdisciplinaridade; Movimento Retilíneo 

Uniforme 

Resumo:  Este artigo discute os resultados do Projeto de Implementação do 

Programa de Desenvolvimento Educacional, desenvolvido no Colégio Estadual 

Rui Barbosa E.F.M.P., no município de Jacarezinho, estado do Paraná, em uma 

turma de 1ª série do Ensino Médio, período vespertino. O tema selecionado se 

refere ao estudo da Função Afim relacionado ao estudo do Movimento Retilíneo 

Uniforme, por meio de uma abordagem interdisciplinar. O problema definido foi: 

Quais as reais possibilidades de se introduzir o conceito de Função Afim, na 1ª 

série do Ensino Médio, através da resolução de problemas, envolvendo o 

Movimento Retilíneo Uniforme? O objetivo geral: demonstrar por meio de 

experimentos, tabelas e gráficos que a função horária do Movimento Retilíneo 

Uniforme é uma Função Afim, possibilitando ao aluno articular e compreender 

de modo significativo o conteúdo apresentado. A metodologia teve abordagem 

qualitativa, utilizando-se de aspectos metodológicos da Modelagem Matemática, 

da Etnomatemática e da Resolução de Problemas no desenvolvimento das 

atividades. Os resultados mostraram que a aprendizagem tem significado 

quando está relacionada a uma situação real, pois os alunos demonstraram 

através das experiências realizadas, que a Matemática se torna mais agradável 

e significativa quando está relacionada a outras disciplinas, percebendo a sua 

importância para a sociedade. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: FUNÇÂO AFIM E O MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME: UMA 

ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

Tema: TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Palavras-chave: FUNÇÃO AFIM; INTERDISCIPLINARIDADE; MOVIMENTO 

RETILÌNEO UNIFORME 

Resumo: Esta Unidade Didática aborda o conceito de Função Afim, nas aulas 

de Matemática no Colégio Estadual Rui Barbosa (Jacarezinho/PR), em uma 



turma de 1ª série do Ensino Médio, por meio de experiências relacionadas ao 

Movimento Retilíneo Uniforme, buscando através da interdisciplinaridade 

mostrar aos alunos que a Matemática é dinâmica e fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade. A Unidade Didática foi definida através do 

problema: Quais as reais possibilidades de se introduzir o conceito de Função 

Afim, na 1ª série do Ensino Médio, através da resolução de problemas, 

envolvendo o Movimento Retilíneo Uniforme? O objetivo geral é verificar por 

meio de experimentos, tabelas e construção de gráficos provenientes do estudo 

da função horária do Movimento Retilíneo Uniforme, como se pode contribuir 

para melhor articular e compreender de modo significativo o conteúdo relativo às 

Funções Afins. A metodologia será por abordagem qualitativa, utilizando-se de 

aspectos metodológicos da Modelagem Matamática, da Etnomatemática e da 

Resolução de Problemas no desenvolvimento das atividades. Pretende-se com 

essa Unidade Didática que o aluno tenha uma aprendizagem significativa sobre 

Função Afim e, consequentemente perceba a importância da Matemática para a 

sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA FIALHO 

ORIENTADOR:  Rosangela Villwock 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Número Inteiro: Sinal do número ou da operação 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave:  Palavras-chave: Números Inteiros; jogos; material 

manipulável; resolução de problema 

Resumo:  Neste artigo, consideram-se algumas alternativas para viabilizar o 

processo de ensino e aprendizagem das operações (adição e subtração) no 

Conjunto dos Números Inteiros, discutindo formas de trabalhar o sinal do número 

e o sinal da operação. Na metodologia, utiliza-se de jogos e material manipulável, 

além de apresentar o conteúdo de forma contextualizada visando transformar a 

aprendizagem de matemática em uma atividade mais prazerosa e atraente. 

Justifica-se este projeto pelo grande número de alunos que apresentam 



dificuldades em situações que envolvem as operações com números inteiros, ou 

seja, não compreendem como operar com tais números e, por isso demonstram 

desinteresse pela matemática como um todo, já que praticamente todos os 

conteúdos que envolvem a matemática, a partir deste conteúdo, necessitam da 

compreensão das operações com números inteiros. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Número Inteiro: Sinal do número ou da operação 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 

Palavras-chave: Números Inteiros; jogos; material manipulável; Resolução de 

Problemas. 

Resumo: Esta produção didática pedagógica busca apresentar maneiras 

alternativas para viabilizar o processo de ensino e aprendizagem das operações 

(adição e subtração) no Conjunto dos Números Inteiros, discutindo formas de 

trabalhar o sinal do número e o sinal da operação. Utilizando-se de jogos e 

material manipulável, além de apresentar o conteúdo de forma contextualizada, 

a intervenção visa transformar a aprendizagem de matemática em uma atividade 

mais prazerosa e atraente. Justifica-se está produção pelo grande número de 

alunos que apresenta dificuldades em situações que envolvem as operações 

com números inteiros, ou seja, não compreendem como operar com tais 

números e, por isso, demonstram desinteresse pela matemática como um todo, 

pois, praticamente todos os conteúdos que envolvem a matemática, a partir 

deste conteúdo, necessitam da compreensão das operações com números 

inteiros.  A cada unidade serão apresentados jogos, material manipulável e 

atividades contextualizadas, com exercícios de verificação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA WERLE STADTLOBER 

ORIENTADOR:  Tiago Emanuel Kluber 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Uma experiência com a Metodologia da Resolução de Problemas no 6º 

ano do Ensino Fundamental. 



Tema: Metodologia da Resolução de Problemas no Ensino Fundamental. 

Palavras-chave:  Ensino e aprendizagem da Matemática; Metodologia da 

Resolução de Problemas; Material Didático. 

Resumo:  Este artigo é o relato de experiência sobre o desenvolvimento e 

aplicação da Metodologia de Resolução de Problemas que vem sendo utilizada 

como uma forma de superar algumas dificuldades que se evidenciam nas aulas 

de Matemática. Assim como as demais metodologias da Educação Matemática, 

a resolução de problemas é importante aliada do professor para motivar o aluno 

na compreensão da necessidade de buscar o conhecimento, porém, ela não 

pode ser utilizada de modo exclusivo sem o apoio de outras abordagens. Os 

estudos sobre o assunto indicam que pode ser utilizada frequentemente, 

havendo necessidade de organizar as aulas de modo a escolher problemas que 

busquem, de alguma forma, se adequar ao nível cognitivo do aluno. Fazendo 

uso desta metodologia, o aluno terá a oportunidade de aplicar e aprender novos 

conhecimentos matemáticos em situações novas de modo que venha solucionar 

a atividade proposta. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é relatar a 

experiência da implementação e o desenvolvimento desta metodologia em sala 

de aula, numa turma do 6º ano do Ensino Fundamental. As atividades foram 

pensadas à luz da teoria apresentada por Almouloud (2009), oportunizando aos 

alunos o envolvimento na utilização de conhecimentos antigos e na 

aprendizagem de novos conhecimentos por meio de situações-problema. A 

experiência realizada contribuiu para que as dificuldades corriqueiras de ensino 

e de aprendizagem fossem minimizadas. Em outras palavras, proporcionou a 

nós e aos alunos uma nova visão sobre a resolução de problemas, diminuindo 

os entraves existentes pela disciplina em estudo. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Ensino da Matemática por meio da Metodologia da Resolução de 

Problemas no 6º ano do Ensino Fundamental. 

Tema: Metodologia da Resolução de Problemas no Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem da Matemática; Metodologia da 

Resolução de Problemas; Materiel Didático. 

Resumo: Nossa Produção Didático-pedagógica se caracteriza como um 

Caderno Pedagógico, focado em conteúdos disciplinares específicos, 



contemplando fundamentação teórico-prática e sugestões de atividades. 

Pretendemos levar o aluno a uma atitude de busca em relação àquilo que lhe é 

proposto, por meio de questionamentos pertinentes, provocando-os a uma 

análise mais detalhada, que os instigue a elaborar estratégias e buscar  soluções 

mais adequadas para um problema. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: WALTER SOUZA 

ORIENTADOR:  Kelly Cristina Ducatti da SIlva 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental: 

possibilidades de práticas inovadoras no ensino da Matemática 

Tema: Tendências Metodológicas da Educação Matemática 

Palavras-chave:  Prática Pedagógica. Ensino e Aprendizagem. Modelagem 

Matemática. 

Resumo:  O processo ensino-aprendizagem da Matemática implica o 

desenvolvimento de práticas inovadoras. Entretanto, percebe-se ainda, um 

ensino voltado à utilização das fórmulas e regras matemáticas 

descontextualizadas da realidade do aluno. Mudanças nas práticas docentes 

tornam-se cada vez mais necessárias diante do contexto dinâmico de 

transformação da sociedade contemporânea. O presente artigo é resultado da 

criação de espaços e tempos para o incentivo às diversificadas formas de ensino 

matemático na perspectiva da Teoria da Modelagem. Com a integração entre 

professores do 1º ao 5º ano e professores de Matemática do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, participantes do estudo da Teoria da Modelagem, intentou-

se contribuir para a mudança da prática pedagógica desses professores.  Desse 

modo, problematizou-se: o que os professores dizem quando aceitam o convite 

e participam de um projeto de intervenção, em formação continuada, com 

objetivo de fomentar práticas inovadoras? Trata-se de um projeto que vinculado 

ao PDE  oportunizou oficinas para promoção de discussões, reflexões e 

propostas de trabalho docente acerca da teoria em questão. As informações 

advindas dos encontros entre os professores foram investigadas na perspectiva 



da abordagem qualitativa, da pesquisa participante e das técnicas de análise de 

natureza interpretativa. A partir da realização dos encontros percebeu-se que os 

professores que aceitaram o convite e participaram do projeto de intervenção, 

em formação continuada, com o objetivo de fomentar práticas inovadoras, 

colocaram-se na condição de fundamentar o trabalho docente em diferentes 

metodologias visando orientar, sugerir, interagir, apoiar e promover reflexões dos 

alunos, nas aulas de Matemática. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Fomação Continuada de Profesores do Ensino Fundamental: 

possibilidades de práticas inovadoras no ensino da Matemática? 

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 

Palavras-chave: Prática Pedagógica. Docência. Educação Matemática. 

Resumo: O processo ensino-aprendizagem na Matemática implica 

necessariamente o desenvolvimento de práticas inovadoras. Percebe-se ainda, 

a utilização das fórmulas matemáticas descontextualizadas. Já que mudanças 

nas práticas docentes se tornam necessárias diante do contexto de 

transformação da atualidade, é indispensável organizar entre os professores, 

espaços e tempos de incentivo às diversificadas formas de ensino matemático. 

Desse modo, problematiza-se: qual a necessidade da formação continuada de 

acordo com os professores participantes do projeto de intervenção? Qual é a 

concepção de ensino e aprendizagem desses professores? o que os professores 

dizem quando aceitam o convite e participam de um projeto de integração, em 

formação continuada, com objetivo de fomentar práticas inovadoras? Com a 

integração entre professores dos anos iniciais da Escola Municipal Manuel 

Bandeira e professores de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental 

do Colégio Estadual Vista Alegre, pretende-se criar condições de estudos, 

discussões dos documentos oficiais, concepções teórico-metodológicas e 

reflexões sobre a própria prática para a inovação/reinvenção de ações 

pedagógicas fundamentadas na modelagem matemática. Trata-se de uma 

Produção Didático-Pedagógica vinculada ao PDE1 que será implementada na 

escola com a proposta de oficinas pedagógicas. Com isso, espera-se que os 

professores possam desenvolver práticas docentes inovadoras, trazendo desta 



forma, aos alunos, momentos mais prazerosos e significativos de aprendizagem 

matemática. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: WANDERLEI VERISSIMO 

ORIENTADOR:  Kelly Roberta Mazzutti Lubeck 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Softwares matemáticos: GeoGebra e Planilha de Cálculo, auxiliando no 

estudo e aplicação da Função Polinomial do 1º Grau 

Tema: O uso das tecnologias na educação: a utilização de softwares 

Matemáticos como ferramenta didática para o ensino e aplicação da função 

polinomial do 1° grau 

Palavras-chave:  Tecnologias; Funções do Primeiro Grau; Aprendizagem. 

Resumo:  Neste artigo apresentaremos considerações a cerca de uma proposta 

metodológica e didática de ensino-aprendizagem para a disciplina de 

Matemática, dentro do conteúdo estruturante: Funções, das Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná, em específico: Funções de Primeiro Grau, 

desenvolvida nas primeiras séries do ensino médio do Colégio Estadual 

Humberto de Alencar Castelo, do município de Santa Helena – Paraná.  O 

trabalho procura desenvolver junto com os alunos e professores de matemática, 

o hábito de utilizar os softwares matemáticos, seja nas aulas ou até mesmo em 

casa. É uma produção que tem por objetivo incentivar o professor da rede a 

trabalhar fazendo uso das tecnologias disponíveis para o ensino de alguns 

conteúdos matemáticos. Para tanto, abordaremos construções gráficas 

apoiadas na utilização dos Softwares Matemáticos GeoGebra e Planilha de 

Cálculo - Calc. O foco principal desta ação é investigar como o computador e os 

softwares matemáticos, como ferramenta didática no ensino da matemática, 

podem colaborar para a eficiência das questões de ensino-aprendizagem 

através da aproximação entre as relações professor-aluno-conteúdo-

aprendizagem. Como consequência, esperamos uma melhora na qualidade das 

aulas e na relação entre os envolvidos no ensino e aprendizagem da matemática. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: Softwares matemáticos: GeoGebra e Planilha de Cálculo, auxiliando no 

estudo e aplicação da Função Polinomial do 1º Grau 

Tema: O uso das tecnologias na educação: a utilização de softwares 

Matemáticos como ferramenta didática para o ensino e aplicação da função 

polinomial do 1° grau 

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem; GeoGebra; Planilha de Cálculo. 

Resumo: Nesta Unidade Didática apresentamos uma proposta de caráter 

metodológica e didática para o ensino e aprendizagem da disciplina de 

Matemática dentro do conteúdo estruturante de Funções. Abordaremos este 

tema através do que é fundamental no ensino e aplicação da função polinomial 

do 1º grau, abordando as construções gráficas apoiada na utilização de 

Softwares Matemáticos (GeoGebra e Planilha de Cálculo - Calc), que estão 

disponíveis na escola e ao alcance do professor. É uma investigação matemática 

no sentido de desenvolver junto com os alunos e professores de matemática das 

primeiras séries do ensino médio o hábito de utilizar os softwares matemáticos, 

seja nas aulas ou até mesmo em casa. Como conseqüência, esperamos uma 

melhora na qualidade das aulas e na relação entre os envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem da matemática. Além disso, pretendemos investigar 

como o computador e os softwares matemáticos, como ferramenta didática no 

ensino da matemática podem colaborar para a eficiência das questões de 

ensino-aprendizagem através da aproximação entre as relações professor-

aluno-conteúdo-aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: WILMA ODETE BUCHHOLZ 

ORIENTADOR:  DENISE THEREZINHA RODRIGUES MARQUES WOLSKI 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   CONTRIBUIÇÕES DO SOROBAN NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA: A INCLUSÃO DE ALUNOS CEGOS 

Tema: Pesquisas em Educação  Matemática e Escola 



Palavras-chave:  : Soroban. Inclusão. Aluno cego. Matemática. Formação 

continuada de professores. 

Resumo:  Atualmente um dos maiores desafios da escola é fazer com que a 

inclusão de alunos com necessidades especiais realmente se efetive no âmbito 

escolar. Para tanto é indispensável o envolvimento de todos os profissionais da 

educação, fazendo adaptações físicas, metodológicas e curriculares. Muitos 

professores afirmam não estarem preparados ou capacitados para trabalhar com 

alunos que necessitam de atendimento diferenciado e mais especificamente, na 

área de Matemática. Os mesmos afirmam não ter conhecimento de recursos 

didáticos como o Soroban, que é o instrumento de cálculo utilizado pela maioria 

dos alunos cegos. Diante de tal situação, constatamos a necessidade de 

oferecer aos docentes da área de Matemática, do estabelecimento de ensino em 

que atuamos e demais interessados materiais explicativos e oficinas para o 

conhecimento básico deste instrumento de cálculo. No desenvolvimento deste 

trabalho foram abordados o  histórico, a estruturação, confecção e manipulação 

do Soroban para o cálculo das operações fundamentais: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. Durante a implementação pedagógica do projeto na 

escola, procuramos refletir com os participantes sobre como a utilização do 

Soroban pode contribuir para o ensino da Matemática, não somente para o aluno 

cego, pois sua manipulação envolve habilidades como cálculo mental, 

coordenação motora, domínio do sistema de numeração decimal, requisitos 

fundamentais para um bom desempenho na aprendizagem desta disciplina. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Contribuições do Soroban na formação continuada de professores de 

Matemática: a inclusão de alunos cegos 

Tema: Pesquisas em Educação  Matemática e Escola 

Palavras-chave: Soroban; Inclusão; Aluno cego; Matemática; Formação 

continuada de professores. 

Resumo: A proposta do presente material didático é proporcionar o 

conhecimento básico sobre a estrutura e utilização do Soroban, instrumento de 

cálculo utilizado pela maioria dos alunos cegos. A presente produção didático-

pedagógica apresenta um breve histórico sobre este instrumento de cálculo e a 

demonstração passo a passo de sua utilização para o registro de números e 



cálculo da adição, subtração, multiplicação e divisão. O público a ser atingido 

são professores que desenvolvem conteúdos matemáticos no Ensino 

Fundamental, buscando capacitá-los para a utilização do referido instrumento, 

apontando alternativas de inclusão do aluno cego, situação que permeia o 

espaço escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ZENAIDE SCHAMNE 

ORIENTADOR:  Jose Danilo Szezech Junior 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Geometria Plana: contribuições na representação do espaço escolar 

Tema: Geometria Plana 

Palavras-chave:  Geometria plana; proporção; planta baixa; ensino 

Resumo:  O propósito deste artigo consiste em apresentar os resultados do 

trabalho, que teve duração de dois anos, durante os quais elaborou-se uma 

proposta de trabalho, o material a ser utilizado, a implementação na escola, 

discussão em Grupo de Trabalho em Rede, embasamento em estudos da 

Educação Matemática e trabalhos voltados a contextualização. Este trabalho 

teve por objetivos possibilitar ao educando interagir com o concreto e oportunizar 

estratégias para os alunos utilizarem o conteúdo da geometria plana na 

construção da planta baixa dos espaços escolares. Essa é uma necessidade 

local, visto que muitos dos alunos têm familiares trabalhadores braçais na 

construção civil e sendo uma necessidade do aluno que tem dificuldades na 

representação geométrica espacial proporcional. Para tanto, foram realizadas 

atividades uma turma do 8o ano do Colégio Estadual São Judas Tadeu, em 

Palmeira, fazendo medidas, construindo quadriláteros, utilizando escalas para 

fazer representação geométrica de maneira proporcional na planta- baixa e 

socializando a produção com a comunidade escolar. A análise da 

implementação revelou que os alunos mesmo tendo conhecimento sobre 

sistema de medidas de comprimento sentem dificuldades na sua aplicação, que 

os elementos e as características dos quadriláteros são pouco exploradas ou 

conhecidas, a localização espacial e representação proporcional geométrica do 



espaço não é algo natural, é fruto de trabalho a ser realizado em toda a Educação 

Básica. Este trabalho incentivou os alunos a aplicarem conteúdos na prática, 

discutirem resultados e      ampliou a visão da aplicabilidade matemática ao fazer 

a ligação entre geometria plana e a construção de uma planta baixa. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Geometria Plana: contribuições na representação do espaço escolar 

Tema: Geometria Plana 

Palavras-chave: Geometria plana; proporção; planta-baixa; ensino 

Resumo: O ensino contextualizado dentro da matemática tem sido um caminho 

para melhorar a relação entre teoria e prática. Entretanto, a prática do ensino de 

matemática está fortemente enraizada em domínios de técnicas voltadas ao 

abstrato. Diante deste quadro, pretende-se intervir nesta incômoda situação, 

fazendo com que o aluno ao aplicar o conteúdo da geometria plana, 

compreenda-o. Com este trabalho, pretende-se mostrar a aplicabilidade do 

ensino de geometria plana na construção da planta-baixa dos ambientes 

escolares, sendo uma necessidade local, visto que muitos alunos têm familiares 

trabalhadores braçais na construção civil e sendo uma necessidade do aluno 

que tem dificuldades na representação geométrica espacial proporcional. Para 

tanto, serão realizadas atividades com uma turma do 8º ano do Colégio Estadual 

São Judas Tadeu, em Palmeira, fazendo medidas, utilizando escalas para fazer 

representação geométrica de maneira proporcional na planta-baixa e 

socializando a produção com a comunidade escolar. Com esta intervenção, 

espera-se observar as contribuições à matemática do ensino contextualizado 

dentro da geometria plana. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ZENITA RUFINO DA SILVA 

ORIENTADOR:  Joao Coelho Neto 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Os mapas conceituais e o ensino e aprendizagem da matemátic 

Tema: Mídias Tecnológicas 



Palavras-chave:  Mapas Conceituais; Tecnologia;  Aprendizagem Matemática 

Resumo:  Considerando a necessidade dos professores em dinamizar as aulas 

de Matemática, para torná-las mais atrativas a presente pesquisa apresenta os 

Mapas Conceituais como estratégia teórica de ensino e aprendizagem com o 

uso da tecnologia, no sentido de promover um olhar positivo dos alunos sobre 

aprendizagem da Matemática e as Mídias. Desse modo, o objetivo da pesquisa 

foi de analisar as possibilidades de diversificar a forma de ensinar e aprender 

Matemática utilizando os Mapas Conceituais como instrumento pedagógico com 

o auxilio das  Mídias Tecnológicas.  Participaram da pesquisa 30 alunos do 9º 

ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Barão do Rio Branco- 

Assaí/Paraná. Adota-se como procedimentos a explanação dos elementos de 

constituição dos Mapas Conceituais e da utilização da mídia para sua  

elaboração, utilizando-se de um conteúdo matemático,  no sentido de apresentar 

aos alunos um instrumento pedagógico diferenciado e estreitar o relacionamento 

entre mapas-mídia no contexto educativo. Na pesquisa realizada, os alunos 

consideraram ser prático e útil  a partir da contextualização teórica, bem como 

das mídias para aprender Matemática. Alguns alunos também consideram ser 

mais fácil a resolução dos problemas matemáticos por meio dos Mapas 

Conceituais e da tecnologia. De forma geral, os alunos vêem as mídias com 

naturalidade, pois demonstram entender que ela faz parte do seu cotidiano. 

Também, ressaltam que  as aulas com novos instrumentos e outras  estratégias 

de aprendizagem tornam as aulas de Matemática mais atrativas. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Os mapas conceituais e o ensino e aprendizagem da matemática com o 

uso da tecnologia. 

Tema: Mídias Tecnológicas 

Palavras-chave: Mapas Conceituais; Aprendizagem Significativa; Matemática; 

Aprendizagem Matemática. 

Resumo: A produção Didática - pedagógica apresenta-se pela necessidade de   

um  novo olhar  ao procedimento das  metodologias  aplicadas ao  ensino e 

aprendizagem de matemática. Diante desta análise focou-se  a dificuldade que 

os estudantes apresentaram diante da interpretação dos enunciados nas 



atividades como também a definição dos conceitos matemáticos apresentados. 

Busca-se com este trabalho o uso  dos Mapas Conceituais no ensino 

matemáticos  com o auxilio da  tecnologia, tendo como público alvo os 

estudantes do 90 ano, o objetivo dessa abordagem é a utilização de instrumentos 

tecnológicos para auxiliar o ensino da Matemática com esse público proposto, e 

assim, possibilitar e tentar superar ou diminuir as dificuldades apresentadas 

como também dinamizar as aulas de matemática tornando-as mais agradáveis. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: MATEMÁTICA 

PROFESSOR PDE: ZILMA DO ROCIO KARPINSKI 

ORIENTADOR:  iZABEL PASSOS BONETE 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
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Resumo:  O presente artigo apresenta o relato de experiência da implementação 

pedagógica realizada através de uma Unidade Didática com os alunos do 7º ano 

do Ensino Fundamental do Colégio Estadual de Faxinal dos Francos, do 

município de Rebouças, durante o Programa de Desenvolvimento Educacional  

do Estado do Paraná – PDE 2012/2013.  A referida proposta abordou os 

conteúdos da geometria plana – área, volume e perímetro de forma 

contextualizada, utilizando a metodologia Resolução de Problemas. Durante o 

desenvolvimento desta proposta, enfatizou-se a importância da Matemática para 

a vida e os problemas apresentados buscaram despertar a curiosidade, 

oportunizando uma leitura ativa, desafiando os alunos a resolvê-los de forma a 

desfazer a ideia de que resolver problemas é difícil e complicado.   
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Resumo: Partindo do pressuposto de que a Matemática faz parte da vida de 

todas as pessoas e deve ser um instrumento de comunicação, seja na formação 

do pensamento lógico, no raciocínio, nos problemas do cotidiano e nas 

problemáticas enfrentadas em sala de aula, almeja-se, por meio dessa Unidade 

Didática, contemplar a Resolução de Problemas na abordagem de conteúdos 

matemáticos, de modo a proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa, 

que o torne capaz de construir significados, desenvolver o raciocínio lógico, 

interpretar com coerência, fazer uso de estratégias e apresentar resultados 

satisfatórios. Como objetivo primordial pretende-se utilizar a referida metodologia 

na abordagem da geometria plana – área, volume e perímetro no 7º ano, 

utilizando as etapas de Poyla. Espera-se, por meio desta implementação, 

enfatizar a importância da Matemática para a vida e apresentar situações 

problemas que despertem a curiosidade dos alunos, de modo que se sintam 

desafiados a resolvê-las, proporcionando oportunidades para uma leitura ativa 

e, assim, melhorar a interpretação e desfazer a ideia de que resolver problemas 

é difícil e complicado. 

 

 

 


